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   ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

 
 

a 

 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 

 
 

Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí 

SUCHO II 
„SUCHO JAKO REÁLNÁ HROZBA, BUDE CHYBĚT VODA!“ 

 
 

čtvrtek, 31. března 2016 
zasedací síň radnice Prahy 9 

Praha Vysočany, Sokolovská 324/14 
 

 
seminář se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky 

 
 
 

Mediální partner 
www.enviweb.cz 
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CYKLUS SEMINÁŘŮ 2014 – 2016, ZAMĚŘENÍ A CÍL:  
 
 V posledních letech se ve světě i v ČR zvyšuje počet katastrof i jejich negativních dopadů. 
Nejčastější jsou přírodní katastrofy a z nich zejména povodně. Nelze opomenout katastrofy 
způsobené činností člověka či kombinace obou druhů. Kromě povodní musíme stále více čelit i 
suchu. Právě loňské velké sucho ukázalo, že je nutné se také tomuto typu extrému věnovat 
mnohem více než dosud. Velmi důležité je se na sucho připravit, definovat dopady a urychleně 
realizovat taková opatření, která veškeré negativní dopady sníží. 

Seminář “SUCHO II“ s názvem „Sucho jako reálná hrozba, bude chybět voda!“ přiblíží tento 
méně nápadný, ale o to nebezpečnější druh katastrofy, srovnatelný svými dopady s povodněmi. 
Sucho se svou pomalostí nástupu i obtížnou předpověditelností, ale dlouhodobými následky, 
vymyká klasickým krizovým situacím. Jeho rozsah je již nyní alarmující skutečností v mnoha 
oblastech Evropy a také u nás. Projevilo se velmi razantně právě v loňském roce. Bylo spojeno  
i s vysokými teplotami a velkým nedostatkem vody. V některých oblastech již přerostlo v krizovou 
situaci, na kterou bylo těžké se předem připravit. Účastníkům semináře přiblížíme sucho a jeho 
definice, kritéria a indikátory, souvislosti s klimatickou změnou a také konkrétní dopady loňského 
sucha. Rovněž ukážeme, jak se na budoucí období sucha připravují ústřední orgány včetně návrhů 
programů a opatření ke snížení dopadů tohoto nepříznivého jevu. Pokusíme se uvést dostupné 
poznatky a možnosti, jak se připravovat na období sucha i v krajích, městech i obcích, 
v zemědělské i lesnické činnosti, vodním hospodářství a jak se bránit suchu v kulturní krajině.  

Český národní výbor pro omezování následků katastrof společně s Českým spolkem  
pro péči o životní prostředí při ČSVTS, Radnicí Prahy 9 a pod záštitou ministra zemědělství, 
Mariana Jurečky, pořádá již druhý jednodenní seminář k tématu sucha. Je to celkově šesté téma 
v cyklu seminářů věnovaných prevenci a zlepšování připravenosti na katastrofy různého druhu. 
První seminář „SUCHO I“ s názvem „Sucho jako plíživá katastrofa, jeho příčiny a možné dopady“ 
se konal v listopadu 2014 v Praze a vyvolal o tuto problematiku velký zájem. Svědčí o tom účast 
více než 100 odborníků ze všech oblastí veřejné správy a dalších institucí. Naléhavost tématu na 
celonárodní úrovni dokládá i ustavení meziresortní Komise voda - sucho v roce 2014 a v roce 2015 
vypracování dokumentu „Opatření pro zmírnění sucha a nedostatku vody“ a jeho schválení Vládou 
ČR, včetně usnesení s úkoly pro resortní ministerstva a jimi řízené organizace. Naléhavost opatření 
pro snížení dopadů sucha ukázalo i sucho v roce 2015, jehož dopady pociťujeme i dnes. 

