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ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ 

 MÁNESOVA 1453/ 75, 120 56 PRAHA 2 

 222 000 111 

 

 

Kalendář akcí 

říjen 2011 

 

Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

Zemědělské výstavy 

1. 10. 2011 

Výstava Vysočiny 

Krajská výstava drobných a hospodářských zvířat v Bohdalově (okres Ţďár nad 

Sázavou). 

více informací 

 

6. 10. 2011 

Podzimní Zemědělec 2011 

25. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin a ekologie.  

více informací 

 

6.–9. 10. 2011 

NÁŠ CHOV 2011  

Výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek 
Lysá nad Labem - Výstaviště, Česká republika  
Tel.: 325 551 169, Fax: 325 552 050  
E-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz  
Výstaviště Lysá nad Labem 
Masarykova 1727 
289 22, Lysá nad Labem 
Tel.: 325 552 051, Fax: 325 552 050  
E-mail: vll@vllt.cz, www.vll.cz  
 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3835&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3782&Lang=cs
mailto:vll@vll.cz
http://www.vll.cz/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/detail-poradatele/103-vystaviste-lysa-nad-labem/
mailto:vll@vllt.cz
http://www.vll.cz/
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6. 10. 2011  

Floria podzim 2011 

více informací 

 

 

18.–21. 10. 2011 
WOOD-TEC  
Brno-Výstaviště 12. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro 
dřevozpracující průmysl 
 
20.–23. 10. 2011 
HOBBY podzim  
České Budějovice-Výstaviště 
13. ročník. Dům a zahrada, chovatelství, kutilství a ruční práce, sběratelství, interiéry, 
elektrospotřebiče, sportovní vyţití a vybavení, sluţby a potřeby pro seniory, oblečení 
a doplňky 

 

Zahradnické výstavy  
 

 

1. 10. 2011  

CIBULOVÝ JARMARK 

Hořovice  

JARMARK začíná v časných ranních hodinách v centru města i všech přilehlých 

ulicích. Budou zde tisíce cibulových copů a tuny konzumní cibule k uskladnění. 

Uvidíte různé výstavy. Bohaté a pestré občerstvení. Stovky prodejních stánků - 

Lunaparky - Řemesla. K poslechu hrají četné muziky a kapely. Městem vás provedou 

maţoretky.  

 

1. –2. 10. 2011 

Okresní výstava ovoce a zeleniny 

Koclířov, Kulturní dům  

Pořádá místní ZO ČZS a ÚS ČZS Svitavy, Otevřeno od 9,00 hod. do 17 hod. 

Doprovodné akce: květiny, včelařský koutek, keramika, tombola, ochutnávka cukroví, 

medovina, poradenství, občerstvení.  

 

1. –2. 10. 2011 

Okresní výstava ovoce a zeleniny 

Machová – Kulturní dům 

Pořádá ZO ČZS Machová ve spolupráci s Územní radou Zlín pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje Stanislava Mišáka. K vidění bude kromě kolekcí odrůd jablek, hrušek, 
zeleniny také květiny, kolekce bylinek, sušené vazby a  okrasné dřeviny. Otevřeno v 
sobotu 14-20 hod. a v neděli 9–18 hod. 
Výstava bude zpestřena soutěţí Nejlepší kolekce jablek roku 2011 a soutěţí O 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3923&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12966-wood-tec/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12713-hobby-podzim/
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nejlepší jablko Machová 2011. Přítomni budou instruktoři Územní rady Zlín a 
členové ČZS Machová, kteří zájemcům ochotně poradí. 
 

1.–2. 10. 2011 

Výstava ovoce, zeleniny a chryzantém 

Horní Počernice, Chvalský zámek 

POZOR změna termínu! 

Pořádá ZO ČZS v prostorách Chvalského zámku, otevřeno od 9 do 17 hodin.  

 

1. 10. a dále 3.–7. 10. 2011 

Jablkohraní 

Olbramovice u Votic 

Výstavu pořádá Klub Dţbánek ve spolupráci s obcí Olbramovice a Šlechtění jabloní – 

rodina Kumštova ve spolupráci s ovocnářskou zkušebnou Lysice.  

