
 
 

 
 
 
 

Pozvánka na vzdělávací akci v rámci projektu  

„Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 
2019 – počítačový kurz v LPIS na Portálu Farmáře“ 

 
 
Vážená paní, vážený pane, dovoluje si vás pozvat na vzdělávací akci na téma: 

 

„Změna erozní ohroženosti od roku 2019“, 

 
která se uskuteční dodatečně ještě na 2 místech Středočeského kraje: 

datum 
semináře 

čas 
semináře Místo konání GPS 

organizátor 
semináře 

e-mail na organizátora 
Maximál
ní počet 

účastníků 

11.4.2019 8-12hod 

VOŠ a SOŠ 
Březnice, 
Rožmitálská 
340, 262 72 

49.5617283N, 
13.9467600E 

Gabriela 
Jeníčková 

kis.stredocesky@atlas.cz  16 

11.4.2019 13-17 hod 

VOŠ a SOŠ 
Březnice, 
Rožmitálská 
340, 262 72 

49.5617283N, 
13.9467600E 

Gabriela 
Jeníčková 

kis.stredocesky@atlas.cz  16 

8.4.2019 8-12 hod 

Střední 
průmyslová 
škola, Vlašim, 
Komenského 
41 

49.7054858N, 
14.8975814E 

Jitka 
Kropáčková 

szds.benesov@cbox.cz  16 

8.4.2019 13-17 hod 

Střední 
průmyslová 
škola, Vlašim, 
Komenského 
41 

49.7054858N, 
14.8975814E 

Jitka 
Kropáčková 

szds.benesov@cbox.cz  16 

 

Cíl semináře: Poskytnout 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. Účastníci kurzu se v 
počítačové učebně naučí na praktických příkladech v LPIS vytvářet protierozní 
opatření.  

 

 



Program semináře: 
 

1. Aktuální stav DZES,  změny legislativy, minimální pokryv půdy (4+), klasifikace 

plodin pro erozi, pro rok 2019 zůstává stále v platnosti DZES 4, klasifikace plodin pro 

erozi 

2. Půdoochranné technologie obecně, uznané půdoochranné technologie pro SEO 

plochy, uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy 

3. Praktické příklady DZES 5, kreslení erozních pozemků, zákres obsevů, zákres pásu, 

kontrola správnosti řešení eroze v aplikaci  LPIS 

 

 

Přednášející: Jiří Kumšta  
 
Účast na semináři je bezplatná.  
 

Z organizačních důvodů je kapacita jednoho semináře maximálně 16 lidí. 

Je nutné nahlásit svou účast na e-mail konkrétního organizátora – viz 

výše.  Přineste si sebou přihlašovací údaje do Portálu Farmáře. Semináře 

jsou vhodné pro agronomy a ty, kdo vyplňují předtisky a zákresy 

k Jednotné žádosti o dotaci. 
 

          Ing. Gabriela Jeníčková  

                                                                                      KIS Středočeského kraje o.p.s.  

Tel: 721315260  
e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 

 
 
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních nebo 
technických důvodů nezbytné. 

 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz

