
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

Asociace místních potravinových iniciativ 

 Česká zemědělská univerzita   

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství 

 

Vás srdečně zvou na odborný seminář 
 

Šetrné metody hospodaření  

na zemědělské půdě 
 

Seminář se koná 25. 5. 2022 od 8:30 v aule VÚRV,v.v.i.,  

Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně. 

 

Program: 

8:30 – 9:00  prezence účastníků 

9:00 – 9:10  zahájení semináře 

9:10 – 10:30  odborný program 

▪ Jiří Urban (ÚKZUZ Brno) – ekologické zemědělství v neklidné době 

▪ Jan Valeška a Jiří Prachař (AMPI) – představení AMPI a projektu Farmářská 

škola 

▪ Podpis memoranda o spolupráci mezi VÚRV,v.v.i. a Farmářskou školou 

10:30 – 10:50 přestávka  

  



 
 

10:50 – 13:20  odborný program 

▪ Josef Hakl (FAPPZ ČZU v Praze) - „Představení projektu EJP Soil podporující 

udržitelné hospodaření na zemědělské půdě“.  

▪ Miloslav Šimek (BC AVČR) – Udržitelné zemědělství? Co půdě prospívá a co jí 

naopak škodí. 

▪ Matthias Strahlhofer (Bodenoekologie, Rakousko, Vídeň) – aktivní mobilizace 

živin, principy, podmínky a dynamika vybraných živin – zaměřeno na fosfor a 

dusík (překlad do ČJ) 

13:20 – 14:00  přestávka na oběd 

14:00 – 16:00  odborný program 

▪ Václav Zámečník (ČSO) Je možné skloubit hospodaření na půdě a ochranu 

biodiverzity? 

▪ Pavel Růžek a Helena Kusá (VÚRV) – Zpracování půdy s nízkou uhlíkovou 

stopou 

▪ Gabriela Mühlbachová a Martin Káš (VÚRV) -  Systém Intercropping v EZ 

16:00  závěrečná diskuse a zakončení semináře 

 

Seminář je určen pro zemědělce, poradce, studenty zemědělských škol, odbornou 

veřejnost a zájemce o ochranu životního prostředí v zemědělské krajině. 

 

Účastnický poplatek: zahrnuje vložné, oběd, občerstvení 

300 Kč (včetně DPH) při platbě předem převodem na účet 

350 Kč (včetně DPH) při platbě na místě 

Závazné přihlášky zašlete do 23. 5. 2022 ideálně na mail kas@vurv.cz, nebo 

písemně na adresu: Martin Káš, VÚRV,v.v.i., Drnovská 507, 161 06  Praha 6 - 

Ruzyně 

Platbu posílejte na účet č. 25635061/0100, var. symbol IČO organizace, zpráva 

pro příjemce platby: 5126 + Jméno účastníka/ů 

 

Odborná garance a organizace semináře, informace: 

Ing. Martin Káš, Ph.D. – tel. 702 087 685, kas@vurv.cz 

 

 

 

Seminář je organizován v rámci institucionální podpory MZE-RO0418 a projektu 

NAZV ČR QK21020155.  

mailto:kas@vurv.cz


 
 

Doprava: 

Autem: Pražský okruh D0, exit 28, pak rovně po Drnovské 

Vlakem: z Masarykova nádr. směr Kladno, zastávka Praha Ruzyně, poté cca 300 

m do VÚRV  

MHD: metro A, stanice Nádraží Veleslavín, bus 225, zastávka Ciolkovského, nebo 

metro A Petřiny, bus 191, zastávka Ciolkovského 

GPS: 50.0870747N, 14.3020253E 

 

 


