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www.uzei.cz 

 

Kalendář akcí 

duben 2012 

Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

Přejeme Vám veselé Velikonoce, 

spoustu sluníčka, radost, smích a krásná malovaná vajíčka. 

 

 

 

http://www.uzei.cz/
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Zemědělské výstavy 

 

17. 1.–15. 4. 
Výstava 120 let Národního zemědělského muzea  
Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha 
Místo: NZM, Kostelní 44, Praha 7 
více informací 
http://www.nzm.cz/ 

 

20. 1.–1. 7. 
Výstava Kukuřice – dar Nového světa  
Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha 
Národní zemědělské muzeum 
Místo: NZM, Kostelní 44, Praha 7 
http://www.nzm.cz/ 
 

31. 3.–4. 4. 
TECHAGRO  
Brno – Výstaviště 12. mezinárodní veletrh zemědělské techniky 

 

31. 3.–4. 4. 
BIOMASA  
Brno – Výstaviště Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a 
lesnictví 

 

18. 4. 
Výstava Kouzlo zemědělské techniky – kresby ČVUT 
více informací 

 

 

Zahradnické výstavy 
 

23. 3.–1. 4. 
Výstava orchidejí 
České Budějovice, Metropol 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4215&Lang=cs
http://www.nzm.cz/
http://www.nzm.cz/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14073-techagro/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14076-biomasa/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4217&Lang=cs
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Orchideklub České Budějovice pořádá 14. ročník výstavy orchidejí v Metropolu 
na Senovážném nám. Otevřeno od 9–17 hod. 

23. 3.–4. 4. 
Jarní výstava skalniček 
Praha, Karlovo nám.  
Pořádá Klub skalničkářů Praha na Karlově náměstí vedle Faustova domu. 
Výstava raně kvetoucích skalniček a cibulovin našich předních pěstitelů. 
Součástí je prodej rostlin a odborná poradna. Otevřeno denně od 9 do 18 
hodin. 

 

15. 3.–9. 4. 
Velká jarní výstava  
Pořadate: Starkl zahradník, spol. s r.o. 
Místo: Čáslav 
Další údaje: www.starkl.com 

 

4.–8. 4. 
TRŽNICE ZAHRADY ČECH 
Ročník: 27. 
Výstaviště: Výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice 
Web: www.zahrada.cech.cz 
Nomenklatura: Sadba, osivo, květiny, okrasné dřeviny, cibuloviny, bonsaje, 
ovocné stromky, zahradní technika a mechanizace, zahradní nábytek a bazény, 
zahrádkářské potřeby, potřeby pro domácnost.  
Pořadatel: VÝSTAVY, spol. s r. o. 
Na Vinici 13, Litoměřice, 412 01 
Kontaktní osoba:  
Tel: +420 416732863-5 
Fax: +420 416732877 
E-mail: vystavy@zahrada.cech.cz 
WWW stránky: www.zahrada.cech.cz  

 

5. 4. 
Život ve stylu bio 
Pozvánka na slavnostní otevření výstavy – Valtice  

 

6.–8. 4. 
FLORATECH 
Ročník: 17. 
Výstaviště: Výstavní centrum Ideon, Pardubice 
Web: www.pvv.cz 
Pořadatel: PVV s.r.o. 
Jiráskova 1963, Pardubice, 530 02 
Tel: +420 466614197 

http://www.soldanella.cz/
http://www.agronavigator.cz/www.starkl.com
http://www.zahrada.cech.cz/
mailto:vystavy@zahrada.cech.cz
http://www.zahrada.cech.cz/
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/65985/zivot-ve-stylu-bio
http://www.pvv.cz/
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Fax: +420 466614723 
E-mail: akce@pvv.cz 
WWW stránky: www.pvv.cz  

 

10. 4. 
Pěstujeme a sbíráme léčivé rostliny 
více informací 

 

12. 4. 
Péče o stromy v sídlech 
více informací 

 

12.–15. 4.  
DŮM A ZAHRADA LOUNY  
Louny – Výstaviště 16. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na 
úpravu a zařízení interiéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře 

 

12.–15. 4.  
NARCIS 2012  
Lysá nad Labem – Výstaviště Výstava narcisů, tulipánů a dalších cibulovin 

 

12. 4. 
Dům a zahrada 
více informací 

 

