
Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond 
a Celostátní síť pro venkov Vás srdečně zvou na konferenci

Trvale udržitelné
zemědělské hospodaření
v aridních oblastech

pondělí 9. listopadu 2015 od 10:00 do 16:00

Mendelova univerzita, Valtická 337, Lednice 
přednášková síň Zahradnické fakulty

Hosté

• Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

• Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Agrární komory ČR

•  Ing. Martin Šebestyán, MBA
ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu



Program
09:30 – 10:00  prezentace účastníků konference

10:00 – 10:45  slavnostní zahájení úvodními proslovy hostů

10:45 – 11:45  dopolední blok

•  Představení a cíle Generelu vodního hospodářství krajiny ČR
Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu

•  Generel VHK ČR – nástroj pro vymezení aktuálních a očekávaných hrozeb pro agrární sektor 
Prof. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník Centra výzkumu globální změny AV 
ČR v. v. i. a akademický pracovník Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF, 
Mendelova univerzita v Brně

•  Trend, monitoring a dopady zemědělského sucha v České republice 
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF, 
Mendelova univerzita v Brně a vědecký pracovník Centra výzkumu globální změny AV ČR v. v. i. 

11:45 – 12:45  přestávka na občerstvení

12:45 – 16:00  odpolední blok

•  Dotační politika MZe – zvýšení retence vody v krajině 
jako podpůrný prostředek v boji se suchem 
Ing. Marian Čiernik, ředitel Odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod

•  Voda znamená život – bojíme se pro ni udělat více? 
RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy, s. p.  

•  Vitalita půdy a škody způsobené suchem 
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., vedoucí Oddělení pedologie a ochrany půdy 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

•  Vymezení katastrů s rizikem výskytů silného až mimořádného zemědělského sucha 
Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno 

•  Šance pro naši vesnici 
Ing. Jakub Šebesta, Domácí dvůr Krumvíř

•  Využití výsledků výzkumu v praxi – zahradnictví v aridních oblastech 
Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici

16:00    předpokládané ukončení konference

V průběhu celé konference bude vedena moderovaná diskuze.
          Ing. Václav Říha
          ředitel RO SZIF Brno
Potvrzení účasti
Svoji účast, prosím, potvrďte na email dagmar.adamkova@szif.cz do 30. října 2015.


