
Konference s tématikou sucha a povodní přilákala do Benešova úředníky z celé republiky 

Ve dnech 3. a 4. března 2016 proběhla konference s názvem „Sucho a povodně – dvě strany jedné 

mince“, kterou ve svém vzdělávacím středisku v Benešově pořádal Institut pro veřejnou správu 

Praha. Konference, konající se pod záštitou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné 

správy  Mgr. Jany Vildumetzové, si kladla za cíl přiblížit účastníkům problematiku sucha a povodní a 

jejich souvislostí z pohledu klimatologie, vodního hospodářství a půdních úprav. Součástí byly i 

prezentace zkušeností postižených obcí a rovněž představení možností dotační podpory od 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Primárně byla akce určená 

představitelům a pracovníkům odborů životního prostředí a krizového řízení měst a obcí, mezi 

účastníky se však objevili rovněž zástupci ministerstev či zemědělských škol. Celkem se do Benešova 

sjelo přes 90 účastníků z celé republiky.  

Konference byla rozdělena do pěti bloků, z nichž každý obsahoval tři až pět dílčích prezentací. První 

den byly uvedeny bloky týkající se klimatologie, vodního hospodářství a úprav půdy. V rámci těchto 

sekcí vystoupili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu, vysokých škol a dalších institucí. 

Všichni řečníci byli publikem velmi kladně hodnoceni pro svou vysokou odbornost, schopnost 

vysvětlit problematiku a erudovaně odpovídat na dotazy.   

Na závěr prvního dne byl pro účastníky i vystupující připraven společenský večer. Zejména možnost 

vyměnit si zkušenosti napříč jednotlivými úřady a konzultovat s předními odborníky byla velmi 

ceněna.  

Druhý den zahájil blokem zaměřeným na zkušenosti postižených obcí. Po krátkém úvodu zástupkyně 

Svazu měst a obcí České republiky vystoupil starosta jedné z obcí opakovaně postižené povodní. Blok 

doplnili zástupci České protipovodňové asociace a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, 

kteří upozornili na konkrétní podporu, kterou mohou tyto instituce obcím nabídnout. 

V poslední části vystoupily zástupkyně Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství s 

přehledem možností čerpání dotačních titulů podpory pro oblast sucha a povodní. 

Na webových stránkách Institutu bude k dispozici elektronický sborník obsahující prezentace všech 

vystupujících a také audiovizuální záznamy jejich prezentací. 

Názory účastníků na konferenci, ať už přímo v sále, nebo uvedených v hodnotících dotaznících, byly 

velmi kladné. Část z nich pak poukazovala na to, že by do budoucna uvítala obdobnou akci 

s konkrétním zaměřením na jednotlivé problematiky.  

Jedno je patrné – problémy sucha a povodní v naší zemi jsou stále aktuální a je potřeba být 

v neustálé pohotovosti. Institut pro veřejnou správu Praha je připraven, na základě výsledků 

z konference, připravit další vzdělávací akce na toto téma.  

Podrobné informace a výstupy z konference jsou postupně uveřejňovány na  

http://www.institutpraha.cz/kurzy/konference-sucho-povodne. 
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