12. 4. 
Péče o stromy v sídlech 
více informací 

 

12. 4. 
Narcis 2012 
více informací 

 

12. 4. 
Dům a zahrada 
více informací 

 

mailto:akce@pvv.cz
http://www.pvv.cz/
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4559&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4555&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14542-dum-a-zahrada-louny/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13807-narcis-2012/
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4563&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4555&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4562&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4563&Lang=cs
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13. 4. 
Základní výběr býků českého strakatého skotu do plemenitby 
více informací 

 

14. 4. 
Řez peckovin 
více informací 

 

18. 4. 
Kytice pro muže 
více informací 

 

19.–22. 4.  
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY  
Olomouc – Výstaviště Flora Prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných 
rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb 

 

19.–22. 4.  
FLORA OLOMOUC – jaro  
Olomouc – Výstaviště Flora Jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy a 
veletrhu 

 

19. 4. 
Gardenia 2012 
více informací 

 

19. 4. 
Jarní flora Olomouc 2012 – Květinová zahrada v pohybu 
více informací 

 

21. 4. 
Tulipány v Průhonicích 
více informací 

 

21. 4. 
Nástěnné dekorace 
více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4201&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4556&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4547&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14044-jarni-zahradnicke-trhy/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14040-flora-olomouc-jaro/
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4566&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4518&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4568&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4549&Lang=cs
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22. 4. 
Vázané kytice 
více informací 

 

21. 4. 
Cypřišovité a jarní keře 
více informací 

 

24. 4. 
Interiérová floristika 
více informací 

 

24. 4. 
Rozpočtování zahradních a krajiných úprav 
více informací 

 

24. 4. 
Podnože a jejich význam 
více informací 

 

28. 4. 
Floristické techniky a postupy 
Seminář pořádá Slávek Rabušic a Vonekl s. r. o. 
více informací 

 

28. 4. 
Roubování ovocných dřevin 
více informací 

 

29. 4. 
Svatební floristika 
Seminář pořádá Slávek Rabušic a Vonekl s. r. o. 
více informací 

 

 

Výstavy – různé 
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4550&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4569&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4551&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4557&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4570&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4295&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4572&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4296&Lang=cs
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1. 1.–30. 4. 
Z muzejního depozitáře  
Výstava umožní nahlédnout do muzejního depozitáře, představuje předměty 
užívané kdysi v domácnosti, hospodářství a domácích dílnách zdejších 
obyvatel. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 8 do 12 a od 13 do 16 
hodin.  
Pořadatel: Muzeum Paseky nad Jizerou 
Místo: Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou  
E-mail: muzeumpaseky@krnap.cz 
Telefon: 481 523 609 
Další údaje: www.krnap.cz 
 

31. 3.–1. 4. 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ  
České Budějovice – Výstaviště  

 

31. 3.–4. 4. 
ANIMAL VETEX  
Brno – Výstaviště 11. mezinárodní veterinární veletrh 

 

13. 4. 
Vetfair 2012  
10. Ročník mezinárodní veterinární výstavy 
více informací 

 

 

 

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky 
 

Nalok.cz – největší a nejaktuálnější seznam všech farmářských trhů 
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy 

 

Farmářské trhy – termíny a adresy 
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/ 

 
Farmářské trhy – Koudelův talíř 
http://koudeluvtalir.muhb.cz/ 

 

mailto:muzeumpaseky@krnap.cz
http://www.infovenkov.cz/www.krnap.cz
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13774-mezinarodni-vystava-psu/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14075-animal-vetex/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4407&Lang=cs
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
http://koudeluvtalir.muhb.cz/


Stránka 8 z 19 
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI 

Havlíčkobrodské farmářské trhy 
http://koudeluvtalir.muhb.cz 

 

Venkovské trhy 
Hotel Palcát, Tábor 
sales@hotelpalcat.cz 
Kalendář venkovské trhy – koncept.xls (22 kB) 

 

Farmářské trhy – termíny a adresy 
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/ 

 

Farmářský trh na Kubáni 
Kubánském náměstí  
Praha 10, Hlavní město Praha 
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod., o sobotách od 8:00 do 14:00 hod. 
 
Farmářský trh na Náplavce 
Náplavka mezi mosty Palackého a Železničním mostem na Výtoni  
Praha 2, Hlavní město Praha každou sobotu od 9:00 do 16:00 hod. 
 
