
► Kontakt und Informationen 
Ines Hallmann 

Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) 
Fürstenwallstraße 20, 39104 Magdeburg 

Tel.: +49 (0)391/400 03-16; Fax: +49 (0)391/400 03-11 
E-Mail: hallmann@ikse-mkol.org

► Kontakt a informace
 Martina Voborská 

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 
Tel.: +420 221 401 413; Mobil: +420 724 813 220 
E-mail: martina.voborska@pvl.cz

► Jednací jazyky / Konferenzsprachen:  čeština a němčina – přednášky budou simultánně tlumočeny / Deutsch und Tschechisch – simultan 
gedolmetscht

► Místo konání / Veranstaltungsort:  Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz

► Odborné exkurze (19. 10. 2018 odpoledne) / Exkursionen (19.10.2018 nachmittags)

► Hlavní pořadatelé / Hauptveranstalter: 
 Povodí Vltavy, státní podnik, ve spolu práci s Mezi národní komisí pro ochranu Labe (MKOL) / Staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die 

Moldau (Povodí Vltavy, státní podnik) in Zusammenarbeit mit der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)

	Protipovodňová opatření v Praze na Vltavě
 Hochwasserschutzmaßnahmen in Prag an 

der Moldau

	Vodní elektrárna a plavební komora 
Štvanice v Praze

	Wasserkraftwerk und Schiffsschleuse 
Štvanice in Prag

	Ústřední čistírna odpadních vod v Praze
	Zentrale Kläranlage in Prag

	Úpravna vody Podolí v Praze 
	Wasseraufbereitungsanlage Podolí in Prag

Magdeburský seminář o ochraně vod 2018
Magdeburger Gewässerschutzseminar 2018

SucHO a pOžadaVKy na užíVání VOd  
V pOVOdí LabE

nIEdrIGwaSSEr und anSprücHE an waSSEr-
nutzunGEn IM EInzuGSGEbIEt dEr ELbE

► Obsahová náplň: příčiny sucha, hydrologie, klimatologie 
retence vody v krajině nedostatek vody (užívání vod, manage-
ment a technická opatření) zásobování vodou recyklace vody 
kvalita vody

► Výzva k přihlášení přednášek a posterů: Krátké abstrakty od-
borných příspěvků a posterů v angličtině s celkovým max. počtem 
2000 znaků musí být podány elektro nicky nejpozději do 12. 1. 2018 
na e-mail mgs2018@pvl.cz. Přihlášky přednášek bez abstraktů 
nebudou při výběru přednášek do programu semináře zohledně-
ny. Autoři příspěvků budou o zařazení přednášky do programu 
semináře informováni elektro nicky e-mailem. Úhradu cestovních 
nákladů a osvobození od účastnických poplatků (cca. 250 €) nelze 
bohužel přednášejícím poskytnout.

► Inhalte: Ursachen für Niedrigwasser, Hydrologie, Klimato-
logie Wasserrückhalt in der Landschaft Wasser knappheit 
(Wassernutzungen, Management und technische Maßnahmen) 
Wasserversorgung Wasser wiederverwendung Wasser qualität

► aufruf zum Einreichen von Vorträgen und postern: Die 
englischen Kurzabstracts für Fachvorträge und Posterpräsen-
tationen mit insgesamt max. 2000 Zeichen müssen bis spä-
testens 12.01.2018 per E-Mail an mgs2018@pvl.cz angemel-
det werden. Bei fehlenden Abstracts können eingereichte 
Vor trags titel für das Seminarprogramm nicht berücksichtigt 
werden. Alle Referenten werden über die Aufnahme ihres  
Vortrags in das Seminarprogramm per E-Mail informiert. Eine Er-
stattung der Reisekosten und die Befreiung von Tagungsgebühren 
(ca. 250 €) für die Vortragenden ist leider nicht möglich.

 1. cIrKuLář ~ pozvánka a výzva k přihlášení přednášek a posterů 
1. zIrKuLar ~ Einladung und aufruf zum Einreichen von Vorträgen und postern

► do / bis 12.01.2018
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Foto Archiv – Povodí Vltavy, státní podnik, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.


