POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Pozemkové úpravy
nástroj pro zmírnění negativních
dopadů klimatických změn

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka
a Státní pozemkový úřad České republiky
ve spolupráci s
Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou životního prostředí
si Vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář.

17. 9. 2019

Seminář proběhne dne:
Místo konání: Kostelec n. Černými lesy, Školní lesní podnik
České zemědělské univerzity v Praze, Rytířský sál zámku.
Seminář je určen zejména pro pracovníky pozemkových úřadů SPÚČR, projektanty pozemkových úprav a společných zařízení, geodety
a studenty souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma. Cílem semináře je seznámit účastníky
s aktuálními principy, způsoby a přístupy k řešení vodohospodářských opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, které zmírňují
negativní dopady klimatických změn v krajině.
Dopolední blok podrobně přiblíží nové principy, které usnadní v rámci pozemkových úprav navrhovat opatření s dostatečnou účinností
v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století. Navazovat bude příspěvek věnující se hydrologickému
modelování srážkoodtokových poměrů, zásadnímu nástroji při návrhu vodohospodářských opatření.
Odpolední blok nejprve představí přístup k řešení vodohospodářských opatření v rámci plánů dílčích povodí na příkladu
Povodí Vltavy. Následně zazní aktuality z výzkumů, které se věnují návrhu agrotechnických opatření, jakožto
účinnému nástroji v boji s vodní a větrnou erozí půdy. Na závěr semináře budou představeny praktické
ukázky návrhů společných opatření, které zmírňují negativní dopady
klimatických změn.

Program semináře
9.30–10.00

Prezence

10.00–10.30

Úvodní slovo
zástupce SPÚČR, zástupce ČMKPÚ

10.30–11.00

11.00–11.45

Nové principy projektování
pozemkových úprav
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
(Rektor ČZU v Praze)
Hydrologické modelování – nástroj
pro návrh vodohospodářských staveb
v krajině
Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT v Praze)

11.45–13.00

Občerstvení, přestávka

13.00–13.45

Přírodě blízká a technická opatření
k retenci vody a ke zlepšení jakosti vody
připravovaná k realizaci na zemědělské půdě
v plánech dílčích povodí na Povodí Vltavy
prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (Povodí Vltavy, s.p.)

13.45–14.30

Problematika agrotechnických protierozní
opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám
Ing. David Kincl (VÚMOP v.v.i.)

14.30–15.30

Ukázky opatření navržených v rámci
pozemkových úprav, které zmírňují negativní
dopady klimatických změn
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Roman Šmíd
(ČMKPÚ, Středočeská pobočka)

od 15.30

Diskuze

Odborní garanti semináře:
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.
projektantka pozemkových úprav,
člen výboru ČMKPÚ, Středočeská pobočka
Email: zuzana.skrivanova@gmail.com
tel: 605 289 963
Ing. Josef Havelka
Odbor metodiky pozemkových úprav
Email: j.havelka@spucr.cz
tel: 729 922 393
Pod záštitou:
prof. Ing. Petra Skleničky, CSc.
rektora ČZU v Praze
Organizační garanti semináře:
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.
(ČMKPÚ, Středočeská pobočka)
Ing. Blanka Kottová, Ph.D.
(ČZU v Praze)
Účastnický poplatek:
Základní účastnický poplatek 950,Členové ČMKPÚ, SPÚ, studenti nad 26 let 700,Studenti do 26 let zdarma
Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet
č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel
není plátcem DPH. V průběhu semináře bude účastníkům
na požádání vystaven daňový doklad. V případě neúčasti
na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného
je občerstvení a oběd formou rautu. Parkování
zajištěno v blízkosti objektu.
Organizační pokyny
Na seminář je nutné se přihlásit do 31. 8. 2019. Účastníci z SPÚ ČR
se na seminář hlásí hromadně. Ostatní zájemci o seminář mohou
vyplněnou přihlášku poslat poštou na adresu: Ing. Michal Votoček, Ph.D.,
Středočeská pobočka ČMKPÚ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
Email: michal.votocek@gepro.cz nebo vyplnit online
na www.cmkpu.cz. Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte,
aby údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu
deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
ČMKPÚ se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Tento
souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.
Podrobné informace o akci naleznete na www.cmkpu.cz.