Farmářský trh na Pankráci 
Praha 4-Pankrác, Hlavní město Praha 
Každou středu po celý den od 7.30  do 18.00 hodin  
 
Farmářský trh na Andělu 
Pěší zóna Anděl  
Praha 5-Smíchov, Hlavní město Praha 
Pá: 8:00–18:00 hod.  
 
Farmářský trh na Kulaťáku 
Vítězné náměstí  
Praha 6, Hlavní město Praha 
Jednou za 14 dní v sobotu od 8 do 14 hod.  
 
Farmářský trh Suchdol 
Brandejsovo náměstí  
Praha 6-Suchdol, Hlavní město Praha 
Čt: 12:00–18:00 hod.  
 
Farmářské tržiště Holešovice 
Holešovická tržnice (Hala 22)  
Praha 8-Holešovice, Hlavní město Praha 
Po–Pá: 8–16 hodin, So–Ne: 8–13 hodin  
 
Vysočanské farmářské trhy 

http://koudeluvtalir.muhb.cz/
mailto:sales@hotelpalcat.cz
http://files.hotelpalcat.cz/200000962-f30cef4076/Kalend%C3%A1%C5%99%20venkovsk%C3%A9%20trhy%20-%20koncept.xls
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=9
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=11
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=17
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=18
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=12
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=13
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=27
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=35
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Nákupní centrum Galerie Fénix, Vysočanská (v patře na úrovni vstupu z 
Freyovy a Sokolovské ulice)  
Praha 9-Vysočany, Hlavní město Praha, každou sobotu od 8 hodin 
 
Počernický farmářský trh 
Stará Obec  
Praha 9-Dolní Počernice, Hlavní město Praha, Pátek 13:00-18:00 hod. Ve 
výjimečných případech, kdy se trh nekoná, o tom najdete předem zprávu na 
webových stránkách.  
 
Farmářský trh Klánovice 
Slavětínská 200  
Praha 9-Klánovice, Hlavní město Praha, Sobota 08:00–12:00 hod. Ve 
výjimečných případech, kdy se trh nekoná, o tom najdete předem zprávu na 
webových stránkách.  
 
 
 
 

Zemědělství a zahradnictví 
     Semináře, konference a školení 

 

1. 1.–30. 6. 
Rekvalifikační kurz pro zemědělce – SZVŠ Lanškroun 
Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun nabízí rekvalifikační 
vzdělávací program schválený MZe, tzv."zemědělské minimum". 

 

2. 4. 
Prodej ze dvora – příklady dobré praxe 
KAZV pro Plzeňský kraj pořádá v rámci Celostátní sítě pro venkov seminář 
spojený s exkurzí na farmách v klatovském a domažlickém okrese. Navštívíme 
ekofarmu zaměřenou na chov masného i mléčného… 

 

4. 4. 
Eroze orné půdy – příčiny, důsledky, možná řešení 
Pozvánka na seminář – Malonty  

 

5. 4. 
Eroze orné půdy – příčiny, důsledky a možná řešení  
Pozvánka na seminář – Velké Hostěrádky  

 

http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=15
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=16
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/pardubicky-kraj/pripravovane-akce/rekvalifikacni-kurz-pro-zemedelce-szvs.html
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/plzensky-kraj/uskutecnene-akce/prodej-ze-dvora-priklady-dobre-praxe.html
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/66211/eroze-orne-pudy--priciny-dusledky-mozna-reseni
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/66326/eroze-orne-pudy---priciny-dusledky-a-mozna-reseni-
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7. 4.  
Seminář "Budoucnost zemědělství a konkurenceschopnost v zemědělství ČR v 
EU a globální souhrnnosti" Modřice 
Zaměřený na zvýšení efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti 
hospodaření zemědělských podniků.  

