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Pozvánka na mezinárodní konferenci
25 let monitoringu půd v České republice

Brno, 1. - 2. 2. 2017
Aula Univerzitního kampusu Bohunice A22/116

1. února 2017
8.30 – 09.30 Registrace účastníků

9.30 – 11.30 1. blok      Slavnostní zahájení, úvodní projevy, panelová diskuse

Úvodní slovo ředitele ÚKZÚZ Daniel Jurečka (ČR)

Příspěvek zástupce MZe – náměstek ministra Jiří Šír

Příspěvek zástupce MŽP – náměstek ministra Vladimír Mana

Příspěvek zástupce DG SANTE Vladimír Miko (ČR)
Zahraniční systémy monitoringu půd a význam  
monitoringu pro ochranu půdy v Evropském 
kontextu 

Milan Sáňka (ČR)

Význam monitoringu půd pro objektivní sledování 
stavu a rozvoje půdní úrodnosti Jaroslav Staňa (ČR)

Diskuse

11.30 – 12.30 Přestávka na oběd

12.30 – 14.00 2. blok      Kvalita půdy 

Analytické možnosti pro monitoring půd Jiří Zbíral (ČR)

Půdy BMP – jejich pedologické a fyzikální  
charakteristiky Ladislav Kubík (ČR)

Bazální monitoring půdy jako nástroj pro  
hodnocení vlivu změn v obhospodařovaní  
na mikrobiální parametry  

Stanislav Malý (ČR)

Obsahy makro a mikroelementů v půdách BMP Lenka Prášková (ČR)

Struktura a výnosy polních plodin na pozorovacích 
plochách Bazálního monitoringu půd Pavel Němec (ČR)

14.00 – 14.30 Přestávka

14.30 – 16.00 3. blok      Kontaminace půdy

Kvalita zemědělské půdy v ČR s ohledem  
na obsahy kontaminujících látek a jejich změny 

Šárka Poláková 
(ČR)

Program

Porovnání naměřených a předpokládaných  
koncentrací reziduí pesticidů v půdě Lenka Klašková (ČR)

Soil Monitoring in Switzerland – first results  
of pesticide monitoring 

Daniel Wächter  
(Switzerland)

Sledování zátěže životního prostředí metodou  
aktivního biomonitoringu – metodika a zkušenosti

Lenka Klementová 
(ČR)

Source-related measurements of ambient air  
quality using plants as bioindicators 

Richard Öhlinger 
(Austria)

Účastníci konference mohou prezentovat výsledky své vědecké práce ve formě 
posterů (formát A0, na výšku). Název a abstrakt posteru zašlete  

na email: soilmonitoring2017@ukzuz.cz, v předmětu emailu uveďte Poster.  
Přijetí posteru Vám bude potvrzeno emailem.

Konference je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.  
Ubytování v místě konference si hradí účastníci sami.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím 
on-line registrace na www.ukzuz.cz do 20. 1. 2017.

2. února 2017
9.00 – 10.45 1. blok      Monitoring půd v Evropském kontextu

Úvodní slovo ministra zemědělství Mariana Jurečky

30 Years of Soil Monitoring by the Bavarian  
Environmental Agency – Results and Experiences  

Peter Spörlein  
(Germany)

Development of Soil Characteristics in Austria Andreas Baumgarten 
(Austria)

Soil Monitoring in Switzerland – what can be said  
after 30 years? 

Andreas Gubler  
(Switzerland)

10.45 – 11.15 Přestávka

11.15 – 13.00 2. blok      Monitoring půd v Evropském kontextu

Soil monitoring in Poland – long term and new 
approaches

Grzegorz Siebielec 
(Poland)

Monitoring pôd SR – doterajšie poznatky 
a skúsenosti 

Jozef Kobza  
(Slovensko)

The Hungarian Soil Monitoring System: results,  
weaknesses, developement opportunities 

Béla Pirkó
Jozsef Szabo  
(Hungary)

Monitoring of contaminated soil in Bulgaria – 
status and perspectives

Nikolaj Dinev  
(Bulgaria)

13.00 Ukončení konference
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