
 

   

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou  

komorou pro pozemkové úpravy, z.s., (ČMKPÚ), MENDELU, SPÚ a VÚMOP, v.v.i.   
Vás zvou na seminář 

 

Výsadby v krajině v kontextu změn 
klimatu a možnostech zavlažování 

v souvislostech pozemkových úprav 
 

dne 3. prosince 2019 od 8:00 hod. 
 

Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta. pavilon A, sál A01, 
Zemědělská 1665/1,  613 00  Brno 

GPS: 49.2102089N, 16.6158772E 
    Program: 

 8:00  Prezence účastníků  
 9:00  Zahájení, úvodní slovo a představení Celostátní sítě pro venkov (CSV),  

Ing. Jaroslava Doubravová (Státní pozemkový úřad), Ing. Alexandra Vlčková 
(ČMKPÚ), Ing. Tereza Antošová (Státní zemědělský intervenční fond) 

 9:15  Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu Státního pozemkového 
  úřadu 

Mgr. Robert Bílek (Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj) 
 9:30  Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu Státního pozemkového 

  úřadu 
Ing. Pavel Zajíček (Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 
Břeclav) 

 9:45  Výsadby ovocných stromů v krajině v kontextu vývoje klimatu 
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (MENDELU) 

 10:15  Zemědělské sucho a vlivy počasí 
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (MENDELU) 

 10:45  Coffee break 

 11:00  Praktické výstupy TPS Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké   
  dodavatelské řetězce  (KDŘ)  - odborná příručka Stromy pro krajinu 

Ing. Michal Pochop (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.  
(VÚMOP, v.v.i.), ČMKPÚ)  

 11:15  Možnosti řešení výstavby závlahových soustav prostřednictvím   
  pozemkových úprav 

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT v Brně)  



 

   

 11:45  Využití kalkulačky vláhové potřeby pro rozvoj závlah 
                     doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. (VÚMOP, v.v.i.) 

 12:15  oběd 
 
 

 12:45  Závlahy na jižní Moravě 
                     doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i., MENDELU) 

 13:00  Problematika závlah z pohledu provozovatele 
                     Jaroslav Trödler (Trödler, s.r.o) 

 13:30  Zkušenosti zemědělce s využíváním závlah 
                     Antonín Osička (ZD Bulhary) 

 14:00  Coffee break 

 14:15  Zkušenosti s navrhováním protierozních opatření plánů společných  
  zařízení v regionálních dokumentačních komisích 
                     Mgr. Petr Karásek (VÚMOP, v.v.i.) 

 14:45  Diskuze, závěr 
 

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky 
za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe. 

 
Účast na semináři je bezplatná. Kontaktní osoba pro registraci:  

Barbora Kotulánová, e-mail: kotulanova.bar@seznam.cz. 
Registrace účastníků do 2. 12. 2019, kapacita omezena.    

     
Za organizátory Vás srdečně zvou 

 
 

 
Ing. Alexandra Vlčková Ing. Michal Pochop Ing. Tereza Antošová 

Českomoravská komora pro 
pozemkové úpravy, z.s. 

Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i., 

Českomoravská komora pro 
pozemkové úpravy, z.s. 

Koordinátor CSV pro ČR, 
Státní zemědělský intervenční 

fond 

  