 

11. 4. 
Seminář na téma "Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014" – 
Senohrady 

 

12. 4.  
UDRŽITELNOST HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ 
Náměšť nad Oslavou, areál firmy HABITAT – budově česko-rakouské centrum 
konference se bude zabývat problematikou ochrany životního prostředí ve 
všech složkách životního prostředí (půda, voda, vzduch) a ekosystémy, které 
mají zajistit udržitelnost hospodaření v krajině. 
Vzrůstající potřeba ochrany životního prostředí v důsledku potřeby řešit 
například spotřebu energie, produkci potravin, recyklaci a využití odpadů 
vedou k potřebě vzdělávání nových odborníků, kteří budou schopni 
koordinovat činnost v krajině a aplikovat znalosti v dalších oborech s cílem 
udržitelného hospodaření v krajině. 
Konference představí nový vzdělávací program. 
Základní informace o akci 
Název akce: konference UDRŽITELNOST HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ 
Termín konání akce: 12. 4. 2012 
Místo konání akce: Náměšť nad Oslavou, areál firmy HABITAT, budova česko-
rakouského centra 
Adresa konání akce: Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Web: http://www.zeraagency.eu 
Kontakt: Jitka Schellová 
E-mail: schellova@zeraagency.eu 
Telefon: 724 082 737 

 

20.–21. 4.  
Řez a množení ovocných stromů 
Základní informace o akci 
Název akce: Řez a množení ovocných stromů 
Termín konání akce: 20-21.4.2012 
Místo konání akce: Centrum Veronica Hostětín 
Adresa konání akce: Hostětín 86, 687 71 
Web: http://www.tradicebk.cz/dokumenty.php 
Kontakt: Alena Šuráňová 
E-mail: alena.suranova@veronica.cz 
Telefon: 572 630 670 
Pořadatel: ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 

http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-budoucnost-zemedelstvi-a-konkurenceschopn-a1486271/?calendar=7.04.2010
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-budoucnost-zemedelstvi-a-konkurenceschopn-a1486271/?calendar=7.04.2010
http://is.hvjdesign.eu/aktuality/nsmascr_1330434729.pdf
http://is.hvjdesign.eu/aktuality/nsmascr_1330434729.pdf
http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
http://www.enviweb.cz/eslovnik/543
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45978&URL=http://www.zeraagency.eu
mailto:schellova@zeraagency.eu
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45961&URL=http%3A%2F%2Fwww.tradicebk.cz%2Fdokumenty.php
mailto:alena.suranova@veronica.cz
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Předváděcí, firemní a polní dny 
 

7. 4. 
Křepelčí hody 
více informací 

 

12. 4. 
Moravský den Farmet 
Srdečně Vás zveme na Moravský den Farmet, který se uskuteční 12. dubna 
2012. 
více informací 

 

13. 4. 
Exkurze "Ptáci a jejich ochrana" 
Lesopark pod bohnickým sídlištěm, přírodní památky Havránka a Salabka 
Tematicky zaměřená na ochranu ptáků a možnosti jejich ochrany v městských 
aglomeracích. 
Modelovým územím bude severní část Prahy – lesopark pod bohnickým 
sídlištěm, přírodní památky Havránka a Salabka (a současně evropsky 
významná lokalita "Havránka a Salabka"). 
Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti ornitologické a 
pravidelný vedoucí vycházek cyklu "Vítání ptačího zpěvu". Součástí exkurze 
bude také ukázka kroužkování ptáků (způsoby odchytu, metody kroužkování), 
které ukáže Jaroslav Kubíček, zaměstnanec Záchranné stanice pro volně žijící 
zvířata v Praze-Jinonicích. 
Exkurze se uskuteční v pátek 13. 4. 2012 
Sraz v 9.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Na Pazderce (směr Sídliště 
Bohnice/Poliklinika Mazurská). 
Vstup je volný. Registrace není nutná, nicméně uvítáme předběžnou informaci 
o účasti. 
Informace k exkurzi najdete i na našich internetových stránkách: 
http://salvia-os.cz/. 
Základní informace o akci 
Název akce: exkurze Ptáci a jejich ochrana 
Termín konání akce: 13. 4. 2012 
Místo konání akce: lesopark pod bohnickým sídlištěm, přírodní památky 
Havránka a Salabka 
Adresa konání akce: Sraz v 9.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Na Pazderce 
(směr Sídliště Bohnice/Poliklinika Mazurská) 
Web: http://salvia-os.cz 
Kontakt: Daniel Hrčka 
E-mail: salvia-os@seznam.cz 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4520&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4506&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/eslovnik/797
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2744639996&to=http%3a%2f%2fsalvia%2dos%2ecz%2f%2e
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45979&URL=http%3A%2F%2Fsalvia-os.cz
mailto:salvia-os@seznam.cz
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Telefon: 721410622 
Pořadatel: Salvia o. s. – sdružení pro ochranu přírody 

