
 

 

 

 

 

 

                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

 

Nakládání s vodou v krajině ve 
vztahu k zemědělské činnosti, 

zvládání rizik a návrhy opatření 
 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky výzkumu v oblasti ochrany 

množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod z pohledu udržitelnosti zemědělství v dalším 

období. Probíranými tématy budou: koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění 

usnesení vlády č. 620/2015, problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu 

zemědělského hospodaření, precizní zemědělství, cílená aplikace hnojiv s optimalizací jejich 

dávek a výnosů jednotlivých plodin, problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve 

vztahu k jakosti vod a jejich rizika, problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy 

jejich udržitelnosti, aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění - 

budování Informačního systému hydromelioračních staveb, Účastníci budou také seznámeni 

s platnou legislativou a jejími změnami. 

 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce. 

 

 

Termín a místo konání: 

14. 2. 2019, Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17,   

771 11  Olomouc 

 



 

 

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

 
Nakládání s vodou v krajině ve vztahu k zemědělské činnosti, zvládání rizik a 

návrhy opatření 
 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00  Seminář 

 

 

Program semináře: 

 

1. Problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu 
zemědělského hospodaření. 

 

2. Precizní zemědělství, cílená aplikace hnojiv s optimalizací jejich 
dávek a výnosů jednotlivých plodin. 

 

3. Problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti 
vod a jejich rizika. 

 

4. Problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich 
udržitelnosti. 

 

5. Aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění 
- budování Informačního systému hydromelioračních staveb. 

 

 

Lektoři:  RNDr. Pavel Novák, Ph.D. 

Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D. 

 

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

       Zemědělský svaz České republiky  
 



Organizační pokyny a přihláška 

 

Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při 

prezenci. 

 

Stravování bude zajištěno.     

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 11. 2. 2019 na tyto kontaktní údaje: 

 
Ing. Zlata Lakomá 
ZS ČR, Územní organizace Šumperk a Jeseník  
Nemocniční 53 
787 01 Šumperk  
Mobil: 605 056 387 
Email: oaksumperk@seznam.cz 
 

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 
- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČO 
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo 

rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho 
zaměstnanec, příp. jinou alternativu 

- Kontaktní email 
 
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací 
akce. 
 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 

mailto:oaksumperk@seznam.cz
http://www.ivzops.cz/

