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Z á p i s 
 

ze zasedání TPS „Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů a ochrana proti 
povodním“, v rámci Celostátní sítě pro venkov, které se konalo dne 11. 3. 2014 

 
Přítomni: 
Dr. Věra Libichová, Ing. Petra Dvořáková, Ing. Milan Bena, CSc., Ing. Ivan Kasalický (zast. 
RNDr. Petra Hůlu), Ing. Miloslav Zapletal, Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Ing. Jiří Hladík, Ing. Řezáč 
(v zastoupení Ing. Čermáka), Ing. Karel Šilpoch 
 
Omluveni: Ing. Alois Nouzák, Ing. Tomáš Macháček, Tomáš Michálek, Ing. Zuzana Dvořáková 
 

 
 

Řádný program 
   

I. Prezentace účastníků 

 
II. Ing. Šilpoch přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání TPS.  

- připomněl činnosti TPS v roce 2012 a závěrečnou zprávu studie „Možnosti řešení 
degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí“ s tím, že 
by bylo nutné pokračovat po krátké nečinnosti TPS v roce 2013, kdy si členové měli 
možnost připravit konkrétní možnosti projektů, které by navazovaly na studii. 
Dr. Věra Libichová podrobně zhodnotila činnost TPS a ostatních zúčastněných při 
realizaci studie. 

 
III. Ing. Šilpoch vyzval přítomné o sdělení návrhů další činnosti v roce 2014 a dalších 

letech, neboť činnost nemůže být krátkodobá. 
 
IV. Další možnosti konkrétního využití studie aridity a další možné činnosti TPS byly 

jednotlivými účastníky vzneseny v rámci diskuze 
 

V. DISKUSE: 
 

 Ing. Hladík - nutnost pokračování další spolupráce výzkumných ústavů se 
zemědělci, samo ministerstvo musí tyto aktivity podporovat a motivovat, 
projekt VODA je stále neschválen, nutno organizovat mnoho seminářů se 
zemědělci a lesníky o způsobech zadržování vody v krajině. Protipovodňová 
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opatření se nerealizují z důvodu majetkových poměrů v místech 
předpokládané realizace. 

 

 Ing. Zapletal zdůraznil nutnost realizace komplexních pozemkových úprav pro 
lepší zadržování vody v krajině. Je nutné lepší vyjednávání při vlastní přípravě 
a lépe motivovat všechny zúčastněné k realizaci KPÚ – vlastníků, obcí, 
zemědělců ze strany Státního pozemkového fondu, většinou se naráží na 
nesouhlas velkých zemědělských podniků.  

 

 Ing. Kasalický – dotační systém je nutno nastavit pozitivním způsobem 
 

 Ing. Vopravil – je nutno pokračovat v projektu, zachovat provoz stanic a sbírat 
dále podrobná data ze současně osazených meteorologických stanic, 
případně vyhledat další lokality k instalaci nových stanic. Tyto projekty musí 
být několikaleté. 

 

 Ing. Řezáč – z hlediska hospodaření v aridních oblastech je nutno zemědělcům 
předvádět nové technologie a odrůdy, vhodné do těchto oblastí, navrhuje 
přípravu dvou polních dnů zaměřenou na toto téma a ke konci roku 
zorganizovat vyhodnocovací semináře pokusů s agrotechnikou pro suché 
oblasti. 

 

 Ing. Hladík potvrdil nutnost obecného vzdělávání zemědělců s tím, že je nutno 
seznámit zemědělce např. se zakládáním a pěstováním kukuřice tak, aby se 
zminimalizovala půdní eroze. 

 

 Dr. Libichová doporučila dávat zápisy z jednání, zprávy a pozvánky na akce na 
stránky MZe a též zúčastněných VÚ. Dále zdůraznila prosadit velký projekt 
VODA a pokračovat ve sledování prostřednictvím meteostanic. 

 

 Ing. Zapletal nabídl spolupráci při pokusech VÚ na svých pozemcích na 
Kolínsku, dále podpořil nutnost podrobné kategorizace celé republiky a tím 
i nutnost dalšího sledování a zachování provozu meteostanic. 

 

 Ing. Bena – je nutné pokračovat v další činnosti TPS a zaměřit se též na 
protipovodňová opatření. 
 

 Ing. Hladík – tato opatření se již řeší v pracovní skupině VODA. 
 

 
Závěry zasedání TPS: 

- prosadit pokračování sledování a sběru dat prostřednictvím meteostanic 
- prosadit velký projekt VODA, který byl vytvořen ve spolupráci s dalšími TPS 
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- organizovat a spolupodílet se na vzdělávání zemědělců a lesníků prostřednictvím 
seminářů a polních dnů 
 

Závěrem Ing. Šilpoch poděkoval všem přítomným za aktivní účast na zasedání. 
 

 
 

 
 
 
Zpracoval: Ing. Šilpoch 
 

 
 
 
 

 