 

21. 4. 
Kvalifikace na mistrovství republiky těžkých koní 
Kvalifikace na mistrovství republiky v ovladatelnosti a těžkém tahu 
chladnokrevných koní, Formanská jízda a výstava nové zemědělské techniky. 
více informací 

 

22. 4. 
Cukrářská pouť 
Již poněkolikáté zahajuje Národní zemědělské muzeum na zámku Kačina 
turistickou sezonu první z celoroční řady akcí, Cukrářskou poutí. 
Návštěvníkům by měla přiblížit atmosféru tradičních lidových poutí zároveň 
s přehlídkou cukrářského řemesla, které neodmyslitelně k poutím patří. To 
bude nejvíce patrné z výrobků, které nabídne celá řada prodejců a zároveň 
i výrobců. 
více 

 

24. 4. 
Oslavy Dne Země  
Místo konání: Praha, u stanice metra Rajská zahrada 
Doporučeno pro: veřejnost 
Kontakt: urbankova @p14.mepnet.cz 
 

28. 4. 
Ovčácké slavnosti v Babiččině údolí 
více informací 

 

 

Lesnictví 
 
Lesnické podvečery 
Lesnické podvečery se konají pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci od 16,00 
hod. v Domě ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. 
Informace – tel.: 221 082 384, e-mail: cesles@csvts.cz, webové stránky: 
www.cesles.cz nebo www.silvarium.cz 
 
2. 1.–31. 12. 
Co pamatuje strom a lidé zapomněli?  
Největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii, 
jehož hlavním partnerem je státní podnik Lesy ČR. Součástí jsou také 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4116&Lang=cs
http://www.nzm.cz/akce/?id=233
mailto:urbankova@p14.mepnet.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4164&Lang=cs
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
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doprovodné akce a přednášky s tematikou lesnictví a myslivosti pro odbornou 
i širokou veřejnost. 
Podrobný časový harmonogram projektu najdete na webových stránkách 
Národního zemědělského muzea – www.nzm.cz. 
Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Maršík 
Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha 
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7-Letná, velký sál v 1. 
patře + muzejní dvůr  
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz 
Telefon: 233 376 012 

 
31. 3.–4. 4. 
Silva Regina 2012 
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh 
Místo konání: Výstaviště Brno 
Kontakt: Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno 
www: http://www.bvv.cz, email: silva-regina@bvv.cz 
Telefon: +420 541 151 111,  fax:  

 
31. 3.– 4. 4. 
BIOMASA  
Brno – Výstaviště Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a 
lesnictví 

 

2. 4. 
Seminář 2.4.2012 – problematika uznávání honiteb 

 

3. 4. 
České lesnictví ve světě III 

 

3. 4. 
Zpřístupnění lesa – trendy, realizace, dotace 
Křtiny, kongresový sál Společenského a vzdělávacího centra zámku ve 
Křtinách 
Cílem semináře je umožnit komplexní pohled na problematiku zpřístupnění 
lesa. Představit trendy a příklady realizací lesních cest, možnosti čerpání 
dotací na výstavbu lesních cest. Seminář je určen pro široký okruh odborníků 
z řad pracovníků odborů ŽP, projektantů, realizačních firem, lesníků, ochránců 
přírody a dalších. 
Název akce: Zpřístupnění lesa – trendy, realizace, dotace 
Termín konání akce: 3. 4. 2012 
Místo konání akce: Křtiny, kongresový sál Společenského a vzdělávacího 
centra zámku ve Křtinách 
Adresa konání akce: Křtiny 

http://www.nzm.cz/
mailto:lubomir.marsik@nzm.cz
http://www.bvv.cz/
mailto:silva-regina@bvv.cz
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14076-biomasa/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/seminar-2-4-2012-problematika-uznavani.html
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=12:eske-lesnictvi-ve-svt-iii&Itemid=102
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Web: http://www.utok.cz/node/117 
Kontakt: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. 
E-mail: jitka.fialova@mendelu.cz 
Telefon: 545134096 

