
 

   

Celostátní síť pro venkov  
ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s.,  

a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i., 
Vás srdečně zvou na seminář v kombinaci s exkurzí  

 

Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi vodních 
nádrží a ovocných stromů v krajině  

v souvislostech řešení sucha 

6. listopadu 2018 
 
Místo konání: Dům přírody Moravského krasu  

 Punkevní žleb 80, 679 13  Vavřinec – část obce Punkevní žleb 
 GPS: 49.3630058N, 16.7101422E 

 
Cílem akce bude přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav, lepší orientaci 
při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci jednotlivých témat 
budou demonstrovány příklady dobré/špatné praxe. 
 

Program: 
 
08:00 – 09:00 hod. Prezence účastníků 

09:00 – 09:15 hod. Úvodní slovo 
   Mgr. Jaroslava Doubravová, Státní pozemkový úřad  
                                   Ing. Alexandra Vlčková, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy 

9:15 – 09:30 hod. Činnost Celostátní sítě pro venkov, RO SZIF Brno v roce 2018 
   Ing. Dagmar Adámková, Celostátní síť pro venkov, RO SZIF Brno 

09:30 – 09:45 hod. Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu Státního pozemkového úřadu 

Ing. Stanislav Skřipský, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Blansko 

9:45 – 10:00 hod. Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu Státního pozemkového úřadu 
   Ing. Miroslav Kučera, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

10:00 – 10:30 hod. Zkušenosti s realizacemi vodohospodářských staveb v rámci pozemkových úprav 
   Ing. Jaroslav Tměj, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy 

PŘESTÁVKA NA COFFEE BREAK 

10:45 – 11:15 hod. Výsadba ovocných stromů v krajině 
Ing. Stanislav Boček, Ph.D., člen Tematické pracovní skupiny (dále jen TPS) Ovocné 
stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce (dále jen KDŘ) 

11:15 – 11:45 hod. Zelená klimatizace – realizace ovocných stromů při pozemkových úpravách 
v kontextu sucha; aktuality z činnosti TPS Ovocné stromy v krajině  
s vazbou na KDŘ 
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; člen TPS Ovocné 
stromy v krajině s vazbou na KDŘ 

 



 

   

PŘESTÁVKA NA OBĚD 

13:00 hod.  Komentovaná exkurze: 

 Malá vodní nádrž k. ú. Sloup u Moravského krasu  
(Program rozvoje venkova 2007-2013) 
Odtoková vodní nádrž s litorálním pásmem a tůní nad nádrží. Účelem vodní nádrže 
je zejména zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku, zvýšení ekologické stability  
a posílení environmentální a estetické funkce krajiny. 

 Ovocný sad k. ú. Sloup 

16:00 hod.  Předpokládané ukončení akce  
                      
 
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pronájmy prostor, odborní lektoři, pohoštění pro účastníky.  

 Dopravu na exkurzi si účastníci zajišťují sami. Kapacita akce je omezena. 
Přihlášku zasílejte nejpozději do 31. 10. 2018 na email: lucie.sysova@szif.cz. 

 
 

Za organizátory srdečně zvou: 
 
 
Ing. Alexandra Vlčková 
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy  
                                    
Ing. Michal Pochop                             
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.                         
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy 
 
Ing. Dagmar Adámková 
CSV RO SZIF Brno 
 
 
 
 
 
„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz“.  

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

http://www.szif.cz/

