Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj
a Agrární komora ČR
si Vás dovolují pozvat na konferenci organizovanou pod záštitou
Mgr. Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky
a Ministerstva životního prostředí

Voda v krajině – naděje pro budoucnost
Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016
v Zlatém sále Lichtenštejnského paláce,
U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1
Program:
09:30 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:25
11:25 – 11:50
11:50 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:50
16:50 – 17:00

Registrace účastníků
Uvítání – zdravice
Úvodní přednáška – voda v krajině
Voda v zemědělské krajině – potenciál řešení
Přestávka
Voda v lesích, vodní toky a nádrže a voda v sídlech – potenciál řešení
Panelová diskuse
Oběd
Obnova vodního režimu v praxi I.
Přestávka
Obnova vodního režimu v praxi II.
Shrnutí setkání, hodnocení, závěr

Počet účastníků je omezen.
Prosíme o provedení registrace nejpozději do 11. dubna 2016
prostřednictvím online formuláře.
Osoba pověřena koordinací příprav konference je Júlia Tóbiková
mail: julia.tobikova@mzp.cz, tel.: 267 12 2712

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl
– bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel

Voda v krajině – naděje pro budoucnost
14. dubna 2016
Zlatý sál Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.
Program:
09:30 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 - 10:20 Uvítání – zdravice
Richard Brabec, ministr životního prostředí
Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního
hospodářství MZe
Miroslav Toman, prezident AK ČR
10:20 - 10:40 Úvodní prezentace – voda v krajině
Vladimír Dolejský, náměstek pro řízení sekce
ochrany přírody a krajiny MŽP

14:00 - 15:00 Obnova vodního režimu v praxi I.
14:00 - 14:20 Generel vodního hospodářství krajiny ČR a
monitoring sucha jako strategické nástroje
adaptace na měnící se klima
Zdeněk Žalud a kol., CZECHGLOBE
14:20 - 14:40 Zakládání, následná péče a údržba mokřadů
zajišťujících retenci vody a obnovu vodního režimu
v zemědělské krajině
Petr Marada, MENDELU

10:40 - 10:55 Generel vodního hospodářství v krajině
Václav Hlaváček, viceprezident AK ČR

14:40 - 15:00 Integrovaný projekt VODA-Vysočina
Zemědělská půda a klíčové komodity: Voda,
potraviny, energie
Vladimír Mareček, Agroklastr Vysočina z.s.

10:55 - 11:10 Půda a voda v zemědělské krajině
Jiří Hladík, VÚMOP

15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:50 Obnova vodního režimu v praxi II.

11:10 - 11:25 Pozemkové úpravy – nástroj pro zadržení vody
v krajině
František Pavlík, SPÚ ČR

15:30 - 15:50 Obnova říční krajiny v povodí Moravy
Vlastimil Karlík, Koalice pro řeky

10:40 - 11:25 Voda v zemědělské krajině - potenciál řešení

11:25 - 11:50 Přestávka
11:50 - 12:35 Voda v lesích, vodní toky a nádrže
a voda v sídlech - potenciál řešení

15:50 - 16:10 Některé novější příklady revitalizací a posuny
k ekologizaci správy vodních toků se zřetelem
k zemědělské krajině
Tomáš Just, AOPK ČR

11:50 - 12:05 Nepřeceňujeme hydrologický význam dnešních
lesů?
Jakub Hruška a kol., ČGS

16:10 - 16:30 Stabilizace krajinných struktur s důrazem na
obnovu vodního režimu
Václav Jansa, KRNAP

12:05 - 12:20 Slabá místa a současný stav hospodaření
s dešťovou vodou v urbanizovaných územích ČR
David Stránský, ČVUT

16:30 - 16:50 Povodně, sucho? Řešení - krajinářská architektura
Klára Salzmann, ČKA

12:20 - 12:35 Srovnání technických a přírodě blízkých opatření
k retenci vody v říční krajině
David Pithart, Beleco

16:50 - 17:00 Shrnutí, hodnocení, závěry
Vladimír Dolejský, náměstek ministra pro řízení
sekce ochrany přírody a krajiny MŽP

12:35 - 13:05 Panelová diskuse
13:05 - 14:00 Oběd

Prosíme o provedení registrace nejpozději do 11. dubna 2016
prostřednictvím online formuláře.
Osoba pověřena koordinací příprav konference je Júlia Tóbiková
mail: julia.tobikova@mzp.cz, tel.: 267 12 2712

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl
– bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel

