
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE 
 

1. Konference se koná ve čtvrtek dne 3. 12. 2020. 

Oficiální zahájení bude v 9.00 hodin online, v prostředí MS Teams. 

Odkaz pro připojení ke Schůzce bude zaslán na e-mail uvedený 
v přihlášce, na základě uskutečněné platby. Současně bude poštou 
zaslán sborník. 

 

2. Doručení závazné přihlášky 

do 13. 11. 2020 

poštou na adresu: 

Ing. Renáta Vítková 

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

Praha – Suchdol 

165 00 

nebo oskenované: 

na e-mail vitkovar@af.czu.cz 
 

3. Účastnický poplatek 

Poplatek ve výši 250,- Kč na osobu je třeba uhradit složenkou 
či bankovním příkazem. Zahrnuje příspěvek na organizační 
náklady konference, sborník a poštovné. 

 

5. Účastníci obdrží sborník referátů, který jim bude zaslán spolu 
s daňovým dokladem, na poštovní adresu uvedenou v přihlášce. 

 

Hlavní sponzoři konference 

       

 

Katedra agroenvironmentální chemie 
a výživy rostlin ČZU v Praze, 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Zemědělská společnost při ČZU v Praze, 

Ministerstvo zemědělství České republiky 

ve spolupráci s 

Ústavem agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie 
a výživy rostlin MENDELU v Brně, 

Katedrou agrochémie a výživy rastlín SPU v Nitre, 

Katedrou chemii rolnej i środowiskowej URHK w Krakowie 

 
 

si Vás dovolují pozvat na 

XXVI. mezinárodní konferenci 
 
 

RACIONÁLNÍ POUŽITÍ HNOJIV  
zaměřenou na 

nové trendy  

ve vývoji a aplikaci hnojiv  
 
 

 
 

 

pořádanou ve čtvrtek 3. 12. 2020 od 9.00 hodin online, 

jako Schůzka přes prostředí MS Teams 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborný garant konference 

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. 

Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. 

 

Organizační garant 

Prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Renáta Vítková 

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin 

FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

165 00  Praha – Suchdol 

Tel.: +420 224 382 736, 

e-mail: vitkovar@af.czu.cz 

 

PROGRAM KONFERENCE 

Zahájení konference, úvodní slovo 
Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. 

Vystoupení zástupce Ministerstva zemědělství ČR: 
Nové změny v legislativě hnojiv v České republice 

Ing. Michaela Budňáková 

Nové evropské nařízení o hnojivech 2019/1009 
Ing. Miroslav Florián, Ph.D. a kolektiv 

Perspektivy využití pozvolna působících hnojiv v praxi 
Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c. a kolektiv 

Praktické výsledky s pozvolna působícími hnojivy 
Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. a kolektiv 

Inhibitory ureázy, inhibitory nitrifikace – perspektivy jejich využití 
Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. a kolektiv 

Minerální hnojiva s přídavkem zeolitů 
Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kolektiv 

Vliv hnojiv obohacených lignitem na výnos a kvalitu zrna ozimé pšenice 
Prof. Ing. Ladislav Duscay, Dr. a kolektiv 

Role mikrobiálních biostimulantů ve výživě rostlin 
Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. a kolektiv 

Uplatnění humátů ve výživě rostlin 
Prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc. a kolektiv 

Transport huminových látek přes rostlinnou kutikulu a membrány 
Ing. Jiří Smilek, Ph.D. a kolektiv 

Výsledky s foliární aplikací humátů v přesných polních pokusech 
Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kolektiv 

Látky označené jako „nanohnojiva“ 
Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. a kolektiv 

Fyzikální a chemické vlastnosti hnojiv – limity aplikační techniky 
Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. a kolektiv 

Praktické výsledky s lokální aplikací hnojiv 
Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. 

Trendy ve vývoji N-hnojiv v Polsku 
Prof. dr hab inż. Barbara Filipek-Mazur a kolektiv 

Diskuse 

Zakončení konference 



 

Závazná přihláška na XXVI. mezinárodní  konferenci 

RACIONÁLNÍ POUŽITÍ HNOJIV  

konanou ve čtvrtek  3. 12. 2020 od 9.00 hodin online, 

jako Schůzka  přes  prostředí MS Teams  

 

 Jméno a příjmení E-mailová adresa Poštovní adresa na zaslání sborníku 

1.       @       

2.       @       

3.       @       

4.       @       

Název a adresa zaměstnavatele: 

      

                 PSČ      …… DIČ      …    
 

Potvrzení o úhradě vložného 

Potvrzujeme, že jsme dne       uhradili účastnický poplatek 

ve výši             Kč na účet číslo 0145830339/0800, 

variabilní symbol 0312, Česká spořitelna, a.s., Praha 6 

z našeho účtu číslo*                                        /    …… 

 
……………………………………………………….……………….. 

podpis a razítko vysílající organizace 
 

* U fyzických osob lze doložit ústřižkem poštovní poukázky. 


