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Vítejte v místě, jehož správci se již od 13. století kontinuálně věnují udržitel-
nému hospodaření v okolních lesích a rybnících. Dodnes se zde dodržují 
některé principy cisterciáckého hospodaření a péče o krajinu. Zámek se tak 
řadí k evropským unikátům. Výnosy z lesů a polí jsou následně využívány pro 
podporu kultury a záchranu historického dědictví tak, jak tomu bývalo i před 
stovkami let. 

Den venkova spojený s konferencí a panelovými diskusemi je celodenní festival 
zaměřený na přírodu a její spojitost se zámkem. Na akci dáváme prostor ce-
lospolečensky diskutovaným ekologickým tématům a snažíme se je různými 
formami přiblížit široké veřejnosti. 

Letošní téma zní „Voda nezná hranice“. Právě voda je vedle kamene a dřeva 
jedním ze tří nejdůležitější pilířů propojení přírody a činnosti člověka v našem 
areálu. Stejný název nese také mezinárodní projekt, který připravujeme ve 
spolupráci s  rakouským Naturpark Heiden-reichsteiner Moor. Jeho cílem je 
především šíření osvěty týkající se ekologických témat spojených s vodou na 
obou stranách hranice. Mimo jiné vznikne nový edukační program Cesta vody, 
který má premiéru právě na Dni venkova. 

Během návštěvy kromě bohatého programu Dne venkova nevynechte ani 
návštěvu multimediálního Muzea nové generace, kde je význam vody v minu-
losti i dnes vidět na mnoha interaktivních exponátech. Jako poctu všem gene- 
racím, které se zasloužily o dokonalé propojení  činnosti člověka a přírody 
v zámeckém areálu a jsou nám tak velkými vzory i v dnešní době, jsme připravi-
li novou prohlídkovou trasu Po stopách zámeckého hospodáře. Tato prohlídka 
s průvodcem začíná v 10, 12, 14 a 16 hodin v prostoru zámecké recepce.

Vítejte na Zámku  
Žďár nad Sázavou.
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Seien Sie willkommen an einem Ort, dessen Verwalter sich der nachhaltigen Be-
wirtschaftung der umliegenden Wälder und Fischteiche seit dem 13. Jahrhun-
dert kontinuierlich widmeten. Bis heute werden hier einige Grundsätze der Land-
wirtschaft und Landschaftspflege der Zisterzienser beachtet. Auch das Schloss 
gehört zu europäischen Unikaten. Erlöse aus Wald und Feld werden nach wie vor 
zur Förderung der Kultur und zum Erhalt des historischen Erbes verwendet, wie 
es wie bereits vor Hunderten von Jahren gewesen war. 

Der Tag des ländlichen Raums, begleitet von einer Konferenz sowie Podiums-
diskussionen, ist ein ganztägiges Festival, das sich mit der Natur und ihrer 
Verbindung mit dem Schloss befasst. Die Veranstaltung bietet eine Plattform 
für breit diskutierte ökologische Themen, um sie in diversen Formen einem brei- 
ten Publikum näher zu bringen.
 
Das diesjährige Thema lautet „Wasser kennt keine Grenzen“. Denn Wasser ist 
neben Stein und Holz eine der drei wichtigsten Säulen in der Verbindung zwischen 
der Natur und dem menschlichen Handeln in unserer Region. Denselben Namen 
trägt auch ein internationales Projekt, das wir in Kooperation mit dem österre-
ichischen Naturpark Heidenreichsteiner Moor vorbereiten. Sein Hauptziel ist die 
Sensibilisierung für wasserbezogene Umweltthemen auf beiden Seiten der Gren-
ze. Unter anderem wird ein neues Bildungsprogramm Der Weg des Wassers en-
twickelt, das am Tag des ländlichen Raums seine Premiere erlebt. 

