
 
 

      
 

 
 

 

 

Pozvánka 

 na vzdělávací akci v rámci projektu  
„Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 

2019 – počítačový kurz“ 
 
 
 

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

 
„Změna erozní ohroženosti od roku 2019“, 

 
která se uskuteční  

 
 19. března 2019  

 
začátek v 9:00 hodin 

 
v budově Střední školy obchodní a služeb SČMSD s.r.o.,  

náměstí Bohuslava Martinů 95, Polička,  
(www.ssospolicka.cz) 

  
Cíl semináře: 

Poskytnout metodické vysvětlení přístupu k novému znění standardu DZES 5 platnému od 

1.1. 2019 a ukázat praktické postupy, jak použít LPIS k řešení eroze v souladu s požadavky 

stanovenými Ministerstvem zemědělství (MZe). Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí 

na praktických příkladech v LPIS vytvářet protierozní opatření. 

                                              Školení je určeno max. pro 15 zemědělců !! 

 

 

 

Lektor: Štefan Šarík, akreditovaný poradce MZe 

 

 

 

 

http://www.ssospolicka.cz/


 

 

 

Program semináře : 

 

Časový rozsah Obsah 

9:00 Úvod 

 Aktuální stav DZES 5 

 Změny legislativy 

9:30-10:00  Minimální pokryv půdy (+4) 

 Klasifikace plodin pro  erozi 

10:00-10:30  DZES 5 

                - aktuální stav - redesign, erozní parcely (vnitřní erozní pozemky) 

                - kreslení erozních pozemků 

 Půdoochranné technologie 

                 -  půdoochranné technologie obecně 

                 -  uznané půdoochranné technologie pro SEO plochy 

                 -  uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy 

10:30-10:45 Občerstvení  

10:45: 13:00 Praktické příklady dělení DPB, tvorby erozních parcel a návrhy protierozních 

opatření 

 vyhodnocení erozní ohroženosti zvoleného území a návrh protierozních opatření 

 zákres obsevů, ochranných pásů, souvislé plochy do 6 ha 

 kontrola správnosti řešení eroze a plnění DZES 5 

 informace k DZES 7 d) - plochy plodin do 30 ha 

 

 

Organizační pokyny: 

 

1. Účast na semináři je bezplatná. Předpokládaný rozsah od 9.00 do 13.00 hodin.  

 

2. V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na  

Ing. Lenka Brožková - tel. 604 676 429 e-mail: brozkova.agrovenkov@seznam.cz  

 

3. Přihlášky zasílejte do pátku 15.března 2019 na e-mail: 

brozkova.agrovenkov@seznam.cz,  telefonicky na 604 676 429  

 

4. Vezměte si s sebou přístupová data k vašim DPB v LPIS!! 

 

5. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních 

nebo technických důvodů nezbytné. 

 

 
 
 
 
 
 


