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Koalice pro řeky, z.s. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci Vás 

srdečně zvou na seminář „Návrhy adaptačních opatření v povodí Moravy“ 

 

Hotel GARNI, velký salonek 

nám. T.G.MAsaryka 1335 

Zlín 760 01 

Pátek 18. 3. 2016 

9:30 – 14:00 hodin 
 

Na semináři budou představeny konkrétní návrhy přírodě blízkých adaptačních opatření na 
změnu klimatu, včetně výsledků hodnocení jejích účinnosti a nákladů,  a další výstupy projektu 
EHP-CZ02-OV-1-010-2014 „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí 
Moravy. Při prezentaci bude kladen důraz na návrhy opatření na území Zlínského kraje. 
 
Seminář je určen pro zástupce veřejné správy, správců toků, odborníků z oblasti zemědělství 
a lesnictví a další zájemce o tuto problematiku. K jednotlivým příspěvkům proběhne 
moderovaná diskuse. 
 
Seminář je bezplatný, občerstvení zajištěno. Vzhledem ke konečnému množství míst v sále prosíme o 
registraci nejpozději do 2. 3. 2016, stačí poslat email se jmény účastníků a názvem organizace na 
adresu: smoldasova@koaliceproreky.cz (tel. 604 153 055).   
 

Program semináře: 
 
9.30-10.00  Registrace účastníků 
 
10.00 – 10.10 
Představení projektu Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí 
Moravy  
Ing. Vlastimil Karlík (Koalice pro řeky) 
 
10.10 – 10.40  
Analýza situace v povodí Moravy 
Mgr. Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky)  
 
10:40 – 11:10  
Výběr prioritních oblastí s využitím PCA analýzy a řešení  problematiky vybraných 
zemědělských povodí 
Mgr. Patrik Netopil Ph.D., ing. Ladislav Čáp (Univerzita Palackého v Olomouci) 
 
11:10-11:15 Přestávka 
 
11:15 – 12:00  
Návrhy opatření na lesní půdě, příklady návrhů řešení z území Zlínského kraje  
Ing. Marián Horváth, Mgr. Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky) 
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12:00-12:30 
Návrhy opatření v urbanizovaném území 
Ing. Veronika Šípková, Ing. Ondřej Vaculín, PhD. (Koalice pro řeky) 
  
12:30-13:00 
Návrhy opatření pro vodní toky a nivy 
Mgr. Zdeněk Poštulka, Ing. Jakub Feltl (Koalice pro řeky) 
 
13.00-13:15 Přestávka, občerstvení 
 
13:15-13:45 
Kombinace opatření ve společném povodí, vyhodnocení měrných nákladů aplikovaných 
opatření.  
Ing. Jakub Feltl, Mgr. Zdeněk Poštulka, Ing. Ondřej Vaculín, PhD. (Koalice pro řeky) 
  
13:45-14:00 
Další etapy projektu - multikriteriální hodnocení, předjednání a zapracování připomínek.   
Ing. Veronika Šípková, Ing. Ondřej Vaculín, PhD. (Koalice pro řeky) 
 
14:00 – předpokládaný závěr semináře. 


