
POZVÁNKA                   
na 1. ročník odborné konference na téma

VODA – SUCHO
konané pod záštitou 

zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a pořádanou

Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
u příležitosti Světového dne vody ve spolupráci s níže uvedenými institucemi 

20. března 2019 od 13:00 hodin 
v sále Státních aktů PS PČR, Sněmovní 4, Praha 1- Malá Strana.

Konferencí vás bude provázet Mgr. Vladimír Kořen.

Program:
13:00 hod. – Slavnostní zahájení

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. 
ředitel, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Ing. Jaroslav Faltýnek 
předseda, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

13:15 hod. – Prezentace odborníků

RNDr. František Pelc, ředitel, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Vracíme vodu do krajiny

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel, Česká geologická služba  
Poklad v podzemí 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor, Česká zemědělská univerzita
Chytrá krajina jako konkurenční výhoda v evropském prostoru                   

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., ředitel pro hydrologii, Český hydrometeorologický ústav  
 Sucho jako extrém koloběhu vody 

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D., ředitel ústavu
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
Mikropolutanty – významné riziko pro kvalitu vodních zdrojů i ekosystémy

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Povodí Vltavy, s.p.
Bez vody to nepůjde  

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., ředitel, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Sucho–realita působení globální změny klimatu v ČR

14:00 hod. – Přestávka na kávu

14:15 hod. – Prezentace odborníků

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Les a voda, sucho a les

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Pro půdu, vodu a krajinu 

Ing. Marian Urban, Ph.D., ředitel,  Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Rovnováha mezi produkcí potravin a chováním spotřebitele

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Co a jak pěstovat ve změněném klimatu

Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činost
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

100 let ve vodním hospodářství

Ing. Radim Kotrba, Ph.D., vědecký pracovník, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 Adaptace v chovech zvířat jako reakce na rozkolísané klima

15:00 hod. – Přestávka na kávu

15:15 hod. – Panelová diskuse odborníků

16:00 hod. – Ukončení semináře

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 15. března 2019 na e-mail: hana.dilingerova@mze.cz a lasjit@seznam.cz.

                                                        


