
 

Projekt je financován v rámci Programu CZ02 z fondu EHP pro období 2009 — 2014. 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 

 

 

Pozvánka na seminář 
 

Pozorujete ve svém okolí znepokojující změny v krajině? 

Zajímá Vás, jak zlepšit současný stav krajiny a co pro to můžete udělat?  

Potýká se Vaše obec s erozí, se suchem, s povodněmi? 

Ohrožují Vaše podnikání extrémy počasí? 

Zveme Vás na seminář: 

Klimatická změna, její dopady a možnosti řešení 

 

V rámci semináře Vám představíme náš projekt, jeho dílčí výstupy, cíle a vzorové možnosti 

řešení důsledků klimatické změny a jejího dopadu na hospodaření v krajině.  

Místo: 

Šardice - EKOCENTRUM PRO INFORMACE A PORADENSTVÍ, Šardice 816 

Hustopeče - Hotel Vinopa, Herbenova 527/5, 693 01 Hustopeče, 

 

V Šardicích si můžete si vybrat z těchto termínů: 

   26. 11. 2015 

   3. 12. 2015 

   10. 12. 2015 

   17. 12 2015 

 

Pro Hustopeče budou termíny upřesněny na přelomu roku 2015/2016 

 

Program:  8:30 - 9:00  Prezence 

  9:00 – 9:10  Úvodní slovo 

9:10 – 10:00 I. blok přednášek 
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Klimatická změna (sucho, přívalové srážky) a její 

dopady na zemědělství, lesnictví a krajinu 

Představení projektu (postup řešení, lokalizace, 

uživatelé projektu, portál) 

EFA – příklady řešení  

10:00 – 10:30  Přestávka na kávu 

10:30 – 11:45  II.blok přednášek 

Možnosti řešení na konkrétních demonstračních 

projektech 

Diskuze 

11:45 - 12:45  Oběd 

12:45 – 14:30 Přesun na terénní pochůzku na vybrané již realizované 

demonstrační projekty 

Přednášející:  

Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (FAST VÚT Brno) 

Mgr. Petr Birklen (EKOTOXA s.r.o.) 

Ing. Jaroslav Pražan (EKOTOXA s.r.o.)  

Ing. Tomáš Havlíček (ATELIER FONTES s.r.o) a další 

Účast na semináři, včetně občerstvení a oběda, je zdarma.  

Kontakty: 
Ing. Eva Birgusová, tel.:558 900 018 
Mgr. Hana Trávníčková, tel.: 515 542 534 
 
Účast na semináři prosím potvrďte písemně s uvedením Vámi vybraného termínu na níže 
uvedený mail: 
seminar.sardice@ekotoxa.cz 
 

Semináře jsou pořádány v rámci projektu „Komplexní plánovací, monitorovací, informační a 

vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na 

zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“, který řeší následky klimatických změn na jižní 

Moravě. Více o projektu na www.adaptan.net. 

 

http://www.adaptan.net/