Neben dem vielfältigen Programm am Tag des ländlichen Raums sollten Sie einen 
Besuch im multimedialen Museum der neuen Generation nicht verpassen, wo die 
frühere und heutige Bedeutung von Wasser in vielen interaktiven Exponaten ge-
zeigt wird. Als Huldigung für alle Generationen, die zu einer vollendeten Verbind-
ung zwischen Mensch und Natur in dem Schlosspark beigetragen haben und bis 
heute als großes Vorbild dienen, haben wir eine neue Besichtigungstour Auf den 
Spuren des Schlossverwalters vorbereitet. Diese Führung startet um 10, 12, 14 
und 16 Uhr in der Schlossrezeption. 

Seien Sie willkommen im 
Schloss Žďár nad Sázavou.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
KONFERENCE 
KONFERENZPLAN

10.30
10.35–11.50

11.50–12.10
12.10–12.40
12.40–13.40

13.40–14.00

15.00–15.30

16.00–16-30

Zahájení konference | Eröffnung der Konferenz
I. blok přednášek | I. Block der Vorträge

Václav Hlaváč
Josef Patočka
Renáta Kadlecová
Lena Fehlinger
Jan Doucek

I. panelová diskuse | I. Podiumsdiskussion
Coffee break 
II. blok přednášek | II. Block der Vorträge

Martin Mrkos
Jan Sovák
Jiří Malík
Danuše Nerudová

II. panelová diskuse | II. Podiumsdiskussion

I. panelová diskuse s veřejností 
I. Podiumsdiskussion mit der Öffentlichkeit
II. panelová diskuse s veřejností
II. Podiumsdiskussion mit der Öffentlichkeit

FRESKOVÉ SÁLY | FRESKENSÄLE

FOROTA – JABLOŇOVÝ SAD | APFELGARTEN
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Ing. Václav Hlaváč
Jak navrátit krajině  
schopnost zadržet vodu

Období socialistického zemědělství přineslo kromě 
scelování pozemků také jejich plošné odvodňování 
a úpravy většiny drobných vodních toků do podoby 
hlubokých rovných kanálů. Urychlení odtoku vody  
z krajiny se začalo projevovat velkou rozkolísaností 
průtoků, povodňovými škodami v době dešťů, a na-
opak rychlým deficitem vody v období bez srážek. 
Probíhající klimatická změna se zvýšenou frekvencí 
klimatických extrémů pak důsledky neuvážených zá-
sahů do  krajiny ještě znásobila. K obnově retenční 
schopnosti krajiny lze přispět vytvářením vhodných 
krajinných prvků – drobných retenčních nádrží, tůní, 
mokřadů, zasakovacích pásů apod. Zásadní výzvou 
je ale úprava systému hospodaření na zemědělské 
půdě, včetně nalezení vhodných forem využívání 
podmáčených pozemků. Obnova retenční schopnost 
je aktuální i v lesích, kde dříve docházelo k plošnému 
odvodňování podmáčených stanovišť za účelem 
pěstování smrku. Obecným řešením je zde sanace 
odvodňovacích kanálů a přizpůsobení druhové sklad- 
by podmínkám stanovišť.

Václav Hlaváč vystudoval lesnickou fa- 
kultu v Brně, prakticky celý svůj profesní 
život zasvětil ale ochraně přírody. Od 
roku 2012 je ředitelem regionálního pra-
coviště Agentury ochrany přírody a kra-
jiny ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy. 
Profesním zaměřením je zoolog, věnuje 
se ale i dalším oblastem ochrany příro-
dy jako jsou fragmentace prostředí nebo 
ekologické funkce krajiny.

Václav Hlaváč absolvierte die Fakultät 
für Forstwirtschaft in Brünn, sein ganzes  
Berufsleben widmete er allerdings dem 
Naturschutz. Seit 2012 ist er Leiter des 
Regionalbüros der CZ Agentur für Natur- 
und Landschaftsschutz – der Verwaltung 
des Landschaftsschutzgebietes Žďárské 
vrchy. Sein beruflicher Schwerpunkt ist 
Zoologie, er beschäftigt sich aber auch 
mit anderen Naturschutzbereichen wie 
die Verinselung und ökologischen Fun- 
ktionen der Landschaft. 
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Wie kann man das Wasserrückhaltevermögen 
der Landschaft wiederherstellen

Die Zeit der sozialistischen Landwirtschaft hat neben der Zusam-
menlegung von Fluren auch deren flächendeckende Entwässerung 
und die Umwandlung der meisten kleinen Wasserläufe in tiefe gerade 
Kanäle gebracht. Die Beschleunigung des Wasserabflusses aus der 
Landschaft begann in großen Abflussschwankungen, Hochwasser-
schäden bei Regen sowie einem schnellen Wassermangel in nied-
erschlagsarmen Zeiten zum Ausdruck zu kommen. Der anhaltende 
Klimawandel mit zunehmender Häufigkeit von Klimaextremen hat 
dann die Folgen unüberlegter Eingriffe in die Landschaft vervielfacht. 
Die Wiederherstellung des Rückhaltevermögens der Landschaft 
kann durch die Schaffung zweckdienlicher Landschaftselemente – 
kleiner Rückhaltebecken, Tümpel, Feuchtgebiete, Sickergürtel etc. 
– gefördert werden. Eine wesentliche Herausforderung besteht jed-
och darin, die Ackerlandbewirtschaftung systematisch anzupassen, 
einschließlich der Suche nach geeigneten Nutzungsformen von ver-
sumpften Flächen. Die Wiederherstellung des Rückhaltevermögens 
ist auch in Wäldern aktuell, in denen die versumpften Flächen ehe-
mals zugunsten des Fichtenanbaus entwässert wurden. Eine ge-
nerelle Lösung ist hier die Sanierung der Entwässerungskanäle und 
die Anpassung der Artenzusammensetzung an die Standortbedin-
gungen.
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prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Hledání nového  
ekonomického modelu

Suche nach einem neuen 
Wirtschaftsmodell 

Covid jako katalyzátor odhalil všechna slabá místa, 
která má současný ekonomický model, ve kterém 
funguje naše společnost. Vytvořil tak příležitost pro 
jeho přehodnocení a odpoutání se od zastaralé te-
orie neomezeného hospodářského růstu k modelu, 
který zohledňuje i další faktory – planetární limity, 
potravinovou a zdravotní bezpečnost a další.

Covid hat als Katalysator alle Schwächen des ak-
tuellen Wirtschaftsmodells aufgedeckt, in dem un-
sere Gesellschaft agiert. Das ist ein Anlass für sein 
Überdenken, um von der überholten Theorie des 
unbegrenzten Wirtschaftswachstums zu einem Mo- 
dell zu wechseln, der auch andere Faktoren berück-
sichtigt – planetarische Randbedingungen, die Ernä- 
hrungs- und Gesundheitssicherheit etc. 

Danuše Nerudová je ekonomka a rektor-
ka Mendelovy univerzity v Brně. Ve své  
vědecké práci se dlouhodobě speciali- 
zuje na problematiku evropských daní, 
o kterých pravidelně přednáší i v za- 
hraničí. K jejím prioritám dál patří zvyšo- 
vání kvality vzdělávání, a to především  
v ohledu kritického myšlení a kreativního 
řešení problémů. Je předsedkyní Komi- 
se pro spravedlivé důchody a aktivně se  
vyjadřuje nejen k ekonomickým téma- 
tům, která aktuálně rezonují ve společ- 
nosti. Je zastánkyní rovnocenných pří- 
ležitostí žen na trhu práce a podle časo-
pisu Forbes patří mezi 125 nejvlivně-
jších žen Česka.

Danuše Nerudová ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Rektorin der Mendel-Universität in Brünn. Ihre 
wissenschaftliche Tätigkeit richtet sich seit Langem auf europäische Steuern, worüber sie regelmäßig 
auch im Ausland referiert. Zu ihren Schwerpunkten gehört auch die Verbesserung der Qualität der Aus-
bildung, insbesondere im Hinblick auf das kritische Denken und die kreative Problemlösung. Sie ist Vor-
sitzende der Kommission für faire Ruhegehälter und äußert sich aktiv nicht nur zu wirtschaftlichen The-
men, die in der Gesellschaft aktuell mitschwingen. Sie setzt sich für die Chancengleichheit für Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt ein, und laut dem Forbes-Magazin gehört sie zu den 125 einflussreichsten Frauen 
in Tschechien.
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Jiří Malík
Jak prolomit sucho?