 
KOMU JE CYKLUS SEMINÁŘŮ URČEN: 
 

Je potřebné lépe vědět, co dělat, dříve než sucho nastane, abychom na sucho byli 
připraveni. Je potřeba dělat taková opatření dlouhodobějšího charakteru, která sníží následky 
budoucích období sucha. Je zřejmé, že prevence a připravenost na sucho je spjata                              
i s problematikou povodní, oběma těmto jevům nelze čelit odděleně.  

Náš cyklus seminářů přispívá ke zvyšování informovanosti i výměně zkušeností a příkladů 
dobré praxe z veřejné správy na celorepublikové i lokální úrovni. Semináře jsou určeny především 
pro pracovníky veřejné správy zejména z oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí, 
vodního hospodářství, pro orgány ochrany zdraví obyvatelstva, místních samospráv, podnikové 
sféry, investorských a stavebních organizací, finančnictví a pojišťovnictví, vysokých škol a další 
zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. CD prezentací ze seminářů Sucho I a Sucho II, včetně 
posledních veřejně dostupných dokumentů k tématu, bude poskytnuto všem účastníkům 
semináře (v ceně vložného, samotné CD je neprodejné). 
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SUCHO JAKO REÁLNÁ HROZBA, 
BUDE CHYBĚT VODA! 

 

8:30  PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 
9:00  ZAHÁJENÍ                Ing. JAN JAROLÍM, starosta MČ Praha 9, předseda ČSPŽP  

      Ing. IVAN OBRUSNÍK, DrSc., předseda ČNV ONK 
 

RNDr. Ing. JAROSLAV ROŽNOVSKÝ, CSc. 
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno a Mendelova univerzita v Brně 
JAK VNÍMAT SUCHO r. 2015 A CO MŮŽEME DĚLAT 
 

RNDr. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSc. 
Ministerstvo zemědělství ČR, sekce vodního hospodářství 
HROZBA SUCHA NA ÚZEMÍ ČR A AKTIVITY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ K OMEZENÍ JEHO NÁSLEDKŮ 
 

Ing. JOSEF NISTLER 
Ministerstvo životního prostředí ČR, ředitel Odboru ochrany vod 
SUCHO V GESCI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

RNDr. TOMÁŠ HRDINKA, PhD. 
tajemník Komise Voda - Sucho, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. 
KOMISE VODA - SUCHO, JEJÍ ČINNOST A OPATŘENÍ, KTERÉ Z KOMISE VZEŠLY 
 

RNDr. PETR KUBALA 
generální ředitel Povodí Vltavy, s.p. 
POTŘEBUJEME VŮBEC VODU….? 
 

12:00 – 12:30 polední PŘESTÁVKA na OBČERSTVENÍ 
 

Ing. JAN VOPRAVIL, Ph.D. 
oddělení pedologie a ochrany půdy, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha,  
VLIV DEGRADACE PŮDY NA INTENZITU SUCHA 
 

Doc. Ing. VLADIMÍR ŠVIHLA, DrSc. 
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze 
LES V DOBĚ SUCHA 
 

Ing. ANNA HUBÁČKOVÁ , Bc. 
starostka obce Ratíškovice 
DOSAVADNÍ KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S OPATŘENÍMI PROTI SUCHU V OBCI 
 

ZDENĚK CHLÁD 
radní kraje Vysočina, město Jihlava 
ZKUŠENOSTI SE SUCHEM A ZMÍRNĚNÍ JEHO DOPADŮ V KRAJI VYSOČINA 

 
DISKUSE A ZÁVĚŘY SEMINÁŘE do cca 15:30 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 
Termín a čas konání:  čtvrtek,  31. března 2016 od 9:00 h. do cca 15:30 h. 
Místo konání:  Radnice m. č. Prahy 9,  Praha 9 – Vysočany,  Sokolovská č. 324 / 14 
 
Dopravní spojení:  metro, trasa B, stanice Vysočany, výstup směrem k ulici Sokolovská 

tram.:  linka č. 3, 8 stanice přestupu na metro – stanice Vysočanská 
Parkování: nejblíže parkoviště galerie Fénix-Clarion (Clarion Congress Hotel) 
http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs/poloha-hotel-praha-9-vysocany/ 

 

Vložné: 
členové ČSPŽP a ČNV ONK                                  400,- Kč  
nevýdělečně činní (studenti, důchodci aj.)             100,-  Kč 
veřejná správa:                                                        950,-  Kč  
ostatní                                                                  1 200,-  Kč  
 
Pozvaní přednášející na našich seminářích vložné neplatí. Vložné zahrnuje: 
- účast na přednáškách a diskusi, tištěné abstrakty přednášek, 1 CD prezentací ze semináře 
(samotné CD je neprodejné), občerstvení v průběhu přednášek, v polední přestávce bagetu. 
 
Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na účet ČSPŽP, Novotného lávka 5,110 00 Praha 1  
Číslo účtu ČSPŽP:   35 – 5604130247 / 0100,  VS: 310316 
 
Možnost úhrady v hotovosti v den konání semináře u prezence lze pouze po předběžné dohodě 
se sekretariátem organizátora. ČSPŽP není plátcem DPH. 
 
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme; účastníky informujeme pouze v případě organizační změny. 
V případě neúčasti vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka. Daňový doklad obdrží 
účastníci při prezenci, pokud odeslali vložné i přihlášku včas: 
 
Uzávěrka přihlášek 
Přihlášky, prosím, odesílejte poštou klasickou či elektronickou nebo faxem tak, aby byly doručeny  
na klasickou nebo e-adresu organizačního garanta ( cspzp@csvts.cz) nejpozději ve čtvrtek, 
29. března 2016.  Pátek před Velikonocemi (a pondělí velikonoční) nejsou pracovními dny! 
 

Celý cyklus seminářů odborně zajišťuje přípravný výbor ve složení:  
Ing. Libuše Deylová, RNDr. Vlastimila Mikulová, Ing. Ivan Obrusník, DrSc., 
Ing. Karel Vančura, Ing. Petr Vučka 
 
Odborný garant semináře SUCHO II - Ing. Ivan Obrusník, DrSc. 
 
Organizačně zajišťuje jednotlivé semináře: 
ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1   
tel.: 221 082 365;  241 493 381; mobil:724 911 879;  fax: 222 222 155; e-adresa:cspzp@csvts.cz  
IČ: 266 66 294; Spolek zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 14709. 
Číslo účtu   ČSPŽP:   35 – 5604130247 /0100, KB   a.s., Praha 9. 

http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs/poloha-hotel-praha-9-vysocany/
mailto:cspzp@csvts.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na seminář 

 

SUCHO II 
SUCHO JAKO REÁLNÁ HROZBA, BUDE CHYBĚT VODA! 

 
uskuteční se ve čtvrtek 31. března 2016 

 
 
Účastník (jméno, e-adresa) 
 
1. ..………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………… 
 

 
Organizace: …………………………………………………. …………………………………………… IČ: …………………. 
 
Adresa: …………………………………………………………………………. 
 
Telefon – p. l.: …………... mobil: ……..….……. fax: ……….…….  
 
 e – mail adresa:  .…………………………………………………………. 
 
ANO / NE  -SOUHLASÍM se zasíláním pozvánek na výše uvedenou e- adresu. 
Účastník  JE / NENÍ  členem ČSPŽP či ČNV ONK  nebo JE / NENÍ pracovníkem veřejné správy 
 
Vložné v částce          ……………………………………………………………….. 
 
je hrazeno z účtu č.* ……………………………………………………………….. 
 
 
Datum:                                                                                                                               Razítko a podpis: 

                                                 
Nehodící se, prosím, škrtněte. Děkujeme za pochopení.  

*V příkazu k úhradě vyplňte, prosím,  var. symbol (31032016) a v přihlášce neopomeňte, prosím,  IČ Vaší organizace.  

  Bez těchto informací nelze Vaši platbu připojit k přijaté přihlášce a připravit předem daňový doklad.  


