
 

           
 
 
 

Pozvánka 

na počítačový kurz 

  „pro přípravu zemědělců na změnu erozní ohroženosti od 
roku 2019“ 

 
 
 

Vážená paní, vážený pane, 
dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci na téma: 

 
„změna erozní ohroženosti od roku 2019“, 

 
která se uskuteční ve dnech 1. – 6. listopadu 2018  

se začátkem v 8:00 hodin nebo 13:00 hodin 
v budově Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 

Brno, budova C, zasedací místnost děkanátu (přízemí vpravo) 

Cíl semináře 

Cílem počítačového kurzu je poskytnutí aktuálních informací pro 
přípravu na změnu erozní ohroženosti (redesign), která bude platná 
od 1. 1. roku 2019. Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí na 
praktických příkladech v LPIS vytvářet protierozní opatření, tak aby byli 
schopni tyto informace využívat ve vlastní firmě, popřípadě předat je širší 
zemědělské veřejnosti. 

Jinými slovy: Změny v DZES 5 (dříve GAEC) – možnosti změn 
v dělení půdních bloků na erozní parcely od 1. 1. 2019. 

 
Akce je podporována s finanční podporou dotačního titulu Ministerstva zemědělství 
ČR, 9.F.e. Regionální přenos informací. 
„Osobní údaje uvedené v prezenční listině jsou potřebné pro účely stanovené zákonem č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, respektive  Zásad, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
 
Přílohy: Program semináře 

    Termíny seminářů 
    Přihláška - návratka  



Příloha: Program semináře - dopolední 

Místo: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova C, 
zasedací místnost děkanátu (přízemí vpravo) 
Termíny:  1. listopadu 2018 

2. listopadu 2018 
5. listopadu 2018 

Školení budou určena pro max. 17 účastníků. 

Časový rozsah Obsah 

8:00 Úvod 
• Aktuální stav DZES 
• Změny legislativy 

9:00 Redesign vrstvy erozní ohroženosti 
• Stávající stav vrstvy EO v DZES 
• Návrhy provedení redesignu 
• Výhody redesignu 
• Přístup zemědělců k podkladovým vrstvám 

10:00 Půdoochranné technologie 
• Půdoochranné technologie obecně 
• Uznané půdoochranné technologie pro SEO plochy 
• Uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy 

 Svačina  

12:30 Praktické příklady dělení DPB, tvorby erozních parcel a návrhy protierozních 
opatření 

• Vyhodnocení erozní ohroženosti zvoleného území a návrh protierozních 
opatření 

• Tvorba vnitřních erozních pozemků v LPIS 
• Tvorba erozních parcel v Protierozní kalkulačce a jejich export do LPIS  
• Optimalizace velikosti půdních bloků 

 
 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude 
z organizačních nebo technických důvodů nezbytné. 
 
Organizační pokyny: 
 
Účast na semináři je bezplatná.  
V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na  
Ing. Jaromír Musil, Ph.D., RAK Jmk – tel. 607 612 772, e-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz    
Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk - tel.: 725 035 960, e-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz  
Kateřina Patočková, RAK Jmk - tel.: 601 563 794, e-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz  

 
 
 
Přihlašujte se na seminář  na email kis@kisjm.cz do pátku 26. 10. 2018 do 

12:00 hodin. 
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Příloha: Program semináře - odpolední 

Místo: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova C, 
zasedací místnost děkanátu (přízemí vpravo) 
Termíny:  1. listopadu 2018 

2. listopadu 2018 
5. listopadu 2018 
6. listopadu 2018 

Školení budou určena pro max. 17 účastníků. 

Časový rozsah Obsah 

13:00 Úvod 
• Aktuální stav DZES 
• Změny legislativy 

14:00 Redesign vrstvy erozní ohroženosti 
• Stávající stav vrstvy EO v DZES 
• Návrhy provedení redesignu 
• Výhody redesignu 
• Přístup zemědělců k podkladovým vrstvám 

15:00 Půdoochranné technologie 
• Půdoochranné technologie obecně 
• Uznané půdoochranné technologie pro SEO plochy 
• Uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy 

 Svačina  

17:30 Praktické příklady dělení DPB, tvorby erozních parcel a návrhy protierozních 
opatření 

• Vyhodnocení erozní ohroženosti zvoleného území a návrh protierozních 
opatření 

• Tvorba vnitřních erozních pozemků v LPIS 
• Tvorba erozních parcel v Protierozní kalkulačce a jejich export do LPIS  
• Optimalizace velikosti půdních bloků 

 
 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude 
z organizačních nebo technických důvodů nezbytné. 
 