Wie kann man die Dürre  
bekämpfen?

Příspěvek se bude zabývat klimatickou situací a je-
jím výhledem se zaměřením na EU a ČR a analýzou 
příčin sucha a bleskových povodní v ČR. Dále bude 
představeno know-how Živá krajina a nutné změny 
legislativy a dotačních schémat k  prosazení adap-
tace ČR na klimatickou změnu (řešení sucha, po-
vodní, eroze, nízké biodiverzity) a obnova základního 
hydrologického režimu ČR na zemědělských i lesních 
pozemcích včetně zastavěných území.

Der Beitrag befasst sich mit der Klimasituation und 
ihren Perspektiven mit einem Fokus auf die EU und 
Tschechien sowie mit einer Analyse der Ursachen 
von Dürre und Sturzfluten in Tschechien. Darüber 
hinaus werden das Know-how „Lebendige Land-
schaft“ und notwendige Änderungen des rechtlichen 
Vorgaben und der Förderschemen zur Durchset- 
zung der Anpassung Tschechiens auf den Klimawan- 
del (Bekämpfung von Dürre, Hochwasser, Erosion, 
geringe Biodiversität) sowie zur Wiederherstellung 
des grundlegenden hydrologischen Regimes Tsche- 
chiens auf Ackerland und Waldgrundstücken ein-
schließlich bebauter Flächen, vorgestellt.

Předseda Spolku Živá voda, z. s., vedoucí 
národní kampaně Koalice STOP HF, 
předseda Spolku Přátelé Zdobnického 
údolí, z. s., předseda představenstva Če- 
ské asociace pro odstranění azbestu, 
z. s., člen expertní komise Ing. Zoji Gus-
chlové, Ph. D., znalkyně z oboru chemie 
a z oboru čistota ovzduší, specializace 
azbest a ostatní anorganická vlákna, 
člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiver-
zitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Vorsitzender des Vereins Živá voda, z. s., 
Leiter der nationalen Kampagne der Koa-
lition STOP HF, Vorsitzender des Vereins 
Přátelé Zdobnického údolí, z. s., Vorstand- 
svorsitzender des Tschechischen Ver-
bandes für Asbestsanierung, Mitglied 
der Expertenkommission von Ing. 
Zoja Guschlová, Ph.D., einer Expertin 
im Bereich Chemie und Luftreinheit, 
Spezialisierung für Asbest und andere 
anorganische Fasern, Mitglied des Aus- 
schusses für Landschaft, Wasser und 
Biodiversität des Regierungsrats für die 
nachhaltige Entwicklung.
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Mgr. Josef Patočka
Jak odvrátit ekologický kolaps? 
Sociálně-ekologická transformace ekonomiky  
a život po ekonomickém růstu

Klimatická a ekologická krize, jejímž důsledkem je  
i častější nedostatek vody v české krajině a další pro-
jevy extrémního počasí, vystaví v nejbližších letech 
naši civilizaci obtížným zkouškám. Jak proměnit 
naše ekonomické systémy, abychom dokázali 
včas snížit emise skleníkových plynů na udržitel-
nou úroveň a zvládnout již nevyhnutelné dopady? 
Příspěvek se zaměří na širší sociálně-politické sou-
vislosti ekologických problémů z hlediska ekologické 
ekonomie a nastíní různé cesty k východisku z dnešní 
krize prostřednictvím konkrétních změn v klíčových 
ekonomických oblastech jako je nejen energetika, ale 
i bydlení, doprava či produkce potravin.

Josef Patočka vystudoval sociologii 
a politologii na univerzitách v Brně  
a Praze. Působí jako výzkumník a kam-
paňér v Re-setu – platformě pro sociál-
ně-ekologickou transformaci, kde se 
zaměřuje na politické a ekonomické 
souvislosti ekologické krize – zejména 
roli finančního sektoru – a prosazování 
přechodu k udržitelné a spravedlivé 
ekonomice. O ekologické politice píše 
pro Deník Referendum.

