XX. KONFERENCE
POZEMKOVÝCH ÚPRAV
OLOMOUC 2017
Clarion Congress Hotel Olomouc
4.–5. 10. 2017

Česká krajina potřebuje vyvážený vztah mezi zachováním přírodních
zdrojů a udržitelným rozvojem zemědělství. Smysluplné pozemkové
úpravy jsou proces, který probíhá již čtvrt století a přispívá k tomuto vyváženému vztahu zemědělce a krajiny. Přesto v některých směrech nejsou
výsledky pozemkových úprav chápány jako nástroj pro nápravu degradačních projevů, jako je ztráta půdy erozí, snížení retence vody v povodí
nebo adaptace na změny podnebí. Zařízení navrhovaná a budovaná při
pozemkových úpravách přitom chrání nejen krajinu jako veřejný statek,
ale i soukromé vlastnictví zemědělců a jejich základní a nenahraditelný
výrobní prostředek.
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc
Datum konání: 4.–5. 10. 2017
Hlavní téma: Pozemkové úpravy – Nástroj ochrany a zhodnocení půdy
jako výrobního prostředku zemědělce
Konference připravená ve spolupráci s SPÚ se bude konat pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky.

INFORMACE

Ubytování je zajištěno v hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc,
pro účastníky konference je domluven:
• jednolůžkový pokoj 1 700 Kč/noc,
• dvoulůžkový pokoj 1 900 Kč/noc,
• apartmán 2 400 Kč/noc,
cena za ubytování není součástí vložného.
Vložné 3 000 Kč zahrnuje: konferenční materiály,
1× oběd, občerstvení v době konference, večerní raut.
Pořadatel není plátce DPH.
Číslo účtu pro platby účastnického poplatku: 573442033/0300,
do poznámky vložte jméno přihlášeného účastníka.
Kontaktní adresa: Kamila Vojtěchová, vojtechova@agroprojekce.cz,
728 918 070

UBYTOVÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc,
Česká republika
Recepce
Tel.: +420 581 117 117
GSM: +420 777 704 922
Fax: +420 581 117 123
E-mail: info.cchol@clarion-hotels.cz
Web: www.clarioncongresshotelolomouc.com
GPS: 49.5925361N, 17.2757558E
Při rezervaci ubytování uvádějte heslo: ČMKPÚ.

PARKOVÁNÍ

Výhodné vlakové spojení, místo konání konference je přímo naproti
vlakovému nádraží!
• Kryté parkoviště hlavní nádraží, Parkoviště – placené, 49.5912828N,
17.2778264E, www.tsmo.cz, Sazba: 1 hodina 10 Kč, 4–12 hodin 40 Kč,
24 hodin 90 Kč
• Parkoviště Regionální centrum Olomouc 3, Parkoviště – placené,
49.5902750N, 17.2777128E, Hodinová sazba: 30 minut zdarma, první
4 hodiny 10 Kč, další hodina 20 Kč (So–Ne 10 Kč)