Čeká Vás ţivá kapela Poprask, ochutnávka čerstvého štrůdlu a medoviny, soutěţe 

pro děti pořádá Ochrana fauny ČR, pojízdná výstava loutek a mnoho dalšího. Dále 

uvidíte výstavu ovoce (hlavně jablek) budou vystaveny i odrůdy jablek, které vznikly 

na podblanicku (rodina Kumštova) mezi tyto nejúspěšnější odrůdy patří odrůda 

BLANÍK, která byla ovocnářskou zkušebnou Horní Bělá vyhodnocena jako třetí 

nejlepší odrůdou za uplynulé desetiletí v ČR.  

Výstava bude otevřena v So 1. 10. a dále Po-Pá 3.10 aţ 7.10. od 13 do 16 hodin. 

 

2.–3. 10. 2011 

Výstava ovoce, zeleniny, jídel a výtvarných prací 

Kozojídky 

Pořádá ZO ČZS v prostorách Obecního úřadu v Kozojídkách. Otevřeno Ne: 9–19 a 
Po 9–14 hod. Vyhlašované soutěţe: nejkrásnější jablko, nejchutnější jídlo z ovoce a 
zeleniny, nejzajímavější kuriózní výpěstek, nejlepší výtvarná práce, vědomostní 
soutěţ ţáků, nejtěţší jablko – brambor – mrkev – dýně. 
 

3.–7. 10. 2011 

Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin 

Benešov, DDM 

Tradiční výstava pořádaná územním sdruţením ČZS Benešov v prostorách Domu 

dětí a mládeţe v Benešové. Kromě ovoce, zeleniny a květin vystavujeme také léčivé 

rostliny, květinové vazby a sukulenty. V průběhu výstavy je poradenská sluţba.  

 

5. 10. 2011  

Kopidlenský kvítek 

více informací 

 

5.–16. 10. 

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 

Praha – Botanická zahrada Na Slupi 

http://www.chvalskyzamek.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3895&Lang=cs
http://www.sukulent.cz/
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Pořádá Sukulent Honc denně 10–18 hodin v Botanické zahradě Univerzity Karlovy, 

Praha 2, Na Slupi 16. Tato výstava bude největší v roce 2011, uvidíte přes 200 

exponátů. Raný podzim je časem barev a květů, hlavně vás potěší rozkvetlé ţivé 

kameny a další kosmatcovité sukulenty. K vidění bude mnoho nových exponátů, 

včetně velkých keramických objektů osázených sukulenty, opravdu bude nač se 

dívat, ale mnohé krajinky lze i koupit. 

 

6.–7. 10. 2011 

Plody podzimu 

Kladno 

Výstavu pořádá Územní sdruţení ČZS v Domě zahrádkářů, Kleinerova 1477. 

Součástí výstavy je soutěţ o "Nejkrásnější jablko Kladenska".  

 

6.–8. 10. 2011 

ZAHRADA 2011 

Karviná Ráj, Kulturní středisko Regionální knihovny 

Územní sdruţení Českého zahrádkářského svazu Karviná ve spolupráci s fondem 
ţivotního prostředí města Karviné Vás zvou na tradiční výstavu, která se koná denně 
od 9 do 17 hodin v Kulturním středisku Regionální knihovny Karviná Ráj, ul. 
Kosmonautů (naproti restaurace Brno) 
Vystaveny budou: 

 výpěstky členů ČZS  
 kaktusy a sukulenty  
 stimulující, tonizující a léčivé rostliny  
 pokojové rostliny  
 venkovní okrasné rostliny  
 rukodělné práce 

Vystavují: ZO ČZS, podzimní aranţmá dětí ze ZŠ, Sady Ţivotice, s. r. o., azylový 
dům BETHEL, Karviná Mizerov, práce dětí ze ZŠ a krouţku „Mladý zahrádkář“. 
Součástí výstavy je: tombola, bezplatná poradna, pro pěstitele, soutěţ o ceny pro 
školní třídy, soutěţ druţstev dětí ze ZŠ – aranţmá v podzimní vazbě ze sušených 
rostlin - čtvrtek od 14:30 hodin. 
V prodeji: zahrádkářské výpěstky, okrasné rostliny a keře, košíkářské a keramické 
předměty, rukodělné předměty 
 

7.–9. 10. 2011 

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH 

Častolovice, areál výstaviště  

Pořádá ZO ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov n. K., městys Častolovice. Vystaveno 

bude ovoce a zelenina z celých Východních Čech. Květiny budou zastoupeny 

jiřinami, chryzantémami, begoniemi a další.  

