
      

   

    
 

RYBÁŘSKÁ A ICHTYOLOGICKÁ SEKCE  
ČESKÉ LIMNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM 

ZEMĚDĚLSTVÍ  
 

 
svolávají tradiční konferenci 

RYBIKON 2018 
konanou pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana 

 

 

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně 

Organizátoři: Odd. rybářství a hydrobiologie Agronomické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., a Česká limnologická 
společnost 

Vědecký výbor konference: 
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.; prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.; RNDr. Martin 
Čech, Ph.D.; prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. 
 
Organizační výbor konference: 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš; Ing. Jan Grmela, Ph.D.; Ing. Pavel Jurajda, Ph.D., 



      

   

PROGRAM KONFERENCE  
  
10:00 Zahájení konference  
10:15 Ministerstvo zemědělství      zástupce odboru 
10:30 Sociální a ekonomické aspekty sportovního rybolovu v ČR.  P. Spurný 
10:45 Aktivity EIFAAC relevantní pro rybáře a ichtyology.    J. Kubečka 
11:00 Rybářská stráž v Polsku a na Slovensku.     J. Guziur 
   
11:15-11:45 PŘESTÁVKA  
   
11:45 Vliv teploty na uchovávání ne osemeněných jiker  

keříčkovce červenolemého.       J. Kouřil 
12:00 Co jsme zjistili z látkových bilancí rybníků?     J. Duras 
12:15 Výlov rybníku jako bilance přírůstku a úbytku živin, aneb Jak to bylo  

a může být?         J. Regenda 
12:30 Ovlivnění retence fosforu v chovu kapra.     O. Malý 
12:45 Faktory ovlivňující návštěvnost rybochovných objektů vydrou  

- možnosti uplatnění elektrických odpuzovačů.    Z. Adámek 
   
13:00-14:00 OBĚD  
   
14:00 Juvenilní okoun coby klíčový hráč v potravní pyramidě  

vodárenské nádrže.        M. Čech 
14:15 Přeměna dne na noc ve snaze zablokovat celosvětově přítomný  

fenomén chování.        Z. Sajdlová 
14:30 Ekologický stav a ryby - výsledky z praxe.    L.  Opatřilová 
14:45 Rybí dilema: Pozor Bagr! Zůstat či zdrhnout?     M. Kubín 
15:00 Vliv říčních výhonů na složení ichtyofauny - vyhodnocení  

revitalizačních opatření na dolním toku Labe.    E. Bouše 
15:15 Dopad špičkového režimu na reprodukci bolena dravého.   M. Šmejkal 
   
15:30-16:00 PŘESTÁVKA  
   
16:00 Historický a současný stav populací sekavce a sekavčíka na  

území České republiky.       K. Halačka 
16:15 Nepůvodní druhy ryb v ČR: vážný problém nebo přehnané obavy? P. Jurajda 
16:30 Nepůvodní ryby v Česku: koncept.      L. Kalous 
16:45 Hlaváč černoústý v potravním řetězci našich vod.            L.  Všetičková 
   
17:00-18:00 POSTEROVÁ SEKCE  
   
19:00   SPOLEČENSKÝ VEČER  
   



      

   

ČTVRTEK 11. 10. 2018  
 
9:00 Vliv a význam bezobratlých v intenzivních systémech chovu ryb.  L. Mareš 
9:15 Genetika ve službách biodiverzity a akvakultury  

- aktuální případové studie.       J. Mendel 
9:30 Vliv psychoaktivních látek na chování jelce tlouště Squalius cephalus L. P. Hubená 
9:45 Anuální halančíci jako modelový organismus.    R. Blažek 
10:00 Praktické zkušenosti s prevencí a léčbou kožovce  

v intenzivní akvakultuře lososovitých ryb.      M. Kulich 
 
10:15-10:45 PŘESTÁVKA 
  
10:45 Telemetrický poziční systém - nová dimenze studia chování ryb.  M. Říha 
11:00 Prvé kroky k obnove populácie jesetera malého v Dunaji medzi  

Bratislavou a Viedňou.       L. Pekárik 
11:15 Akustická telemetria jesetera malého v slovensko-maďarskom úseku 

Dunaja.         M. Kubala 
11:30 Rak kamenáč v ČR v posledních deseti letech.    P. Vlach 
11:45 Nepůvodní raci v Indonésii        J. Patoka 
 
12:00 Závěr konference, vyhlášení posterové soutěže.  
 

