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Cíle a poslání Hydrologických dnů 
 
 S postupujícím socio-ekonomickým rozvojem na počátku 21. století se stále 
zvyšuje význam hydrologických informací a poznatků o oběhu vody a jeho 
ovlivňování. Dá se bez nadsázky konstatovat, že vědomosti o vodních zdrojích  
a jejich režimu, získané během činnosti organizované hydrologické služby a od 
počátků vědecké hydrologie na území České republiky a Slovenské republiky jsou 
jedním z pilířů, na nichž spočívá moderní péče o vodu v přírodním prostředí  
a hospodaření s vodou v obou těchto státech. Na základě hydrologických 
charakteristik byla a jsou dimenzována všechna vodní díla a podle výsledků 
hydrologických studií a metod je posuzována jejich bezpečnost při povodních. Spolu 
s dalšími aspekty slouží hydrologické informace k efektivnímu řízení složitých 
vodohospodářských soustav a k vyhodnocování stavu vod. Vodní bilance je 
podstatnou součástí rozhodovacích procesů o zásobování obyvatelstva, veřejné 
vybavenosti, průmyslu i zemědělství vodou. Údaje o odtokové situaci a jejím vývoji se 
využívají i v činnostech jiných hospodářských sektorů, jako jsou energetika, vodní 
doprava, rekreace aj. Hydrologické předpovědi představují strategicky důležitý 
informační systém, o nějž se opírají protipovodňová ochrana, vodohospodářské 
aktivity v boji se suchem a rovněž racionální hospodaření s vodními zdroji v době 
normální vodnosti. Hydrologický výzkum a z něj plynoucí poznatky pomáhají 
orientovat se v tom, co je z hlediska vodní složky životního prostředí při dalším socio-
ekonomickém rozvoji ještě udržitelné a s jakými riziky je třeba počítat, zejména 
pokud jde o škodlivé dopady antropogenních vlivů, přírodních pohrom a změny 
klimatu. 
 S vědomím těchto skutečností se konají odborné konference s tradičním 
názvem Hydrologické dny (HD) vždy pravidelně po pěti letech, počínaje rokem 1980, 
při čemž se v jejich uspořádání regulérně střídají Česká republika a Slovenská 
republika. Jde o společné rokování hydrologů a vodohospodářů z obou republik 
s cílem zhodnotit dosavadní úroveň hydrologie za uplynulé období a projednat 
výhledy a vize pro její další rozvoj. Děje se tak na základě trvalé dohody, k níž 
dospěli hydrologové a vodohospodáři u příležitosti 100letého jubilea hydrologie na 
území obou států. Konání HD iniciují spolu s Českým hydrometeorologickým 
ústavem, Slovenským hydrometeorologickým ústavem a dalšími partnery vždy Český 
národní výbor pro MHP (Mezinárodní hydrologický program) UNESCO a Slovenský 
národní výbor pro MHP UNESCO.  
 Uspořádání v pořadí již 7. Hydrologických dnů v roce 2010 připadlo tentokrát 
České republice. Místem konání byl určen Hradec Králové. 

Tématické zaměření Hydrologických dnů 2010 
 V rozvoji české a slovenské hydrologie uplynula z 21. století již první dekáda. 
Za tu dobu se vlivem pokroku ve vědě a technice otevřely nové možnosti ve sběru  
a zpracování dat, v metodických přístupech, ve vodohospodářském bilancování, 
v modelování hydrologických procesů, v experimentálním a aplikovaném výzkumu 
atp. Vyvstala však také řada problémů nových, jako jsou problémy s potenciálními 
dopady změn klimatických prvků, s narůstající zranitelností socio-ekonomické sféry 
přírodními extrémy, s rostoucími antropogennímu zásahy do přírodních podmínek 
atp. K orientaci v možnostech, jaké poskytuje současná hydrologie ve složitých 
poměrech měnícího se prostředí a z toho vyplývajících změn jeho vodní složky, by 
měla přispět i 7. konference Hydrologické dny 2010. 
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Odborný program konference bude členěn do těchto hlavních odborných sekcí: 
1. Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů 
 Přístupy hydrologů a vodohospodářů k antropogennímu ovlivňování, 

variabilitám a ke změně klimatu. Modelování potenciálních dopadů změny 
klimatu na vodní zdroje a hospodaření s vodou. Nestacionarita hydrologických 
dat. Význam proxy-dat. Hrozba zvyšování frekvence výskytů a intenzity povodní 
a sucha. Hydrologické podklady pro návrh mitigačních a adaptačních opatření. 

2. Komplexní monitoring a bilancování zásob vody v povodích 
 Modernizace monitorování a vyhodnocování kvantitativního a kvalitativního 

stavu povrchových a podzemních vod. Monitoring odnosu a kvality plavenin. 
Monitoring změn teploty vody v tocích. Časoprostorové rozšiřování  
a zkvalitňování hydrologického a vodohospodářského bilancování vody 
v povodích. Experimentální monitoring a výzkum hydrometeorologických 
procesů na malých povodích. Hydrologická databanka jako součást 
informačního systému o životním prostředí. Rozvoj trvale adaptibilní hydro-
logické služby. 

