
program konference

23.-.24.3. 20
1623.-.24.3.

Konference se zaměřuje na podporu spolupráce výzkumu a praxe, jak se uplatňují výsledky výzkum 
v praxi a jak ovlivňuje praxe směřování výzkumu. Konference se účastní přední odborníci z oboru 
pedologie, hydrologie, půdní mikrobiologie, krajinné ekologie, ekonomie a zemědělské praxe. 
Pozvání ke kulatému stolu přijali mimo prezentujících další odborníci, kteří přispějí k odborné diskuzi 
jednotlivých témat konference.  

•	 	Nedostatek	organické	
hmoty v půdě - příčiny, 
důsledky a náprava stavu 
(Ing. Jan Hladík, PhD., 
VÚMOP v. v. i.)

•	 	Ochrana	půdy	v	systému	
zemědělské politiky  
(Ing. Jiří Chocholouš, Mze)

•	 Město	a	zemědělství	–	možnosti	vzájemné	spolupráce	(Kromp	B.,	BFA	Vídeň)	
•	 Praktický	příklad	města	Vídeň	–	speciální	způsob	dodávek	zemědělce	–	vnitřní	okruh	recyklace	
•	 Oběhové	hospodářství	v	městském	zemědělství,	“closed-loop	systémy”	-	uzavřené	toky	živin	ve	městském	zemědělství,	role	zemědělství	ve	zdravých	městech		(Ing.	Soňa	Jonášová,	INCIEN)	
•	 Uzavřený	systém	oběhu	živin	a	energie	v	zemědělském	podniku	(zástupce	zem.	praxe)
•	 Motivace	občanů	ke	sběru	bioodpadu	ve	městech	(Doc.	RNDr.	Jana	Kotovicová,	Ph.D.)
•	 Stabilita	krajiny	v	systému	zemědělského	hospodaření	(zástupce	zem.	praxe))	
•	 ELSA		informace	o	půdě	(	Mgr.	Antonín	Okénko	)

•	 Praktická	ukázka	karbonizace	organické	hmoty	BIOUHEL, spol. s r.o.						•	Monitoring	půdy	v	zemědělské	praxi	EKOTECHNIKA, s.r.o.									•	Vinařská	technika Oslavan, a.s. 

•	 	Podpora	uplatnění	inovací	
v	zemědělské	praxi	–	
dotace z programu rozvoje 
venkova (zástupce MZe ČR)

•	 	Komplexní	řešení	
protierozní ochrany 
zemědělské půdy na úrovni 
podniku  
(Prof. Dr. Ing. Bořivoj 
Šarapatka, CSc., Univerzita 
Palackého v Olomouci)

•	 		Prezentace projektu:  
Integrovaný	projekt	VODA	-	
Vysočina	 
(MVDr. Vladimír Mareček 
Agroklastr Vysočina)

•	 	Protierozní	ochrany	půdy	–	
půdoochranné technologie 
(Ing. Barbora Badalíková, 
VÚPT Troubsko)

•	 	Pěstování	širokořádkových	
plodin v podmínkách 
Vysočiny	(zástupce zem. 
praxe)

•	 	Půdoochranná	funkce	
porostů rychlerostoucích 
dřevin  
(Ing. Luďka Čížková, Ph.D.)

•	 	Ozelenění	půdy	vinic	
druhově bohatými 
směsmi	bylin.	Výsledky	5	
let sledování vláhového 
režimu	ozeleněných	vinic,	
jejich management, vliv na 
výživu	a	kondici	vinic.	 
(Dr. Ing. Hluchý Milan, 
Biocont Laboratory)

•	 	Vodu	šetřící	zemědělské	
hospodaření, kde je ukrytá 
voda v půdě a čím zdroje 
vody v půdě ovlivňujeme 
(Dr. Wilfried Hartl, BFA 
Vídeň)

•	 	Základní	agrotechnika	
v praxi (zástupce praxe)

•	 Rizika	kontaminace	zemědělské	půdy	(příprava	nové	legislativy	k	limitům	rizikových	
látek	v	půdě	-	novela	vyhlášky	č.	13/1994)	(Ing.	Milan	Sáňka,	Dr.,	Masarykova	univerzita)

•	 	Kde	končí	život	v	půdě	–	
začíná sucho, jak chránit 
organickou hmotu a zlepšit 
dostupnost	živin	v	půdě	
(Ing. Jaroslav Záhora, CSc.)

•	 	Zemědělská	praxe	
(zástupce praxe)

•	 	Redukce	plynných	
emisí z půdy, jak 
ztráty do ovzduší 
redukovat  
(Ing. Miroslav 
Florian, Ph.D.)

Eliminace	finančních	
ztrát	na	živinách	
v zemědělském 
podniku  
(Dr. Wilfried Hartl, 
BFA Vídeň)

BLOK 1:	09.00	–	09.15:	ZAHÁJENÍ	KONFERENCE	
BLOK 2:	09.15	–	17.00:		KULATÝ	STŮL	O	CHYTRÉM	ZEMĚDĚLSTVÍ	–	UPLATŇOVÁNÍ		 	 	 	 	 	 VÝSLEDKŮ	

VÝZKUMU	V	PRAXI	

BLOK 4:	09.00	–	13.00:	PŮDA	A	OBĚHOVÉ	HOSPODÁŘSTVÍ		

DISKUZE,	ZÁVĚR	KONFERENCE	13.00	HOD.

BLOK 3:	17.00	–	19.00:	PREZENTACE	FIREM

VEČERNÍ	PROGRAM	 19.00	–	22.00	OCHUTNÁVKA	PLODŮ	ZEMĚ	ČESKÉ	/	REGIONÁLNÍ	POTRAVINY

O PŮDĚ INVESTICE DO PŮDY TECHNOLOGIE VODA

DEGRADACE PŮDY 

ŽIVOT
ŽIVINY

PROGRAM středa 23. 3. 2016

PROGRAM čtvrtek 24. 3. 2016 

•		ÚČAST OBOU DNŮ cena 1.500 Kč (zahrnuje poplatek dvou dnů, materiály, stravu, společný večer)

•		SAMOSTATNÁ ÚČAST STŘEDA 23.3.2016 cena 1.200 Kč (zahrnuje poplatek jednoho dne, materiály, stravu)

•		SAMOSTATNÁ ÚČAST ČTVRTEK 24.3.2016 cena 600 Kč (zahrnuje poplatek, občerstvení)

VLOŽNÉ

SLEVY
•		2	ÚČASTNÍCI		 	 •		3	A	VÍCE	ÚČASTNÍKŮ	-10% -15%

Slevy	se	vztahují	pouze	pro	účastníky	obou	
dnů	konference	a	jsou	uvedeny	vč.	DPH.

Konference	bude	tlumočena	z	NJ	do	ČJ.	Přihlášky	na	konferenci	zasílejte	nejpozději	do 16.3.2016
ZÁŠTITA	PANA	
MINISTRA	
ZEMĚDĚLSTVÍ	 
ING.	MARIANA	
JUREČKY		

ZÁŠTITA	REKTORA	
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Mediální	partnerem	je	týdeník	ZÁŠTITA	HEJTMANA	KRAJE	
VYSOČINA	 
MUDr.	JIŘÍHO	BĚHOUNKA	