 
11. 4. 
Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin 2012 
Cílem semináře je přiblížit laické, ale i odborné veřejnosti problematiku 
pěstování rychlerostoucích dřevin, zpracování, ale hlavně pohled koncového 
odběratele na tuto komoditu, která má jistě v ČR budoucnost. 
Základní informace o akci 
Název akce: Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin 2012 
Termín konání akce: 11. 4. 2012 
Místo konání akce: v Bítovanech u Chrudimi 
Adresa konání akce: v sále Penzionu u Nováků od 9:00 hodin 
Web: http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90471/pozvanka-na-seminar-
komercni-pestovani-rychlerostoucich-drevin-2012 
Kontakt: Jaroslav Kašpárek  
E-mail: kasparek@topolovefarmy.cz 
Telefon: 775 013 107 

 

27.–8. 4. 
27.–28. 4. 2012 – 2. mezinárodní akademická soutěž mysliveckých trubačů a 
soutěž ve vábení jelenů 

 

 

Potravinářství 
 

3. 4. 
Pozvánka na seminář PK ČR k problematice čerstvých potravin >> 

 

4. 4. 
Pozvánka na seminář PK ČR k problematice čerstvých potravin >> 

 

10. 4. 
Jídlo z blízka 
Konference je určena odborné veřejnosti z řad politiků, úředníků místní a 
regionální správy, akademie, podnikatelů v oboru obchodu a cestovního ruchu, 
gastronomie a veřejného stravování, zemědělství a výroby potravin. Na 
konferenci se dozvíte, jaký význam mají regionální potraviny, zejména v 
gastronomii. Zjistíte také, jaké jsou možnosti využití gastronomie jako nástroje 

http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45942&URL=http%3A%2F%2Fwww.utok.cz%2Fnode%2F117
mailto:jitka.fialova@mendelu.cz
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45870&URL=http%3A%2F%2Fwww.enviweb.cz%2Fclanek%2Fenergie%2F90471%2Fpozvanka-na-seminar-komercni-pestovani-rychlerostoucich-drevin-2012
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45870&URL=http%3A%2F%2Fwww.enviweb.cz%2Fclanek%2Fenergie%2F90471%2Fpozvanka-na-seminar-komercni-pestovani-rychlerostoucich-drevin-2012
mailto:kasparek@topolovefarmy.cz
http://www.agris.cz/clanek/174533
http://www.agris.cz/clanek/174533
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99+PK+%C4%8CR+k+problematice+%C4%8Derstv%C3%BDch+potravin+&id=32405
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99+PK+%C4%8CR+k+problematice+%C4%8Derstv%C3%BDch+potravin+&id=32405
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1005&n=jidlo-z-blizka.html
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budování udržitelného cestovního ruchu v regionu. 
[ více ] 

 

11. 4. 
Pozvánka na seminář PK ČR k problematice čerstvých potravin 

 

12. 4. 
Pozvánka na seminář PK ČR k problematice čerstvých potravin 

 

20.–22. 4. 
BIOSTYL  
7. veletrh zdravé výživy a zdravého životního stylu 
Základní informace o akci: 
Název akce: BIOSTYL  
Termín konání akce: 20.–22. 4. 2012 
Místo konání akce: Praha 
Adresa konání akce: Výstaviště Holešovice 
Web: http://www.biostyl.cz 
Kontakt: Barbora Dušková 
E-mail: duskova@s-m-art.com 
Telefon: 733 538 889 
Pořadatel: SMART Communication s.r.o. 

 

24. 4. 
Pozvánka na semináře PK ČR věnované novinkám v potravinářské legislativě  

 

25.–27. 4. 
VÍNO & DELIKATESY  
Praha – Výstaviště Holešovice 15. mezinárodní veletrh nápojů pro gastronomii 

 

30. 4. 
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu  
Účel: zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářských podniků, respektive krmiv na 
evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost 
výrobků. Zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů (včetně 
Integrované prevence a omezování znečištění). Ukončení přijímání žádostí.  