3. Změny v interakcích podpovrchových a povrchových vod 
 Zranitelnost podpovrchových vod. Podzemní vody v nebezpečných situacích 

(povodeň, sucho). Modelování odtokových procesů v podpovrchovém prostředí 
krajiny. Predikce kolísání hladiny podzemních vod. Vliv odběrů podzemních vod 
na vodnost povrchových toků. Optimalizace využívání a ochrana podzemních 
vod. 

4. Nové přístupy k odvozování hydrologických režimových charakteristik 
 Určování charakteristik na nepozorovaných povodích. Výpočet návrhových 

veličin u extrémních hydrologických jevů s velmi malou pravděpodobností 
výskytu. Aplikace podmíněné pravděpodobnosti při odvozování teoretických 
návrhových povodňových vln. Nejistoty v modelových přístupech. 

5. Hydrologické předpovědi a výstrahy 
 Další rozvoj metod a technologií k detekci vzniku, analýzám a předpovídání 

extrémních odtokových situací. Regionalizace zatížení jednotlivých povodí 
povodňovým nebezpečím a nedostatkovými objemy vody. Indikátory sucha. 
Aplikace ansámblových a pravděpodobnostních předpovědí. Prodlužování 
předstihu předpovědí hydrometeorologickými modelovými postupy. Problémy 
předpovídání přívalových povodní. Monitorování zásob vody ve sněhové 
pokrývce pro předpovědní účely. 

6. Hydrologické aspekty integrované péče o vodu v přírodním prostředí 
 Identifikace a zvyšování vodního retenčního účinku povodí. Optimalizace 

hospodářského využívání vodní složky krajiny. Metodika pro stanovení 
minimálních průtoků ve vodních tocích a minimálních hladin podzemních vod. 
Integrované zvládání rizik vyplývajících ze situací s výskytem povodní a sucha. 
Realizace vodohospodářských podmínek pro trvale udržitelný socio-ekonomický 
rozvoj v měnícím se prostředí. 
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Předběžný časový harmonogram 
 
 
Pondělí 25.10.2010 
10.00 – 12.00 Registrace účastníků 
12.30 – 18.00 1. přednáškový den 
19.00 – 24.00 Společenský večer 
 
Úterý 26.10.2010 
8.30 – 18.00  2. přednáškový den 
 
Středa 27.10.2010 
8.30 – 13.30  3. přednáškový den 
 
Podrobný program konference bude zveřejněn nejpozději v září 2010 na 
internetových stránkách ČHMÚ (www.chmi.cz) a Povodí Labe, státní podnik 
(www.pla.cz). 
 
 

Přihlášky, termíny, kontakty 
 
 
Místem konání konference bude kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké 
náměstí 32, Hradec Králové, tel. +420 495 063 111, www.noveadalbertinum.cz 
 
Jednacím jazykem bude čeština a slovenština. 
 
Registrace účastníků: pondělí 25.10.2010 od 10 do 12 hod. 
 
Přihlášky zasílejte do 30.4.2010 elektronicky na e-mail hydrologickedny@pla.cz 
nebo poštou na kontaktní adresu. 
 
Vložné: 2.500,- Kč  
 
Vložné na konferenci zahrnuje účast na přednáškách, společenský večer, obědy 26. 
a 27.10., občerstvení o přestávkách. Vložné nezahrnuje cenu sborníku.  
 
Vložné uhraďte do 31.5.2010  na účet č. 5006003985/5500 

variabilní symbol 102010 
specifický symbol – IČ Vaší organizace 

Daňový doklad bude účastníkům vydán při registraci. 
 
Sborník v ceně 250,- Kč bude vydáván při registraci účastníkům, kteří si jej objednali 
v přihlášce na konferenci. 
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Ubytování pro účastníky konference bude zajištěno v Novém Adalbertinu nebo 
v dalších hotelech a penzionech v docházkové vzdálenosti.  
Cena ubytování: 
jednolůžkový pokoj se snídaní 1.350,- Kč/noc 
dvoulůžkový pokoj se snídaní 1.680,- Kč/noc 
Ubytování si budou hradit účastníci sami v recepci hotelu, kde budou ubytováni. 
Požadavky na ubytování je možné změnit do 20.8.2010, po tomto datu již ubytovací 
zařízení budou účtovat storno poplatky. 
 
Kontaktní adresa: 
Povodí Labe, státní podnik 
Hana Bendová 
Víta Nejedlého 951 
500 03  Hradec Králové 
 
tel.: +420 495 088 611 
e-mail: hydrologickedny@pla.cz 
 
 
Abstrakty přednášek a posterových sdělení v rozsahu ½ strany A4 zasílejte 
v elektronické podobě do 30.4.2010 na adresu: hydrologickedny@pla.cz. Do 
31.5.2010 bude autorům zaslána zpráva, zda byl jejich příspěvek přijat. Abstrakt 
musí obsahovat název příspěvku, jméno autora, název vysílající organizace, návrh 
zařazení do sekce a rozlišení, zda je přihlašována přednáška nebo poster. 
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