
         
 

 

 

LAKEADMIN - ÚVOD DO MANAGEMENTU KRAJINY 
MALÝCH POVODÍ A RYBNÍKŮ 
 
Praktický workshop LakeAdmin VŠ studentům připravujícím se na výkon povolání 
v oblasti managementu krajiny a vodních ploch 

 
 

Workshop leader: RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. 
Přednášející:  RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. 

Ing. David Gela, Ph.D. 
Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. 

Termín:    24. - 26. 10. 2014 
Místo konání:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta rybářství a ochrany vod  
Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské  
a informační středisko ochrany vod Vodňany 
Na Valše 207, 389 01 Vodňany 

 
 

PROGRAM: 
 

Pátek 24. 10. 2014 
11:00  Příjezd, prezence, ubytování 
13:00  Oběd 
14:00 – 17:00 Terénní workshop I. 

Seznámení s vybranými malými povodími v okolí, stavem vodních toků, 
managementem území a jeho vlivy na odtokové poměry.  

 Formy nevhodných úprav malých vodních toků a jejich důsledky pro 
vodní režim. 

 Půda – fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Význam tzv. 
půdní nádrže pro stabilitu odtokových poměrů.  

 Revitalizace krajiny – její obsah, zásady, ekologické, společenské  
a ekonomické dopady.  

18:00   Večeře 
19:00 Přednáška - Organizace správy povodí v České republice, nedostatky  

a jejich dopad na management rybníků a jiných vodních nádrží.   
 
 
 
 
 
 



         
 

 

 
 

Sobota 25. 10. 2014 
8:30  Snídaně 
9:00 – 12:00  Terénní workshop II. 

Mapování krajiny vybraných povodí: krajinné prvky, územní systém 
ekologické stability, půdní a vlhkostní podmínky, negativní projevy 
nesprávného managementu a diskuse nad možnostmi řešení 
negativních jevů v krajině. 

 Koeficient ekologické stability území jako ukazatel stability 
odtokových poměrů. 

 Akumulační a retenční schopnost krajiny, možnosti jejího zvyšování 
v zájmu ochrany rybníků. 

 Komplexní pozemkové úpravy jako významný nástroj managementu 
povodí.  

12:00 – 14:00  Oběd 
14:00 – 17:00  Exkurze s výkladem: 

 Návštěva rybářského muzea s výkladem (Vodňany). 

 Exkurze s výkladem na rybniční soustavy a okolní krajiny severně od 
Vodňan. 

18:00   Večeře 
19:00 – 21:00 Workshop - Týmová práce na návrhu koncepce revitalizace krajiny 
   vybraných malých povodí v okolí Vodňan    

 
 

Neděle 26. 10. 2014  
8:30  Snídaně 
9:00 – 11:00 Vyhodnocení workshopů, exkurzí a závěrečná diskuze. 

Odjezd. 