Josef Patočka studierte Soziologie 
und Politikwissenschaft an Universi-
täten in Brünn und Prag. Er arbeitet 
als Forscher und Campaigner bei Re- 
-set – einer Plattform für sozial-ökolo-
gische Transformation, wo er sich auf 
den politischen und wirtschaftlichen 
Kontext der ökologischen Krise – ins-
besondere die Rolle des Finanzsektors 
– und den Übergang zu einer nachhal-
tigen und faire Wirtschaft konzentriert. 
Er schreibt über die Umweltpolitik für 
„Deník-Referendum“.
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Die Klima- und Umweltkrise, die zum häufigeren Wassermangel 
in der tschechischen Landschaft und zu anderen Wetterextremen 
führt, wird unsere Zivilisation in den kommenden Jahren auf eine 
harte Probe stellen. Wie können wir unsere Wirtschaftssysteme so 
umgestalten, dass wir die Treibhausgasemissionen rechtzeitig auf 
ein nachhaltiges Niveau reduzieren und die ohnehin unvermeidlichen 
Auswirkungen bewältigen können? Der Beitrag konzentriert sich auf 
einen breiteren gesellschaftspolitischen Kontext von Umweltfragen 
in Bezug auf die Umweltökonomie und skizziert verschiedene Wege, 
um die heutige Krise durch konkrete Veränderungen in wichtigen 
Wirtschaftsbereichen wie Energie, aber auch Wohnen, Verkehr und 
Nahrungsmittelproduktion zu überwinden.

Wie kann man einen ökologischen  
Kollaps abwenden?
Sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft  
und das Leben nach dem Wirtschaftswachstum
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Lena Fehlinger, BSc.
Hydrologická sanace rašeliniště 
Heidenreichsteiner Moor

Jako mnoho rašelinišť ve Waldviertelu je i Heiden- 
reichsteiner Moor silně ovlivněn lidskými zásahy. 
Velký problém představují především staré odvodňo-
vací příkopy, které odvádějí vodu z rašeliniště i desít-
ky let poté, co bylo ukončeno jejich využívání. Při 
renaturaci rašelinišť proto hraje důležitou roli stabili-
zace vodní bilance. V rámci přeshraničního projektu 
byly na lokalitě Heidenreichsteiner Moor v zimě 2021 
z modřínového dřeva vybudovány hrázky k uzavření 
starých odvodňovacích příkopů a stabilizaci vody na 
vysoké úrovni. Tento účinek byl patrný již po něko-
lika dnech a o několik měsíců později je nadále jasně 
vidět pozitivní působení tohoto opatření.

Lena Fehlinger je zooložka a pracuje  
jako pedagog v  Přírodním parku Hei- 
denreichsteiner Moor. Vede také pro-
jekt EUROPONDS zaměřený na výz-
kum ekologické hodnoty a role rybníků 
v  celé Evropě. Ve své diplomové práci 
se zabývala exportem potravní ener-
gie z  kaprových rybníků emergujícím 
hmyzem.

Lena Fehlinger ist Zoologin und arbeitet 
als Naturvermittlerin im Naturpark Heid-
enreichsteiner Moor. Außerdem leitet 
sie das Projekt EUROPONDS  zur Erfor-
schung des ökologischen Werts und 
der Rolle von Teichen in ganz Europa. In 
ihrer Masterarbeit hat sie sich mit dem 
Export von Nahrungsenergie über emer-
gierende Insekten aus Karpfenteichen 
beschäftigt.
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Das Heidenreichsteiner Moor ist wie viele Moore im Waldviertel 
durch menschliche Eingriffe stark beeinträchtigt. Ein großes Problem 
sind vor allem alte Entwässerungsgräben, die auch Jahrzehnte nach 
Nutzungsaufgabe noch immer Wasser aus den Moorflächen ableit-
en. Die Stabilisierung des Wasserhaushaltes spielt bei der Renatu-
rierung von Mooren daher eine wesentliche Rolle. Im Rahmen eines 
grenzüberschreitenden Projekts wurden im Heidenreichsteiner Moor 
im Winter 2021 Staudämme aus Lärchenholz eingebaut, um die alten 
Entwässerungsgräben zu verschließen und den Wasserstand auf ei-
nem hohen Niveau zu stabilisieren. Bereits nach wenigen Tagen war 
die Stauwirkung der Dämme sichtbar und auch einige Monate später 
sind die positiven Auswirkungen deutlich erkennbar.