 

7.–9. 10. 2011 

Zahrádkářská výstava 

Jablunkov  

http://www.zahradkari-karvina.ic.cz/
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Pořádá ZO Jablunkov v zahrádkářském domě. Je připraven bohatý kulturní program i 
pohoštění. 
 

8. 10. 2011 

Ovocnářský den 

Horní Bělá, KD 

V sobotu 8.10. 2011 proběhne v Kulturním domě na Horní Bělé jiţ tradiční podzimní 
Ovocnářský den, který kaţdoročně pořádají  členové místní základní organizace 
ČZS. 
Návštěvníci zde budou seznámeni p. Jaromírem Fischerem s hodnocením nově 
registrovaných odrůd jabloní v podmínkách Západních Čech a Ing. Jan Kratochvíl 
zhodnotí, jak obstály odrůdy révy vinné v letošní zimě. 
Celá akce bude doplněna menší výstavkou doporučovaných a perspektivních odrůd 
jabloní, hrušní i osvědčených odrůd révy vinné. Dále zde budete mít moţnost 
zakoupit odborné tiskoviny či zahradnické nářadí, např. sekačky, postřikovače, 
nůţky, noţe apod. 
Začátek v 9.00 hod. Vstupné 30 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

8.–9. 10. 2011 

Podzimní výstava 

Křenovice, Společenský sál, ulice Václavská 

ZO ČZS Křenovice pořádá 8. ročník Podzimní výstavy. Vystavovat se budou 

výpěstky a výrobky místních občanů. Nejlepší výpěstek bude odměněn ročním 

předplatným časopisu Zahrádkář. K prodeji bude keramika, květiny, medové zboţí, 

přírodní mýdla, biţuterie, košíky a jiné. 

  

8.–9. 10. 2011 

Oblastní výstava ovoce, zeleniny a květin 

Míškovice, kulturní dům 

Výstavu pořádá ZO ČZS Míškovice a ÚS ČZS Kroměříţ. Otevřeno So: 14–19, 
Ne:10–18 hod. 
Po celou dobu výstavy zahrádkářské poradenství, ochutnávka koláčů, salátů, 
povidel, prodej drobných výrobků, výstava prací dětí místní MŠ. V neděli bude 
moţnost prohlídky místní povidlárny a moštárny aj. 
Vstupné dobrovolné.   
 

8.–9. 10. 2011 

Zahrádkářská výstava 

Nýdek  

Pořádá ZO ČZS Nýdek, koná se v domě zahrádkářů v Nýdku. 

 
8.–10. 10. 2011 

Výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských potřeb a produktů.  

Nové Hodějovice, České Budějovice 

Výstavu pořádá ZO ČZS Nové Hodějovice, v areálu Moštárny, Topolová 13, (MHD 
č.11, autem směr Nové Hrady).  
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Na výstavě budou prezentovány výpěstky členů ZO a příznivců (ovoce, zelenina, 
květiny), dále bude prezentováno včelařské vybavení a produkty, na výstavě bude 
zajištěna odborná poradna, prodej zahrádkářských výpěstků a včelařských produktů. 
Bude probíhat soutěţ o nezajímavější a nejhezčí výpěstek. Vstupné na výstavu je 
dobrovolné. 
Výstava se koná v sobotu a neděli od 14 do 17 hod, 10. 10. (v pondělí) od 9 do 18 
hod. 
V pondělí dne 10. 10. 2011 bude ke shlédnutí moštování ovoce s ochutnávkou.  
 

8.–10. 10. 2011 

Zahrádkářská výstava 

Paskov 

Pořádá ZO Paskov, výstava výpěstků členů. Otevřeno od 9. do 17. hod a v 

pondělí od 9. do 13. hod. Výstava se koná v bývalé sokolovně. 

 

9. 10. 2011  

Bonsai cup podzim 

více informací 

 

13.–16. 10. 2011  

FLORA OLOMOUC (Hortikomplex), Podzimní zahradnické trhy 

Olomouc – výstaviště 

Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, podzimní etapa. Výstaviště Smetanovy 

sady. Prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských 

výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb. Veletrh drobné zahradní mechanizace, 

zahradnických pomůcek a potřeb.  

