
Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

„Podpora šetrného hospodaření v chráněném území“ 

který se uskuteční v úterý 30. března od 08:45 v Holubově v restauraci Pod Kletí. Seminář má za 
cíl poskytnout Vám aktuální a potřebné informace k zemědělské činnosti s ohledem na chráněnou 
krajinnou oblast Blanský les.

Na  semináři  vystoupí  přednášející,  kteří  Vám  podají  informace  k  agro-environmentálním 
opatřením z Programu rozvoje venkova a aktuality týkající se požadavků hospodaření podle Cross-
compliance,  především  budou  představeny  podmínky  dobrého  zemědělského  a 
environmentálního  stavu  ﴾GAEC).  Dozvíte  se  také,  jak  postupuje  návrh  revitalizace  Křemžské 
kotliny,  a  zazní  přednáška  o  významu  zadržení  vody  v  krajině.  Budou  rozebrány  problémy 
hospodaření  na orné půdě a možnosti  jejich nápravy.  A tradičně nebude chybět přednáška od 
samotného zemědělce, který představí své zemědělské hospodaření.

Program semináře:

08:45  prezentace

09:00  zahájení, Mgr. Zuzana Veverková, DAPHNE ČR

09:05  přednáška Agro-environmentální opatření pro rok 2010: novinky a důležité informace 

           Ing. Tomáš Vosátka, Správa CHKO Blanský les

09:30  přednáška Cross – compliance: praktické informace k podmínkám GAEC

           Ing. Erychlebová a Ing. Kubička, SZIF České Budějovice

10:00  diskuze a přestávka

10:15  přednáška Hospodaření na orné půdě: problémy a možnosti nápravy



           prof. Jan Moudrý, Zemědělská fakulta JČU

10:45  přednáškaVoda a krajina: význam zachycení vody v krajině 

           RNDr. David Pithart CSc., DAPHNE ČR, Třeboň

11:15  diskuze a přestávka

11:20  přednáška Revitalizace Křemžské kotliny: shrnutí návrhů pro zemědělskou krajinu 

           Mgr. Martin Střelec a Mgr. Jiří Koptík, DAPHNE ČR

11:40  Hospodařit ekologicky a výdělečně: příklad zemědělské praxe z ekologické farmy

           Ing. Miloš Knížek, ZD Bemagro Malonty

12:00 diskuze a závěr semináře

Součástí  semináře  bude  diskuze,  ve  které  budete  moci  vyjádřit  Vaše  názory  a  klást  otázky 
přednášejícím a přítomným odborníkům.

Účast není nutno potvrzovat. Pro účastníky semináře je zajištěno občerstvení zdarma.

Seminář pořádá DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie ve spolupráci se Správou CHKO Blanský 
les.

Těšíme se na Vaši účast, Vaše názory a dotazy,

s pozdravem

Zuzana Veverková

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

Husova  45 / 622

České Budějovice 370 05

Tel: 774 650 5905

E-mail: zuzana.veverkova@daphne.cz

Seminář je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu 
EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

mailto:zuzana.veverkova@daphne.cz