Hydrologische Sanierung  
im Heidenreichsteiner Moor 
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Mgr. Jan Doucek
Jak vzdělávat o vodě?

Voda je médium, které každý vnímá vlastně tak nějak 
automaticky. Byla tady odjakživa, je tu stále s námi 
a snad i bude. A právě proto je potřeba o ní mluvit 
a vzdělávat. Ale jak? Jak učit o tekuté čiré tekutině? 
Národní geopark Železné hory je území geologicky 
velice pestré a právě jedním z  hlavních témat je  
i podzemní voda. Proto má i jedna z barevných desek 
loga geoparku modrou barvu. Díky své hydrogeo-
logické výjimečnosti nejsou Železné hory jen his-
torickým a přírodním unikátem, ale i dokonalou geo-
logickou učebnicí pod širým nebem. Geopark tuto 
výjimečnost využívá jak při budování nové infrastruk-
tury, tak i v rámci lektorovaných programů.

Původně vystudovaný paleontolog se  
již na studiích (Univerzita Karlova 
v  Praze, Přírodovědecká fakulta, Obor 
Geologie, specializace Paleontologie) 
dostal k  tématu aktivní popularizace 
geologie. Díky působení ve společnosti 
Vodní zdroje Chrudim, spol. s  r. o. stál  
u zrodu Národního geoparku Železné 
hory a pod jeho hlavičkou se v  roli 
manažera podílí na vzdělávacích, popu-
larizačních a vědeckých aktivitách nejen 
na území Železných hor. Jako předseda 
Asociace geoparků ČR se snaží propa-
govat český geoturismus nejen v Česku, 
ale i ve světě.

Dem ausstudierten Paläontologen hat bereits während seines Studiums (Karl-Universität Prag, 
Fakultät für Naturwissenschaften, Fachrichtung Geologie, Spezialisierung Paläontologie) das The-
ma der aktiven Popularisierung der Geologie angetan. Dank der Arbeit bei Vodní zdroje Chrudim, 
spol. s r. o. stand er bei der Entstehung des Nationalen Geoparks Železné hory und hier beteiligt 
er sich als Manager an Bildungs-, Popularisierungs- und wissenschaftlichen Aktivitäten nicht nur 
auf dem Gebiet des Eisengebirges. Als Vorsitzender des tschechischen Verbandes für Geoparks 
bemüht er sich, den tschechischen Geotourismus nicht nur im Lande, sondern auch weltweit zu 
fördern.
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Wasser ist ein Medium, das jeder quasi automatisch wahrnimmt. 
Es war schon immer da, es ist immer noch mit uns und hoffentlich 
wird es auch weiter so sein. Und deshalb ist es notwendig, darüber 
zu sprechen und Bewusstsein zu bilden. Aber wie? Wie unterrichtet 
man über eine klare Flüssigkeit? Der Nationale Geopark Železné hory 
ist ein geologisch sehr vielfältiges Gebiet, und Grundwasser ist eines 
der Hauptthemen. Deshalb ist eine der farbigen Tafeln des Geopark- 
-Logos blau. Aufgrund seiner hydrogeologischen Einzigartigkeit ist 
das Eisenberge nicht nur in Geschichte und Natur einmalig, sondern 
auch ein perfektes geologisches Lehrbuch im Freien. Der Geopark 
nutzt diese Einzigartigkeit sowohl bei dem Bau einer neuen Infra- 
struktur als auch im Rahmen von Lehrprogrammen.