 1. den: 4. 10. 2017
12:30–13:30 Prezence + občerstvení
13:30–17:00 Moderovaná panelová diskuze
Úvodní slovo: Svatava Maradová (ústřední ředitelka SPÚ)
13:30–15:00 Panelová diskuze – blok I:
•	Úvodní prezentace – Vývoj v oblasti pozemkových úprav
Svatava Maradová (ústřední ředitelka SPÚ)
	Otevřená diskuze (legislativa, čerpání finančních prostředků a vývoj cen, lidské
zdroje, spolupráce s odbornou veřejností)
•	Úvodní prezentace – Ochrana půdy jako výrobního prostředku zemědělce
František Pavlík (Odbor metodiky pozemkových úprav, SPÚ)
	Otevřená diskuze (nástroje ochrany půdy MZe, MŽP, SPÚ a VÚMOP a jejich
uplatňování v praxi)
Účastníci panelu – blok I: Svatava Maradová (ústřední ředitelka SPÚ), Michal
Gebhart (ředitel Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav,
SPÚ), Jaroslava Doubravová (ředitelka Odboru metodiky pozemkových úprav, SPÚ),
František Pavlík (Odbor metodiky pozemkových úprav, SPÚ), Simona Prečanová
(ředitelka Odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje, MZe), Jiří Klápště (ředitel
Odboru obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP), Radim Vácha (pověřený řízením,
VÚMOP, v. v. i.), Miroslav Dumbrovský (VUT v Brně), Bořivoj Šarapatka (UPOL), Josef
Glos (předseda Asociace PÚ), Radomír Tylš (předseda ČMKPÚ).
15:00–15:30 Coffee break
15:30–17:00 Panelová diskuze – blok II:
•	Úvodní prezentace – Ekonomické aspekty udržitelného hospodaření na
zemědělské půdě
Jan Vopravil (vedoucí oddělení Pedologie a ochrana půdy, VÚMOP, v. v. i.)
	Otevřená diskuze (dopady ztráty půdy na ekonomiku, vývoj cen půdy
a pachtovného, ekonomické přínosy adaptačních opatření v PÚ)
•	Úvodní prezentace – Demonstrace dobré praxe pozemkových úprav
Michal Pochop (vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny,
VÚMOP, v. v. i.)
	
Otevřená diskuze (zkušenosti s procesem PÚ samosprávy a zemědělských
uživatelů)
Účastníci panelu: Svatava Maradová (ústřední ředitelka SPÚ), Michal Gebhart
(ředitel Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav,
SPÚ), Jan Vopravil (vedoucí oddělení Pedologie a ochrana půdy, VÚMOP, v. v. i.),
Miroslav Dumbrovský (VUT v Brně), Radomír Tylš (předseda ČMKPÚ), Josef Glos
(předseda Asociace PÚ), Václav Kohlíček (ředitel Sekce majetku státu, SPÚ), Petr
Klanica (ředitel Odboru správy majetku státu, SPÚ), František Hellebrand (předseda
družstva, ZOD Slezská Dubina), Michal Tichý (starosta obce Senice na Hané), Michal
Pochop (vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP), Václav
Vilhelm (vedoucí oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky, ÚZEI)
 2. den: 5. 10. 2017
9:00–11:30 Dopolední blok přednášek
•	Zaniklé malé vodní plochy v zemědělské krajině a možnosti jejich obnovy
Bořivoj Šarapatka (UPOL)
•	Řízení rizika větrné eroze
Jana Podhrázská (VÚMOP, v. v. i.)
•	Vodohospodářské stavby v procesu pozemkových úprav
Tomáš Purkrábek (vedoucí Oddělení vodohospodářských staveb Hradec
Králové, SPÚ)
•	Nové formy protierozních opatření
David Kincl (VÚMOP, v. v. i.)
12:00–13:00 Oběd
13:00–16:00 Odpolední blok přednášek a shrnutí konference
Přednášky zahraničních hostů:
•	Zkušenosti s pozemkovými úpravami v Bavorsku
Franz Stark (Bavorský pozemkový úřad), Josef Janouch (Bavorský
zemědělský úřad, Německo)
•	Zemědělská politika Evropské unie
Peter Hansvencl (bývalý zemědělský atašé pro ČR, SR a PL, Rakousko)
•	Provádění pozemkových úprav na Slovensku
Andrej Vašek (ředitel pozemkového odboru, Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, Slovensko)
•	Ukázky praxe pozemkových úprav KPÚ pro Olomoucký kraj
Jiří Koudelka (vedoucí Pobočky Prostějov, SPÚ)
14:30–15:00 Coffee break
15:00–15:30 Shrnutí konference
Vladimír Dolejský (náměstek pro řízení Sekce ochrany přírody a krajiny, MŽP)
Ladislav Okleštěk (hejtman Olomouckého kraje)
Antonín Staněk (primátor statutárního města Olomouce)
Radomír Tylš (předseda ČMKPÚ)
Svatava Maradová (ústřední ředitelka SPÚ)
15:30–16:00 Diskuze s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou
16:00–16:30 Tisková konference
Změna programu vyhrazena

