
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST  
A KATEDRA ROSTLINNÉ VÝROBY NA ČESKÉ 

ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITĚ V PRAZE 
 

za podpory společností Agra CZ, Agrada, Agropol, 
Aventis CropScience, Bohemia Hop, Český mák, Dow 
AgroSciences, Du Pont, FN Agro, Nichimen, Slovako-

farma, Sumitomo, Syngenta, Uniroyal 
 

navazuje na 10 ročníků  
Zamy�lení nad rostlinnou výrobou 

konferencí 
 

AGRICULTURA 
- SCIENTIA - 

PROSPERITAS  
�Prosperita zemědělství je věda!� 

 
s tématem 

 

OLEJNINY 
INTENZIVNĚ 

• Systém výroby řepky intenzifikace 
• Hořčice - Mák - Slunečnice 
• odborná diskuse 

 
konané 

 
11.12.2001 (úterý) od 9.30 hodin 

v aule České zemědělské univerzity  
v Praze 6 � Suchdole 

 Zemědělství je velmi nadějný obor a 
české zemědělství má navíc řadu významných 
předností. V posledních letech k nim přidalo 
mimořádně rychlý růst produktivity práce a 
výrazné změny ve struktuře plodin s orientací 
na olejniny. Velkovýrobní, vysoce produktivní 
zemědělství s tr�ní orientací na konkurence-
schopné komodity musí získávat pro trvalé 
zaji�tění prosperity nové poznatky, které zhod-
notí v soutě�i rovných �ancí. Právě jednota 
teorie a praxe, výzkumu a jeho reálného uplat-
nění v provozních podmínkách zemědělství ČR 
a SR, podlo�ená řadou aktuálních poznatků i 
odbornou diskusí, je cílem nové konference. 
 
Odborní garanti: Organizační garanti: 
Doc. Ing. Jan Va�ák, CSc. Ing. Josef Brixí, CSc. 
Ing. Helena Zukalová, CSc. Ing. Vlastimil Mik�ík, PhD. 
 
Spojení: 
Brixí: tel. 02/24382886-7 
Mik�ík: tel. 02/24382651, Miksik@af.czu.cz 
Va�ák: tel. 02/20922541 (0607/758/458),  

Vasak@af.czu.cz 
Zukalová: 02/24382539, Zukalova@af.czu.cz 
Sekretariát, Marie �afránková: tel. a fax: 02/24382535 

Safrankova@af.czu.cz 
 
Kontaktní adresa: 
 Ing. Josef Brixí, CSc. 
 Česká zemědělská univerzita 
165 21 Praha 6 - Suchdol 
 
Bankovní spojení: 
0167895379/0800 var.symbol 1112 

PROGRAM 
8.30: Prezence, snídaně 
9.30: Zahájení konference 
9.45 � 10.15: Systém výroby řepky intenzifikace 

(SVŘi) � principy, výsledky a pěstitelská technologie 
4-5 tunových výnosů řepky v ČR/SR zemědělství. 
Variantní pěstitelské technologie pro hybridní a ge-
neticky modifikované řepky. (Doc. Jan Va�ák, Ing. 
David Bečka) 

10.15 � 10.45: SVŘi v praxi � tříleté zku�enosti (reali-
zátoři programu SVŘi) 

10.45 � 11.05: Intenzivní pěstitelská technologie ozimé 
řepky ve Francii (Dr. Hubert Hebinger, CETIOM 
Francie) 

11.05 � 11.20: Biologizace ochrany ozimé řepky � 
blýskáček, �e�uloví �kůdci, vzejití řepky, výdrol obi-
lí, plevele (Ing. Daniel Nerad, PhD.) 

11.20 � 11.35: Přestávka 
11.35 � 12.15: Zkou�íme firmy - aktuální novinky, 

účelná ochrana - prověřené účinky, intenzivní tech-
nologie řepky - Alert, Atonik, Campofort, Fortestim 
OL, Cosmos, Devrinol, Galera, Mospilan, Repelent 
Nurelle, Sportak, Talstar, Teridox, Basta /Harvade 
/Spodnam, �kůdci �e�ulí /Karate /Decis 

12.15 - 13.00: Odpovědi na otázky (účastníci, písemné 
dotazy)  

13.00 -13.15: Hořčice � letos nejvýhodněj�í polní plo-
dina, pěstování, prodej (Ing. Jaroslav Hájek, Doc. Jan 
Va�ák) 

13.15 � 14.00: Oběd 
14.00 � 14.20: Slunečnice � intenzivní agrotechnika � 

výsledky a pěstitelské zku�enosti (Prof. Antonín Ko-
váčik) 



14.20 � 14.40: Mák a perspektivy v pěstitelské techno-
logii pro 2 tunové výnosy (Ing. Zdeněk Kosek, CSc., 
Ing. Pavel Cihlář) 

14.40 � 15.00: Kvalita olejnin - naděje, nezdary, úspě-
chy, trendy (Ing. Helena Zukalová, CSc.) 