Wie kann man über  
Wasser ausbilden?
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RNDr. Renáta Kadlecová
Cesty podzemní vody

Okres Žďár nad Sázavou je tvořen krystalinickými 
horninami starohorního až prvohorního stáří. V  se- 
verozápadním cípu okresu se zachovaly na krys-
talinických horninách zbytky druhohorních křídových 
hornin táhnoucích se k  severozápadu za hranice 
okresu, které dokumentují přítomnost moře v dávné 
minulosti. V krystalinických horninách se vytvořil 
v  pásmu zvětrávání a rozpukání hornin, kolektor 
podzemní vody označovaný jako přípovrchová zóna. 
Mocnost výše uvedeného kolektoru je zpravidla 
několik desítek metrů a závisí na typu hornin, inten-
zitě jejich zvětrání a charakteru zvětralin. Podzemní 
voda v tomto kolektoru s dominantní puklinovou po-
rozitou pochází z  atmosférických srážek. V  oblasti 
krystalinických hornin lze vyčlenit oblasti převažující 
infiltrace srážek, stoku podzemní vody, akumulace  
a drenáže.  Obecně májí krystalinické horniny nízkou 
schopnost akumulovat větší objemy podzemní vody 
a podzemní voda z  těchto oblastí průběžně odtéká 
nejen za hranice okresu.

Renáta Kadlecová vystudovala v 80. le-
tech 20. století Karlovu univerzitu obor 
hydrogeologie a inženýrská geologie. 
Nastoupila do Vodních zdrojů n. p. Od 
roku 1993 pracuje v  České geologické 
službě a věnuje se hydrogeologii. Od 
roku 1997 zde vede projekty zaměřené 
na studium dynamiky oběhu a doplňo- 
vání zdrojů podzemní vody.  

Renáta Kadlecová hat in den 1980er 
Jahren ihr Studium der Hydrogeologie 
und Ingenieurgeologie an der Karlsuni-
versität abgeschlossen. Sie arbeitete 
bei Vodní zdroje n.p. und seit 1993 im 
Tschechischen Geologischen Dienst 
und beschäftigt sich mit Hydrogeolo-
gie. Seit 1997 leitet sie hier Projekte zur 
Erforschung der Kreislaufdynamik und 
Einspeisung von Grundwasserquellen.
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Der Bezirk Žďár nad Sázavou wird von kristallinen Gesteinen der 
Erdfrühzeit bis zum Paläozoikum gebildet. An der nordwestlichen 
Spitze des Bezirks sind auf kristallinen Gesteinen die Überreste von 
mesolithischen Kreidefelsen erhalten, die sich zum Nordwesten über 
die Bezirksgrenze erstrecken und das Vorhandensein eines uralten 
Meeres dokumentieren. In den kristallinen Gesteinen tritt in der Zone 
der Gesteinsverwitterung und -zerklüftung ein Grundwassersammler 
auf. Die Mächtigkeit des Sammlers beträgt in der Regel mehrere Dutz- 
end Meter und hängt von der Gesteinsart, der Intensität und dem 
Charakter der Verwitterung ab. Grundwasser in diesem Sammler 
mit einer dominanten Kluftporosität stammt aus Niederschlägen. Im 
Bereich der kristallinen Gesteine können Bereiche der überwiegenden 
Niederschlagsinfiltration, der Grundwasserableitung, der Akkumula-
tion und der Drainage definiert werden. Kristalline Gesteine haben im 
Allgemeinen eine geringe Fähigkeit, größere Grundwassermengen zu 
speichern, und Grundwasser aus diesen Gebieten fließt kontinuierlich 
ab, nicht nur über die Bezirksgrenze hinaus.

Grundwasserwege
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Ing. Jan Sovák
Zadržovaní vody v lesním prostředí 
Vize a příklady hospodaření v lesním majetku 
KINSKÝ Žďár, a. s.

