Srdečně Vás zveme na
XIX CELOSTÁTNÍ
KONFERENCI
pozemkových úprav
jako nástroje
adaptace na
měnící se
klima.

PŘÍPRAVA A REALIZACE OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ
NEGATIVNÍCH DOPADŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY

Konference se bude konat pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky
GENEREL VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ČR
klimatické změny a jejich negativní dopady
na zemědělskou krajinu
výskyt a vývoj zemědělského sucha v ČR
predikce změn a vymezení nejzranitelnějších
oblastí a míst krajiny
adaptační opatření na projevy extrémních
hydrologických jevů
příznivé ovlivnění mezoklimatu a retence krajiny
a akumulace vody
tvorba inteligentní zemědělské krajiny schopné
reakce na dopady klimatických změn
spolupráce hlavních partnerů při správě a
tvorbě ohrožené zemědělské krajiny
vodohospodářské a protierozní stavby při pozemkových
úpravách
NOVÉ TECHNOLOGIE
tvorba digitálního modelu
nové technologie identifikace plošných
odvodnění, moderní způsoby propagace
pozemkových úprav

Předpokládaný program:
1. den: 5. 10. 2016
Prezentace 8,.30 – 9.30 hod.
Zahájení konference: 10.00 hod.
Úvodní slovo:
-

Ing. Simona Prečanová, ředitelka odboru MZE
Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

-

Ing. Svatava Maradová MBA, ústřední ředitelka SPÚ
-

Ing. Miroslav Toman, CSc.,
Agrární komora České republiky – prezident

-

Václav Šlais, hejtman Plzeňského kraje

-

Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzeň

Hosté s příspěvkem (moderátor Mgr. Hynek Jordán):
- Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou

a rybářskou politiku EU (MZe)
- Ing. Jiří Klápště, Ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP
- Ing. Karel Štencl, Místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví

a katastru nemovitostí ČÚZK
- Ing. Radomír Tylš, ČMKPÚ - předseda

Oběd: 12.00 – 13.00 hod.
Hosté konference
zástupci Povodí Vltavy s.p., MMR, ŘSD, Asociace PÚ, Svaz vlastníků půdy, Svaz měst a
obcí České republiky, Zemědělský svaz ČR a Svaz místních samospráv, Spolek pro
obnovu venkova.

Odpolední odborný program: 13.00 – 17.00 hod. (moderátor Mgr. H. Jordán)
- „Koncepce pozemkových úprav v nadcházejícím období“

Mgr.

Michal Gebhart, sekční ředitel SPÚ
-

„Hydrologický cyklus a klima v globálních i místních souvislostech“
Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc., JČU v Českých Budějovicích

- „Generel vodního hospodářství krajiny ČR“

prof. M. Trnka, Mendelova univerzita v Brně
- „Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody“ Ing. J. Vopravil. Ph.D., Výzkumný ústav

meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
- „Principy a zásady retence a akumulace vody a jejich promítnutí do plánu

dílčích povodí“ prof. T. Kvítek, CSc., Povodí Vltavy s.p. Praha
- „Návrh adaptačních opatření v pozemkových úpravách ve vazbě na vývoj

klimatu“ prof. Ing. M. Dumbrovský, CSc. Vysoké učení technické v Brně
- „Prezentace modelových případů realizace vodohospodářských staveb na

Plzeňsku“ Ing. V. Mazín, Ph.D., KPÚ pro Plzeňský kraj
2. den 6. 10. 2016:
Dopolední přednášky: (aktuální témata nových technologií): 9,.00 – 11.00 hod.
(moderátor Mgr. H. Jordán)
- „Moderní způsoby propagace pozemkových úprav“ Ing. Michal Pochop,

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
- „Nové technologie v oblasti identifikace plošných odvodňovacích

zařízení“ RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

- „Využitelnost nových technologií tvorby digitálního modelu terénu v oblasti

PÚ“ doc. Dr. Ing. Petr Doležal, Agroprojekt PSO
- „Řešení eroze v programu Atlas“ Ing. Miroslav Šoul, ATLAS spol. s r.o.

- „Novinky v programu PROLAND“ Ing. Jan Procházka, GEPRO spol. s r. o.
- „Novinky v programu POZEM“ Ing. Jan Vorlíček, HSI, spol. s r.o.

Oběd: 12.00 – 13.00 hod.
INFORMACE
Ubytování i možnost parkování je zajištěno v hotelu PRIMAVERA, pro účastníky
konference je domluvena zvýhodněná cena 1 000 Kč na osobu a noc ve dvoulůžkovém
pokoji, cena za ubytování není součástí vložného.
Vložné 3 000 Kč a zahrnuje: Konferenční materiály, 2 x oběd, občerstvení v době
konference, večerní raut.
Pořadatel není plátce DPH.
Podrobné informace budou účastníkům uvedeny v II. cirkuláři s pozvánkou na konferenci.
Kontaktní adresa:
Kamila Vojtěchová
vojtechova@agroprojekce.cz
728 918 070
UBYTOVÁNÍ
PRIMAVERA Hotel & Congress centre****
Nepomucká 1058/128
326 00 Plzeň
Recepce
Tel.: +420 378 020 500
GSM: +420 603 113 853
Fax: +420 378 020 501
E-mail: info@primaverahotel.cz
Web: www.primaverahotel.cz
Vedení
E-mail: management@primaverahotel.cz
GPS: 49°42'38.1"N 13°24'45.4"E

