ENKI o.p.s., Třeboň,
Zemědělská a Přírodovědecká fakulta JU v Č. Budějovicích,
Botanický ústav AV ČR v.v.i., vědecké pracoviště Třeboň,
Ústav pro výzkum globální změny (CzechGlobe) AV ČR v.v.i.,
(pracovníci bývalého oddělení ekologie mokřadů)
Vás srdečně zvou na:
XVII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, pořádaný na paměť
Slavomila Hejného (1924-2001) a Dagmar Dykyjové (1914-2011)
a při příležitosti 51. Světového dne mokřadů (2.2.2019).
Seminář se koná v budově ENKI, o.p.s. v Třeboni
v přednáškové místnosti ve 2. patře (bez výtahu)
ve středu 20. února 2019 od 10:00 h do cca 18:45 h a
ve čtvrtek 21. února 2019 od 9:00 h do cca 13:00 h.
Jak se k nám dostanete:
Adresa: ENKI, o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň; enki@enki.cz; www.enki.cz
Budova ENKI stojí na Dukelské ulici č. 145, tj. na hlavní spojnici od železniční zastávky Třeboň lázně
s Masarykovým náměstím v centru města. Vchod však je z ulice K Bertě (vedle vchodu do
Botanického ústavu AVČR), což je z ul. Dukelské 2. odbočka vpravo ve směru od zastávky, a také 2.
odbočka vlevo ve směru od Hradecké brány a mostu přes Zlatou stoku. Od autobusového nádraží se
jde doleva Jiráskovou ul. a parkoviště přilehlé k Bertiným lázním, a tam za mostkem přes Zlatou stoku
vlevo (za zadním traktem Bertiných lázní) téměř na konec ulice K Bertě.
Ubytování:
Případné ubytování Třeboni nebo okolí si účastníci zajišťují sami
Stravování:
 O přestávkách během semináře se bude podávat občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky).
Příspěvek na občerstvení ve výši 30,- Kč na osobu a den se bude vybírat při semináři.
 Obědy a další stravování si účastníci semináře zajišťují sami, možnosti jsou v několika
nedalekých restauracích a bistrech. Bližší informace poskytneme na počátku semináře.
 Pro přátelské setkání ve středu 20.2. od 19:00 do 22:00 hodin budeme rezervovat místa
v některé blízké restauraci. Počet zájemců zjistíme po polední přestávce 20.2.
.
S případnými dotazy se obracejte na organizátory:



Zdenka Benedová: tel. 604 877 098 e-mail: benedova@enki.cz
Jan Květ: tel. 606 550 995 a 384 723 123, email. jan.kvet@seznam.cz.

PROGRAM
(všechny příspěvky max. 20 min včetně diskuse, pokud není uvedeno jinak)
Středa 20.2.2019
Zahájení semináře: 10:00-10:10
Dopolední blok: 10:10-12:00
Marek Baxa: Optimalizace kvality vody v nádrži REZERVO u Příbrami
Kateřina. Burianová: PP Rybník Nový u Soběslavi - realizace projektu OPŽP
Kateřina Francová: Nursery fishponds as hotspots for macrophyte diversity
Rostislav Černý: Niva "Horní Lužnice" po 20 letech (informace o pracovním materiálu)
Keith R. Edwards, Hana Čížková, Eva Kaštovská: Nutrient and hydrologic effects on
plant structure and functions in two wet grasslands,
Přestávka na oběd: 12:00 – 13:45
Odpolední blok 1: 13:45 – 15:45
Jan Květ + příspěvky z pléna: Vzpomínka na paní Olgu Hejnou (1930-2018)
Ivana Bufková, František.Stíbal: Výsledky desetiletého monitoringu aneb klesá voda na
šumavských rašeliništích?
Tomáš Picek, Zuzana Urbanová, Eva Kaštovská, Jiří Mastný: Jak souvisí půdní
vlastnosti s rostlinnou dominantou v rašelinných smrčinách?
Jiří Mastný: Vliv rostlinných dominant na přeměny organické hmoty a živin v rašeliništích
Andrea Kučerová: Těžba rašeliny na Třeboňsku: současný stav a možnosti revitalizace po
ukončení těžby
Přestávka na kávu: 15:45-16:15
Odpolední blok 2: 16:15-18:15 (19:15)
Filip Lysák: Návrh revitalizačních opatření v EVL Dářská rašeliniště
Olga Lepšová: Fytoplankton popílkových odkališť - první náhled (léto 2018)
Petr Musil, Zuzana Musilová a kol.: Dlouhodobé změny početnosti a reprodukční vodních
ptáků na Třeboňsku
Martin Musil, Libor Pechar, Jindřich Duras, Jan Potužák, Marek Baxa: Problematika
Staňkovského rybníka – prezentace výsledků z let 2016-2018 (30 min)
Jan Čermák: Úloha stromů a lesa ve vodním režimu a místním klimatu – ukázky měření

Promítání filmu pro zájemce: 18:15-19:15
Libuše Vlasáková: „Tajemný svět mokřadů“ (60 min).
Večerní program: (18:00) 19:00 – 22:00
Přátelské posezení v restauraci (bude upřesněna na začátku odpoledního programu)
Čtvrtek 21.2.2019
Dopolední blok 1: 9:00-10:30
Jiří Kučera: Analýza proudění vzduchu nad oblastí Mokrých luk u Třeboně
Petra Hesslerová a kol.: Změny energetických toků v krajině jako příčina vysychání
Libuše Vlasáková, Martina Eiseltová: Udržitelné zemědělství v mokřadech – jak plnit
nově přijaté usnesení Ramsarské úmluvy?
Hana Čížková, Vojtěch Hanuš: Příklady mokřadů na zemědělské půdě podniku ÚsovskoAgro
Přestávka na kávu: 10:30 – 11:00
Dopolední blok 2: 11:00 – 12:50
Vojtěch Kolář & David Boukal: Habitatové preference potápníka dvojčárého
(Graphoderus bilineatus) v České republice
Kateřina Macháčová, Libor Borák, Thomas Agyei: Role stromů v ukládání metanu a
oxidu dusného v tropickém deštném lese na ostrově Réunion
Jiří Dušek, Vinh Xuan Nguyen, Lê Xuân Thuyên, Marian Pavelka: Emise metanu a
oxidu uhličitého z různých ekosystémů jižního Vietnamu.
Jan Vymazal: Umělé mokřady pro čištění drenážních vod ze zemědělských ploch
Anita Petrů, Jan Vymazal: Potenciál ponořené vegetace pro odstraňování živin z
eutrofních rybníků
Zakončení semináře: 12:50 – 13:00
Velmi se těšíme na Vaši účast na semináři, pokud možno po celou dobu jeho trvání,
s příspěvkem či bez něj!
Za všechny pořadatele: Zdenka Benedová a Jan Květ