V  současné době dochází v  lesním hospodářství 
ke kulminaci kůrovcové kalamity. Lesní prostředí 
se zásadně mění vlivem těžby dříví a velkého odle-
snění ploch, co však zůstává či spíše se zvětšuje, je   
požadavek lidské společnosti na plnění všech mi- 
moprodukčních funkcí lesa.  V tomto obecném termí- 
nu je v  oblasti Žďárských vrchů, jakožto oblast 
s přirozeným výskytem pramenišť a rozvodí našich 
velkých řek na prvém místě funkce vodohospo- 
dářská. V mém komentovaném příspěvku chci před-
stavit možné příklady v  rámci lesního hospodaření, 
které na lesním majetku KINSKÝ Žďár a. s.  podporují 
zadržování vody v krajině a které ve spolupráci místní 
samosprávou a dalšími subjekty včetně akademické 
sféry chceme dále rozvíjet.  

Jan Sovák vystudoval lesní inženýrství 
na Mendlově univerzitě v Brně. V rámci 
profesního života prošel různými pra-
covními pozicemi v lesním hospodářst-
ví, v  současné době působí na pozici 
lesního rady firmy KINSKÝ Žďár, a.s.  

Jan Sovák studierte das Forstingenie- 
urwesen an der Mendel Universität in 
Brünn. Im Laufe seines Berufslebens 
hatte er verschiedene Positionen in 
der Forstwirtschaft inne, derzeit ist er 
als Forstrat der Gesellschaft KINSKÝ 
Žďár, a.s.  
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Derzeit herrscht in der Forstwirtschaft eine Kulmination der Borken-
käfer-Kalamität. Das Waldmilieu verändert sich grundlegend durch 
Abholzung ausgedehnter Flächen, wobei aber die Anforderungen 
der menschlichen Gesellschaft an sämtliche Waldnutzungen außer-
halb der Produktion gleich oder eher noch höher sind. In dieser all-
gemeinen Auffassung steht auf dem Gebiet von Žďárské vrchy als 
einem Gebiet mit natürlichen Quellen und der Wasserscheide unserer 
großen Flüsse die Wasserwirtschaftsfunktion an erster Stelle. In mei-
nem Beitrag möchte ich mögliche Beispiele aus der Forstwirtschaft 
vorstellen, die auf dem Forstbesitz KINSKÝ Žďár die Wasserrück-
haltung in der Landschaft unterstützen und die wir in Zusammenar- 
beit mit der lokalen Selbstverwaltung und anderen Einrichtungen ein-
schließlich der Wissenschaft weiter entwickeln wollen.

Wasserrückhaltung im Wald 
Visionen und Beispiele der Bewirtschaftung  
im Forstbesitz KINSKÝ Žďár, a. s.
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Ing. Martin Mrkos, ACCA
Vodní vize města
Žďár nad Sázavou

Wasservision der Stadt  
Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou se snaží vyprofilovat 
jako město technologické a ekologické. Díky své 
geografické poloze, přírodním podmínkám a his-
torickému vývoji po 2. světové válce má pro to své 
předpoklady a potenciál. Jakou má samospráva eko-
logickou vizi, jakým výzvám a hrozbám v této oblas-
ti čelí a jaké projekty realizuje a připravuje, o tom je 
příspěvek starosty Martina Mrkose.

Die Stadt Žďár nad Sázavou will sich als technolo-
gische und ökologische Stadt zu profilieren. Dank 
ihrer geografischen Lage, der natürlichen Gegeben-
heiten und der historischen Entwicklung nach dem 
Zweiten Weltkrieg hat sie dafür gute Voraussetzun-
gen. Der Beitrag des Bürgermeisters Martin Mrkos 
präsentiert, welche ökologische Visionen die Kom-
munalverwaltung hat, welchen Herausforderungen 
und Bedrohungen sie in diesem Bereich trotzt und 
welche Projekte sie umsetzt und vorbereitet.

Martin Mrkos je současným starostou 
města Žďár nad Sázavou, profesí eko- 
nom. Ekologii a zdravému životnímu pro- 
středí přikládá velký význam, neboť kva- 
litní životní prostředí je základní kompo-
nenta pro spokojený život ve městě. 

Martin Mrkos ist der derzeitige Bürger-
meister von Žďár nad Sázavou, Ökonom 
von Beruf. Er legt großen Wert auf Ökol-
ogie und eine gesunde Umwelt als einen 
wesentlichen Bestandteil des zufrie-
denen Lebens in der Stadt.
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