Organizační pokyny: 
 
Účast na semináři je bezplatná.  
V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na  
Ing. Jaromír Musil, Ph.D., RAK Jmk – tel. 607 612 772, e-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz    
Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk - tel.: 725 035 960, e-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz  
Kateřina Patočková, RAK Jmk - tel.: 601 563 794, e-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz  

 
 
 
Přihlašujte se na seminář  na email kis@kisjm.cz do pátku 26. 10. 2018 do 

12:00 hodin. 
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TERMÍNY SEMINÁŘŮ 

 

DATUM DEN ČAS OKRES 

1. 11. 2018 čtvrtek 08:00 – 12:30 Blansko 

1. 11. 2018 čtvrtek 13:00 – 17:30 Břeclav 

2. 11. 2018 pátek 08:00 – 12:30 Brno-venkov 

2. 11. 2018 pátek 13:00 – 17:30 Brno-město 

5. 11. 2018 pondělí 08:00 – 12:30 Znojmo 

5. 11. 2018 pondělí 13:00 – 17:30 Hodonín 

6. 11. 2018 úterý 13:00 – 17:30 Vyškov 

 

 
Počet účastníků pro každý okres je limitován počtem 
instalovaných PC (notebooků) – 17 pracovišť.  
Je v jednání: 
V případě většího počtu zájemců nebo účasti v jiném než „svém 
okresním termínu“, bude možnost účasti v něm podmíněna: 

- vlastní PC (notebook) 
- přihlášením se včas, aby se zájemce do maximálního 

možného počtu účastníků do učebny vešel (včetně 
kapacitních podmínek pro připojení atd.) 

 
Pozor: 
Při zápisu k účasti (do kapacity učebny) bude respektováno 
pořadí, v jakém budou, Přihlášky – návratky, doručeny a 
registrovány! Potvrzení účasti Vám bude potvrzeno e-mailem. 
 
Doporučení: 
Pokud možno, doneste si vlastní notebook sebou (prosíme, 
vyplnit do Přihlášky – návratky), z důvodu jištění účelu Vaší 
účasti na semináři při případné nefunkčnosti školících 
notebooků. Donést si vlastní přístupové údaje do Portálu 
Farmáře (k přístupu na registr v LPIS svých pozemků). 
 
 



 
 

Přihláška – návratka 

POČÍTAČOVÝ KURZ 

„PRO PŘÍPRAVU ZEMĚDĚLCŮ NA ZMĚNU EROZNÍ OHROŽENOSTI OD 

ROKU 2019“ 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova C, zasedací místnost 

děkanátu (přízemí vpravo) 

   

01. 11. 2018  čtvrtek 08:00 – 12:30 Blansko 

01. 11. 2018 čtvrtek 13:00 – 17:30 Břeclav 

02. 11. 2018 pátek 08:00 – 12:30 Brno-venkov 

02. 11. 2018 pátek 13:00 – 17:30 Brno-město 

05. 11. 2018 pondělí 08:00 – 12:30 Znojmo 

05. 11. 2018 pondělí 13:00 – 17:30 Hodonín 

06. 11. 2018 úterý 13:00 – 17:30 Vyškov 

Přihlašovací údaje: 

Firma: 

………………………………………………………………………………………................... 

(název, adresa) 

Zástupce firmy: 

……………………………………………………………………………………….... 

(jméno, příjmení, titul) 

Pozice ve firmě: 

………………………………………………………………………………………… 

Kontakty:  

telefon …………………………………………………. 

  

mobil …………………………………………………... 

 

email …………………………………………………… 

PŘIVEZU VLASTNÍ NOTEBOOK   ANO – NE** 

V…………………             Za organizaci: ………………………………. 

Účast na semináři je zdarma!!! 

Přihlášku zašlete, prosím, na email: kis@kisjm.cz do 26. 10. 2018 do 12:00 hodin 

Kapacita semináře je maximálně 17 lidí. 

* prosíme, zakroužkovat požadovaný termín, ostatní škrtnout 

** prosíme o zakroužkování  
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