
 

  

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Sokolovsko o. p. s.  

si Vás dovolují pozvat na konferenci 
 

Program rozvoje venkova, Strategie 
komunitně vedeného místního 

rozvoje a voda v krajině - "Slavnosti 
vody"  

 

dne 22. června 2017 od 13:00 hodin 
 
ve školící místnosti statku Bernard, Královské Poříčí, Šachetní 135   

 
PROGRAM: 

 
13:00 - 13:10 hod. 
Úvod - Hospodaření vody v krajině a realizované projekty financované z 
Programu rozvoje venkova v uplynulém období MAS Sokolovsko o. p. s.     
Ing. Miroslav Makovička, předseda krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin 
České republiky Karlovarského kraje 
 
13:10 - 13:40 hod. 
Dotační tituly v gesci MZe na podporu hospodaření s vodou  
Ing. Marian Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod + 
RNDr. Pavel Punčochář 
 
13:40 - 14:00 hod.  
VH + Vodní zdroje a situace v Karlovarském kraji  
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., sekce vodního hospodářství, MZe Praha  
 
14:00 - 14:30 hod.  
Hydrometeorologické extrémy včetně rizik   
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav  
 
14:30 - 14:50 hod. 
Potřeba a výhledové zdroje vody v Karlovarském kraji  
Ing. Edita Moudrá, Krajský úřad Karlovarský kraj, Odbor životního prostředí a 
zemědělství  
 
 
 
 

 



 

  

14:50 - 15:20 hod. 
Význam vody v krajině - Fenomén CHKO Slavkovský les a jeho význam pro 
bilanci vody v krajině  
Ing. Petr Krása, Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR, pobočka Karlovy Vary, 
Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les  
 
15:20 - 15:40 hod.  
Realizované vodní opatření na území Karlovarského kraje (rybí přechody, tůně, 
rybníky, revitalizace)  
Ing. Miloš Holub, Ph.D, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les  
 
15:40 - 16:00 hod. 
Správa vodních toků a povodí  
Ing. Tomáš Pail, Povodí Ohře, s. p., vedoucí Oddělení nádrží a manipulačních řádů  
 
16:00 - 16:30 hod. 
Vodní rekultivace a revitalizace území po těžbě uhlí v režii Sokolovská uhelná, 
právní nástupce, a.s.  
RNDr. Ivo Přikryl, ENKI, o. p. s.   
 
16:30 - 16:50 hod. 
Čištění řeky Ohře (společná akce regionu pro region) + Stav vodácké (turistické 
infrastruktury) na Ohři, využití poznatků z řešení vodáckého kempu ve Velichově  
Mgr. Zuzana Odvody, MAS Sokolovsko o. p. s. + MgA. Pavla Wiszczorová + Ing. Arch. 
Rudlof Wiszczor, Regionstudio Chomutov  
 
16:50 - 17:00 hod. 
Shrnutí včetně informace o stavu implementace SCLLD MAS Sokolovsko o. p. 
s., diskuse, ukončení  
Ing. Miroslav Makovička, předseda krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin 
České republiky Karlovarského kraje 

 

Prezence účastníků konference od 12:30 hodin.  
Účast na konferenci je bezplatná a pro účastníky konference je připraveno 

občerstvení hrazené z Celostátní sítě pro venkov.  
 

Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na adrese: sluncikova@mas-sokolovsko.eu 
nebo na telefonním čísle +420 775 303 067 do 20. 6. 2017 

 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 

 
 
Ing. Ivana Jágriková      Bc. Tomáš Sazeček 
ředitelka MAS Sokolovsko o. p. s.    koordinátor CSV Ústí nad Labem 

 


