
►Kontakt a informace
 Paní Ines Hallmann

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)
Fürstenwallstraße 20, 39104 Magdeburg

tel.: +49 (0)391/400 03-16
e-mail: hallmann@ikse-mkol.org

►Kontakt und Informationen
Frau Dr. Hildegard Feldmann
F&U confi rm
Permoserstraße 15, 04318 Leipzig
Tel.: +49 (0)341 235 2264
E-Mail: MGS2020@fu-confi rm.de

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

► Veranstaltungsort / Místo konání: 
 Bauhaus Hauptgebäude / Hlavní budova Bauhausu v Desavě (Dessau), Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roßlau

► Exkursionen (09.10.2020 nachmittags) / Odborné exkurze ( 9. 10. 2020 odpoledne):

► Hauptveranstalter / Hlavní pořadatelé: 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) im Rahmen des Drittmittelprojektes: „Wilde Mulde – Revitalisierung einer Wildfl usslandschaft in Mittel-
deutschland“ in Zusammenarbeit mit der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) / Středisko výzkumu životního prostředí H. Helmholtze 
(UFZ) v rámci externě fi nancovaného projektu: „Wilde Mulde – Revitalisierung einer Wildfl usslandschaft in Mitteldeutschland“ (Wilde Mulde – Revitalizace 
neregulované říční krajiny ve středním Německu) ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL)

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2020
Magdeburský seminář o ochraně vod 2020

REVITALIZACE VOD A 
VODNÍ REŽIM V POVODÍ LABE

REVITALISIERUNG VON GEWÄSSERN UND DER 
WASSERHAUSHALT IM EINZUGSGEBIET DER ELBE

►Obsahová náplň: 
Revitalizace a renaturace vod 
Ovlivně ní/Obno va přirozené dynamiky vod 
Retence vody v krajině 
Klimatické pod mínky a jejich vliv na doplňování zásob podzemních vod
Změny chemických a biologických složek jakosti vody 
Vliv těžby hnědého uhlí na povrchové vody

►Výzva k přihlášení přednášek a posterů: 
Krátké abstrakty odborných příspěvků a posterů v angličtině s celkovým 
max. počtem 2000 znaků musí být podány elektro nicky nejpozději 
do 17. 1. 2020 na internetové adrese www.MGS2020.de. Přihlášky 
přednášek bez abstraktů nebudou při výběru přednášek do programu 
semináře zohledněny. 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: 
Gewässerrevitalisierung und Renaturierung 
Beein flussung/Wieder herstellung der natürlichen Dynamik von Gewässern 
Wasserrückhalt in der Fläche 
Klimatische Bedingungen und deren Aus wirkung auf die Grundwasser-

neubildung 
Veränderungen in der chemischen und biologischen Gewässergüte 
Einfluss von Braun kohlebergbau auf die Oberflächengewässer

►Aufruf zum Einreichen von Vorträgen und Postern: 
Die englischen Kurzbeschreibungen der Fachvorträge und Poster prä-
sentationen mit insgesamt max. 2000 Zeichen müssen bis spätestens 
17.01.2020 online unter www.MGS2020.de angemel det werden. Bei 
fehlen den Abstracts können eingereichte Vor trags titel für das Seminar-
pro gramm nicht berück sichtigt 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 Vor tragenden ist leider nicht möglich.

1. ZIRKULAR ~ Einladung und Aufruf zum Einreichen von Vorträgen und Postern
1. CIRKULÁŘ ~ Pozvánka a výzva k přihlášení přednášek a posterů 

► bis / do 17.01.2020 ► www.MGS2020.de

08. – 09.10.2020
DESSAU / DESAVA

Tadashi Okochi © Pen Magazine, 2010, Stiftung Bauhaus Dessau
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 Projekt Wilde Mulde  Fischaufstieganlage Dessau, Muldestausee, Messstation an der Mulde
  Rybí přechod Desava, vodní nádrž Mulde, měřicí stanice na Mulde

 Bauhaus Meisterhäuser Dessau
  Domy pro učitele Bauhausu (Meisterhäuser) v Desavě
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