15.20. � 15.40: Prodeje olejnin na trhu (mo�ná nejen) 
Evropy � trvalé úspěchy, nebo problémy? (Ing. Jaro-
slav Říha) 

15.40 � 16.00: Odpovědi na otázky (účastníci, písemné 
dotazy) 

16.00: Ukončení prvé části konference 
 
 
ZVLÁ�TNÍ PROGRAM  
(se samostatnou přihlá�kou a zvlá�tním poplatkem) 
 
Úterý 11.12.2001 
17.00 - 17.30: Registrace, občerstvení � Prvé patro 

menzy 
17.30 � 18.30: Večeře, společenská diskuse  
18.30 � 21.00: Odborné diskuse, výměna zku�eností 

(Doc. Václav Hosnedl, Doc. Franti�ek Vrkoč 
 
Středa, 12.12. 2001 
9.00 � 9.15: Registrace (zasedací místnost Agronomic-

ké fakulty ČZU v Praze - účast bez vlo�ného) 
9.15 � 12.00: Stabilizující a omezující faktory 

v rostlinné výrobě: 
• vybraní ře�itelé výzkumného Záměru Agronomic-

ké fakulty České zemědělské univerzity v Praze 
(Ing. Ivana Capouchová, CSc., Prof. Josef Pulkrá-
bek) 

• vystoupení doktorandů a zahraničních účastníků 
(Prof. Jiří Petr) 

• samostatný odborný a vědecký sborník 

Dal�í důle�ité informace 
Vlo�né: 400 Kč, z toho: 

• účastnický poplatek 100 Kč 
• strava 142 Kč 
• sborník 158 Kč  

Vlo�né je sní�eno o podporu ze strany sponzorů - 
společností. Lze platit jen vybrané polo�ky (uveďte 
na přihlá�ce) 
 
Příplatek na zvlá�tní program: 200 Kč 
 
Vlo�né i příplatek na zvlá�tní program lze hradit: 
• přímou platbou proti potvrzení při prezenci  
• bankovním převodem na účet 

0167895379/0800 var.symbol 1112 
 
Doprava do areálu ČZU, Praha 6 � Suchdol (loka-

lizace � severní část Prahy nad levobře�ním vý-
tokem Vltavy z Prahy): Autobus, Vlak, Letadlo: 
doprava tramvají či Bus (stanice Vítězné náměstí) 
nebo metrem (konečná trasy A Dejvická). Odtud 
asi 20 minut jízda autobusem 147 či 107 do stani-
ce Zemědělská univerzita. Autem: z D 1 severo-
ji�ní magistrálou přes Prahu kolem Muzea, za 
mostem přes Vltavu nalevo, těsně před Letenskou 
pláni napravo směrem k Vltavě a podél jejího to-
ku asi 1 km ven z Prahy, pak do kopce směr Kra-
lupy n. Vlt. cca 1 km a nakonec nalevo do areálu 
ČZU. Jsou mo�né i dal�í trasy: ze směru Příbram 
přes Smíchov, ze směru Teplice přes Kralupy n. 
Vlt, ze směru Poděbrady s napojením po přejetí 
Vltavy na Letenský tunel a dále jako z D 1. 

Ubytování: koleje ČZU. Je velmi omezená kapaci-
ta. Nutno se přímo domluvit s garanty konferen-
ce, jmenovitě Marií �afránkovou 
(00420/2/24382535).  

Parkování: v areálu ČZU, nejlépe objezdem za agro-
nomickou fakultu (na dvouproudém přivaděči do 
areálu ČZU prvá odbočka doprava, po asi 50 m nale-
vo je vidět směrovka Parkovi�tě ČZU I, po cca 200 
m dal�í směrovka � vjede se nalevo do �Zákaz prů-
jezdu�). Ubytovaní účastníci odstaví auta u koleje 
JIH. 

 
3 .................Agronomická fakulta 
19, 20 .........Budovy Agronomické fakulty 
16 ...............Skleníky Agronomické fakulty 
14 ...............Katedra jazyků a práva (u závory) 
4 .................Lesnická fakulta 
2 .................Aula 
11 ...............Menza 
8, 10 ...........Koleje 



Přihlá�ka na konferenci 
Agricultura � Scientia � Prosperitas:  

Intenzivní olejniny. 
11.12.2001 na ČZU v Praze 6 Suchdole 

 Jméno Pracovi�tě Telefon 
��������������������.. 
���������..����������� 
���������..����������� 
���������..����������� 
 
Vlo�né pro ��.. osoby ve vý�i �����.� Kč 
celkem hradíme (zatrhni vhodné): ! přímou platbou 
u prezence; ! bankovním převodem. Z nabídky slu�eb 
ne�ádáme (uveďte): 
 
Současně (ano, ne) hradíme příplatek na zvlá�tní pro-
gram pro ��. osoby (jména: ������� 
��������..����..) ve vý�i ����. Kč 
celkem 
 
�ádáme o ubytování (platí jen po odsouhlasení) z 10. 
na 11.12 a z 11. na 12.12. (upřesněte) pro: 
��������������������.. 
������..�������������� 
��������������������.. 
 

Dotaz do diskuse 
(je velmi vhodné jej vyplnit � dotazy jsou anonymní. Velmi 

důle�itou součástí konference budou odpovědi  
na otázky. Díky za spolupráci a Vá� dotaz) 

 
 
 
 
 
 
 
Dal�í sdělení účastníka organizátorům a garantům 

V případě potřeby pou�ijte druhou stranu přihlá�ky 


