
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KONFERENCE UDRŽITELNOST 

HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ 

Projekt je financován v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

MÍSTO: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, PODHRADÍ 1022 (areál firmy HABITAT za náměstím) 

TERMÍN: 12. DUBNA 2012 

POPLATEK: ZDARMA 

 

Vzrůstající potřeba ochrany životního prostředí je spojena s rychlým rozvojem nových technik a technologií v 

oblasti ochrany ovzduší, vody a půdy, zpracování recyklovatelných odpadů, úspora energie na jedné straně 

a využívání alternativních zdrojů na druhé straně. Vzniká tak potřeba nových specializovaných profesí 

(zemědělci, vedení zařízení na zpracování bioodpadu), ale i potřeba profesí s širokým záběrem v oblasti 

managementu životního prostředí při plném využití specifických podmínek regionu. Agentura ZERA v rámci 

programu vzdělávání pro konkurence schopnost vytvořila studijní program „Udržitelnost hospodaření v 

krajině“. Cílem konference je představit problematiku ochrany životního prostředí v úzké vazbě na potřeby 

praxe, uplatnění nových technologií, dodržování norem a normativů ve vztahu k podnikání s trvale 

udržitelným rozvojem společnosti a území. 

PROGRAM KONFERENCE 

• ZAHÁJENÍ KONFERENCE 
9.00 zahájení  a uvítání 
9.15 úvod ZERA, MENDELU, VUZT 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• KRAJINA A JEJÍ SOUČASNÝ STAV 
9.30 Zemědělec v krajině (Zemědělství o ochraně ŽP) – Prof.Ing. Jan Moudrý, CSc. (JČU Budějovice) 
9.50 Dopad eroze na půdu, vodu a krajinu – Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál (ČVUT Praha) 
10.10 Význam uhlíku v půdě – Ing. Antonín Kintl, Ing. Jaroslav Záhora,Csc. (Mendelova univerzita) 

 

• 10.30 DISKUZE 
• 10.45 PŘESTÁVKA NA KÁVU 

 
11.00 Opatření obecné povahy – zákon č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů §115 –  

     Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (Mendelova univerzita) 
11.20 Zemědělství a ochrana ovzduší  - Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc. (VÚZT, v.v.i.) 
 
• 11.40. DISKUZE 
• 11.50. OBĚD 

 
• ČLOVĚK V KRAJINĚ – SYSTÉMY A PODNIKÁNÍ 
12.50 Faremní environmentální plány a možnosti jejich implementace v ČR – Mgr. Martin Střelec  
          (DAPHNE ČR) 
13.10 Ekologické zemědělství jako multifunkční model je stále aktuální výzvou – Ing. Jiří Urban    
          (ÚKZUZ Brno) 
13.30  Ropný zlom - šance, nebo hrozba pro obnovitelné zdroje? - Mgr. Alexander Ač, Ph.D (AV ČR, 

      Brno) 

• 13.50 DISKUZE 
• 14.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU 

 
• ČLOVĚK JAKO SPOTŘEBITEL 
14.15 Energetické technologie a ISNO v kraji Vysočina – Ing. Zbyněk Bouda (EAV ) 
14.35 Optimalizace vodního režimu v krajině – kompost – Ing. Petr Plíva, CSc. ( VÚZT v.v.i.) 

 

• 14.55 DISKUZE 

• 15.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU 
 

• PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
15.25 Ochrana půdy a bioplynová stanice – Ing. Jaroslav Michal (PROAGRO Radešínská Svratka,a.s) 

15.35 Energeticky soběstačná stanice – alternativní zdroje energie, využití odpadů – Milan Kazda 
          (Obec Kněžice) 

 

• 16.00 ZÁVĚR KONFERENCE 
• PREZENTACE A OCHUTNÁVKA PRODUKTŮ VYSOČINA regionální produkt®  

 

 
 