 
 
 

http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1005&n=jidlo-z-blizka.html
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99+PK+%C4%8CR+k+problematice+%C4%8Derstv%C3%BDch+potravin+&id=32405
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99+PK+%C4%8CR+k+problematice+%C4%8Derstv%C3%BDch+potravin+&id=32405
http://www.biostyl.cz/
mailto:duskova@s-m-art.com
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99e+PK+%C4%8CR+v%C4%9Bnovan%C3%A9+novink%C3%A1m+v+potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%A9+legislativ%C4%9B&id=32406
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14398-vino-delikatesy/
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/13-podpora-zpracovani-zemedelskych-produktu-a-zvy-a1506649/?calendar=30.04.2010
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/13-podpora-zpracovani-zemedelskych-produktu-a-zvy-a1506649/?calendar=30.04.2010
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Životní prostředí a ekologie 
 

24. 1.–30. 6. 
Podnikový ekolog – rekvalifikační kurz 
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA, 
spol. s r. o., pořádá ve spolupráci s Ústavem enviromentálního a chemického 
inženýrství FCHT Univerzity Pardubice 13. REKVALIFIKAČNÍ KURZ podle 
vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
zobrazit detail akce 

 

20.–22. 4. 
ECOWORLD, 4. ročník veletrhu ekologie a trvale udržitelného rozvoje  
Výstaviště Praha 7, Holešovice 
ECOWORLD je veletrh kontraktační i prodejní. Hlavními obory jsou 
ekostavebnictví, ekotechnologie, zelený marketing, bioobaly, alternativní 
energie, atd. Na veletrhu se prezentuje mnoho ekologicky šetrných služeb, 
produktů a výrobků, které nám dovolují chovat se odpovědně k přírodě. 
Návštěvníci zde vyhledávají čistící a prací prostředky, zajímají se o textil, 
nátěrové hmoty, papírenské zboží a další sortiment.  
Základní informace o akci: 
Název akce: ECOWORLD, 4. ročník veletrhu ekologie a trvale udržitelného 
rozvoje  
Termín konání akce: 20-22.4.2012 
Místo konání akce: Výstaviště Praha 7, Holešovice 
Adresa konání akce: Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7-Holešovice 
Web: http://www.veletrhecoworld.cz 
Kontakt: Alžběta Syrovátková 
E-mail: veletrhy@feliciusmedia.cz 
Telefon: +420 222 544 304 
Pořadatel: FELICIUS MEDIA s.r.o. 

 

24.–28. 4. 
ENVIBRNO 
Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí 
Základní informace o akci 
Název akce: ENVIBRNO 
Termín konání akce: 24.–28. 4. 2012 
Místo konání akce: Brno 
Adresa konání akce: Výstaviště BVV 
Web: http://www.bvv.cz/envibrno 
Kontakt: Jana Tyrichová 
E-mail: tyrichova@bvv.cz 
Druh akce: Veletrh, výstava 
Tématické zaměření akce: Firemní ekologie | Obecné | Odpady | Ovzduší | 
Urbánní ekologie  

http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45353/podnikovy-ekolog-rekvalifikacni-kurz
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45353/podnikovy-ekolog-rekvalifikacni-kurz
http://www.enviweb.cz/eslovnik/543
http://www.enviweb.cz/eslovnik/50
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45705&URL=http://www.veletrhecoworld.cz
mailto:veletrhy@feliciusmedia.cz
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45541&URL=http://www.bvv.cz%2Fenvibrno
mailto:tyrichova@bvv.cz
http://www.enviweb.cz/ekologove
http://www.enviweb.cz/obecne
http://www.enviweb.cz/odpady
http://www.enviweb.cz/vzduch
http://www.enviweb.cz/urban
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12. 4. 
Udržitelnost hospodaření v krajině 
Vzrůstající potřeba ochrany životního prostředí je spojena s rychlým rozvojem 
nových technik a technologií v oblasti ochrany ovzduší, vody a půdy, 
zpracování recyklovatelných odpadů, úspora energie na jedné straně a 
využívání alternativních zdrojů na druhé straně. 
Místo konání: Náměšť nad Oslavou; Podhradí 1022 (areál firmy HABITAT za 
náměstím) 
Pořádá: ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., 
http://www.zeraagency.eu 
Příloha: Podrobnosti o akci  [pdf - 189.9 kB]  

 

 

Vodní hospodářství a odpady 
 

25.–27. 4. 
ODPADOVÉ FÓRUM 2012 
Sympozium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství 
Základní informace o akci: 
Název akce: ODPADOVÉ FÓRUM 2012 
Termín konání akce: 25.–27. 4. 2012 
Místo konání akce: Kouty nad Desnou 
E-mail: symposium@cemc.cz 
Pořadatel: České ekologické manažerské centrum 
Druh akce: Veletrh, výstava 
Tematické zaměření akce: Zemědělství 