 
Konference si kromě jiného klade za cíl seznámit odbornou veřejnost z praxe 
s nejdůležitějšími aktuálními poznatky vědy a výzkumu. 

Postkonferenční workshop: Ve čtvrtek 11. 10. 2018 odpoledne po skončení 
vlastní konference proběhne workshop s názvem „Účelové rybí obsádky na 
vodárenských nádržích“, který bude prezentovat výsledky končícího projektu 
NAZV. Detailnější informace budou průběžně zveřejňovány rovněž na stránkách 
konference. Workshop je primárně určen pracovníkům podniků povodí, ale je 
otevřen i dalším zájemcům. 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 

Odeslání platby: nejpozději do 15. 9. 2018 

Elektronická registrace je přístupná na stránkách:  
https://goo.gl/forms/Ou5HtyWAr0kovRn22 

 
www.rybarstvi.eu 

 
http://ichtyologie.agrobiologie.cz/konference 

 

Vložné na konferenci 100,- Kč. 

https://goo.gl/forms/Ou5HtyWAr0kovRn22
http://www.rybarstvi.eu/


      

   

 

Platba převodem na účet č.: 7200310267/0100, variabilní symbol: 2180201 
do popisu pro příjemce uveďte jméno přihlášené osoby 
 
Vložné zahrnuje organizační náklady, konferenční materiály a občerstvení 
během konference. 
 

Společenský večer s jídlem a pitím v menze MENDELU: 400,-Kč 
Platba v hotovosti na místě. 

Ubytování: Zájemci o ubytování si nocleh domluví individuálně.  

Stravování: Stravování si mohou účastníci zajistit buď individuálně, nebo na 
obědy využít služeb menzy v areálu MENDELU. Obědy je v tomto případě 
vhodné zarezervovat předem během přihlašování se k účasti. Cena za jeden 
oběd je cca 100 Kč. Úhrada v hotovosti, cena dle výběru. 

Konferenční jazyky: čeština, slovenština 
 
Jelikož bychom konferenci rádi orientovali především na odborníky z praxe, rozhodli jsme se 
ve sborníku publikovat krátké příspěvky shrnující výsledky prezentací. Autoři prezentací však 
mají i možnost publikovat ve sborníku pouze abstrakt příspěvku. 
 

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut 
(10 přednes + 5 diskuse). K  dispozici bude počítač, prezenter a dataprojektor 
(doporučujeme prezentace MS Powerpoint). 

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. 
Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, 
kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů. 

Soutěž: 
Podobně jako na minulé konferenci proběhne i v tomto roce soutěž o nejlepší 
studentský poster. Nejlepší tři autoři budou odměněni. Podmínkou pro 
soutěžící je, aby byli studentem/kou (studijní program Bc., Mgr., Ph.D.) a 
prvním autorem. 

 

 

 



      

   

Organizační pokyny: Aktuální informace můžete sledovat na stránkách 
konference: http://.www.rybarstvi.eu  

nebo 

ichtyologie.agrobiologie.cz/konference  

a facebookovém profilu http://www.facebook.com/Rybikon2018/  

Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adresách 
jan.grmela@mendelu.cz a jurajda@ivb.cz. 

 

 

 

Konferenční sál se nachází v budově A, v aule Mendelovy univerzity, 

 3. poschodí naproti hlavním schodům. 

V předsálí bude podáváno občerstvení 

Postery budou vyvěšeny v předsálí a přilehlých prostorách. 

Obědy jsou podávány v budově X 

Odd. Rybářství a hydrobiologie se nachází v budově M 

 

http://.www.rybarstvi.eu/
http://www.facebook.com/Rybikon2018/
mailto:jurajda@ivb.cz


      

   

Areál Mendelovy univerzity leží v Černých Polích na ulici Zemědělská č.p. 1, 

PSČ 613 00 

Zastávky MHD:  Zemědělská – šalina (tramvaj) č. 9 a 11 

   Lesnická – trolejbus č. 25, 26, 38, 39 

   Erbenova – autobus č. 46 

   Noční linka - N 93 

 

https://mapy.cz/s/32zw7 

 

https://mapy.cz/s/32zw7

