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Regionální vzdělávací seminář 
pro zemědělskou veřejnost 

 
 

ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANA VOD 
V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV  

 
 

Termín konání: 

12. listopadu 2009 od 9 do 14 hodin 
 

 

Místo konání: 

zzaasseeddaaccíí  mmííssttnnoosstt  ZZDD  ČČeecchhttiiccee  
VV  BBrraaňňccee  226688 

 

Regionální seminář je uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu 
rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně 
životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění 
Akčního programu a problematice nitrátové směrnice. 
 
Cílem semináře je: 
• Seznámit zemědělskou veřejnost s novými návrhy GAEC a současnou 

legislativou pro zemědělství ve vztahu k ochraně vod 
• Plnění zákonných podmínek hospodaření a Cross compliance  
• Informovat místní zemědělce o realizaci návrhu opatření plánu oblasti povodí 

Dolní Vltavy formou „poznej své povodí“ 
• Interaktivní řešení modelových příkladů hospodaření zemědělského podniku 
• Tvorba konceptu zemědělství pro povodí vodárenské nádrže Švihov 
• Zhodnotit působení stávajících zemědělských aktivit v krajině prostřednictvím 

pořízené fotodokumentace havarijních případů 
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Program semináře:  

8.30 – 9.00 PREZENCE 

9.00 – 10.00 ZAHÁJENÍ 

Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových 
GAEC 
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV,v.v.i 

10.00 – 10.30 

 

10.30 – 12.00 

 

Návrh opatření Plánů oblasti povodí 

Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy, s.p. 

Vyhodnocení monitoringu povrchových vod v regionu 

Bodové a plošné zdroje znečištění ze zemědělství 

Ing. Jiří Holas, CSc.  
Agricultural Research Council, s.r.o.  

12.00 – 12.30 Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod 
Ing. Markéta Hrnčírová 
Agricultural Research Council, s.r.o. 

12.30 – 13.30 Revitalizace drobných vodních toků v regionu Želivky 

Ing. Tomáš Just 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha  

13.30 – 14.00 DISKUSE A ZÁVĚR SEMINÁŘE 
Ing. Jiří Holas, CSc. 

od  14.00 EXKURZE  

praktické ukázky realizace opatření ve vybraném zem. podniku 

management statkových hnojiv a protierozní ochrana pozemků 
 

 

                      

Organizační záležitosti: 

1. Seminář je organizován bez vložného. 
2. Cestovné hradí vysílající organizace nebo účastník sám. 
3. Místo: Zasedací místnost ZD Čechtice, V Braňce 268 
4. Přihlášku prosím zašlete (poštou, faxem nebo elektronicky) na níže uvedený 

kontakt nejpozději do pondělí 9. listopadu 2009. 
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5. Kontakt:  Agricultural Research Council, s. r.o. 
  Mařatkova 915, Praha 4 
 IČO: 25146882, DIČ: CZ25146882  

 
Tel.:  241717996 
Fax:  241717996 
E-mail: vlasta.holasova@arcnet.cz 
 
 

���� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA 
na regionální vzdělávací seminář  
pro zemědělskou veřejnost 

12. listopadu 2009 v Čechticích  
 

 
 
 

Jméno, příjmení, titul:  ………………………………….…………………………………. 

Podnik: ………………………………………………………………………………………… 

Adresa a kontakt: ……………………………………………………………………………. 

Specializace podniku………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………… 
podpis 

 

 