 

 

Tepelná energie 
 

1. 4. 
Prezentace k tématu termických systémů, tepelných čerpadel a fotovoltaiky 
více informací 

 

3. 4. 
Prezentace k tématu termických systémů, tepelných čerpadel a fotovoltaiky 
více informací 

 

http://biom.cz/cz/akce/udrzitelnost-hospodareni-v-krajine
http://www.zeraagency.eu/
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/upoutavka_konference.pdf
mailto:symposium@cemc.cz
http://www.enviweb.cz/zemedelstvi
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4528&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4529&Lang=cs
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3.–4. 4. 
Evropská konference o bioplynu 
Máte živočišnou produkci a uvažujete o využití odpadů a snížení nákladů na 
jejich zpracování? Uvažujete o výstavbě bioplynové stanice, ale nevíte, co vše 
to obnáší?  
Místo konání: Brno; Výstaviště Brno, sál P1, pavilon P 
Pořádá: CZ Biom, http:// 
Petr Tluka, tluka@biom.cz  
Příloha: Program akce [pdf - 2.2 MB]  

 

5. 4. 
Prezentace k tématu termických systémů, tepelných čerpadel a fotovoltaiky 
více informací 

 

12. 4. 
Specifikace pro dřevní i nedřevní pelety a brikety a prokazování jejich kvality 
Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky nových evropských norem 
na kvalitu tuhých biopaliv, tzn. dřevních pelet a briket, nedřevních pelet 
(agropelety) a briket, dále požadavky na prokazování jejich kvality podle ČSN 
EN 15234 (části 1–6) platnými v ČR v 1. pololetí tohoto roku a s dotačními 
programy dotýkajícími se této problematiky.  
Místo konání: Brno; Republikové centrum vzdělávání, s. r. o., BRNO, Křenová 
52 (dům Nosreti), 2. patro, učebna č. 210. 
Pořádá: Republikové centrum vzdělávání, s. r. o., http:// 
Příloha: Podrobnosti o akci  [doc - 901 kB]  

 

20.–22. 4. 
ECOWORLD  
Praha – Výstaviště Holešovice 4. veletrh ekologie a trvale udržitelného rozvoje 

 

24.–26. 4. 
TEPLÁRENSKÉ DNY 2012 A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  
Praha – Sportcentrum hotelu Step Mezinárodní odborná výstava techniky a 
technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a 
obnovitelné zdroje energie 

 

 

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a  

rozvoje venkova: 

    http://eagri.cz/public/web/mze/ 

http://biom.cz/cz/akce/evropska-konference-o-bioplynu
http://
mailto:tluka@biom.cz
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/agendaczech_1.pdf
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4530&Lang=cs
http://biom.cz/cz/akce/specifikace-pro-drevni-i-nedrevni-pelety-a-brikety-a-prokazovani-jejich-kvality
http://
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/seminar_12_04_2012_brno_program_1.doc
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13584-ecoworld/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14227-teplarenske-dny-2012-a-obnovitelne-zdroje-energie/
http://eagri.cz/public/web/mze/
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    http://www.agronavigator.cz/ 

    http://www.agroporadenstvi.cz/ 

    http://www.infovenkov.cz/ 

    http://www.bezpecnostpotravin.cz/ 

    www.uzei.cz 

 

 

 

Akce jsou vloženy z webových stránek: KIS Jihočeský kraj, Agrární portál, 
Agronavigátor, Agroweb, Biopotraviny, Národní zemědělské muzeum, Aktuální 
výstavy a veletrhy, Bio-info, Biom, Biospotřebitel, Botanická zahrada Praha, Česká 
lesnická společnost, Český zahrádkářský svaz, Dům techniky Pardubice. EkoList, 
Ekologické zemědělství, Expo Cz, Farmářské trhy, Informační centrum bezpečnosti 
potravin, Infovenkov, Zdravé lesy SVOL, Laboratorní průvodce, KIS Středočeský kraj, 
Lesy Praha, Národní síť MAS, Potravinářská komora, Symma, Turisté a přátelé přírody, 
ÚHÚL Brandýs nad Labem., Výstaviště České Budějovice, Výstaviště Lysá n/L., 
Zahradaweb, Zemědělský svaz ČR, Životní prostředí. 

Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny. 

http://www.agronavigator.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.uzei.cz/