 

15.–16. 10. 2011 

Chotovinský podzimní trh  

Chotoviny u Tábora KD a přilehlé prostranství 

Pořádá ZO ČZS Chotoviny ve spolupráci s obcí Chotoviny, součástí trhu bude 
výstava podzimních květin spojená s prodejem ovocných stromků, širokého 
sortimentu podzimních květin, dušičkového zboţí, suchých vazeb, ovoce a zeleniny k 
uskladnění, medu a staročeské medoviny atd. Otevřeno: sobota 9–17, neděle 9–14. 
Vstupné: dospělí 25,- Kč děti a ZTP 10,- Kč. 
 
15.–17. 10. 2011 

III. regionální výstava ovoce a okrasných rostlin 

Boskovice, výstavní hala – Arboretum Šmelcovna, Dva dvory  

Pořádá Arboretum Šmelcovna Boskovice a ZO ČZS Boskovice za podpory MAS 

Boskovicko PLUS ve výstavní hale Arboreta Šmelcovna na Dvou dvorech. Výstavy 

se zúčastní svými výpěstky společné se členy ČZS jednotlivých mikroregionů a 

Arboreta Šmelcovna ÚKZÚZ – odrůdová zkušebna Lysice, ZEAS, a. s., Lysice, 

Agrospol, a. d., Knínice. Zahájení výstavy v sobotu ve 13 hodin. Pro veřejnost bude 

otevřena v sobotu od 13 do 17 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin a v pondělí od 9 do 

14 hodin. 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3926&Lang=cs
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Doprovodný program výstavy: Prohlídka Arboreta Šmelcovna s naučnou stezkou 

ovocných dřevin a moţnosti nákupu ovocných a okrasných dřevin v Prodejním 

centru. Odborná poradna – ovoce, okrasné a ovocné dřeviny.  

 

15.–17. 10. 2011 

Oblastní výstava ovoce a zeleniny 

Moravská Třebová, v prostorách zámku 

Pořádá ZO ČZS Moravská Třebová. Otevřeno od 9 do 17 hod. Uvidíte ovoce, 

zeleninu, květiny, výtvarné práce dětí místních škol, dále expozice z ţivota 

organizace a moţnost občerstvení. 

 

18.–22. 10. 2011 

13. ročník Regionální výstavy ovoce a zeleniny 

Stráţ nad Nisou 

Pořádá ČZS ÚS Liberec ve spolupráci s Territorialverband Zittau der Kleingärtner, 

e.V, a základní organizací ČZS Stráţ nad Nisou v Obecním domě ve Stráţi nad 

Nisou, úterý aţ pátek od 9,00 do 17,00 hodin, sobota od 9,00 do 14,00 hodin. 

Představeny budou nejen rezistentní odrůdy odolné proti strupovitosti, ale také staré 

odrůdy jabloní a hrušní Liberecka. Výstava bude spojena s prodejem kvalitních jablek 

a prodejem a moţností objednávek ovocných dřevin a růţí. Pro zahrádkáře bude k 

dispozici odborná poradna, v rámci výstavy bude uskutečněn TEST ZNALOSTÍ pro 

děti a mládeţ, ze znalosti semen našich plodin, kde jako odměna bude vlastnoručně 

ozdobený perníček. Vstupné dobrovolné.  

 

20.–23. 10. 2011 

HOBBY – PODZIM 12. ročník 

České Budějovice – výstaviště 

Celostátní výstava pro kutily i profesionály. Dům a zahrada, chovatelství, kutilství a 

ruční práce, sběratelství, interiéry, foto, elektronika, elektrospotřebiče, sportovní 

vyţití, sportovní vybavení, sluţby a potřeby pro seniory, oblečení a doplňky.  

 

21. 22. 10. 2011 

XXIII. Hlinecká výstava chryzantém 

Hlinsko – Orlovna 

Výstava výpěstků chryzantém klubu Chryzantéma Hlinsko, letos ve stylu japonských 

zahrad, a výstava obrazů malíře Vysočiny Pavla Chmelíka.  

 

21.–23. 10. 2011 

Podzimní výstava 

Telč 

Výstava ovoce, zeleniny a květin. Pořádá ZO ČZS v Domě zahrádkářů, otevřeno Pá 

14-17 hod. ostatní dny 8–17 hod.  

 

21.–23. 10. 2011 
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Výstava ovoce, zeleniny a suchých vazeb 

Pelhřimov, Dům zahrádkářů ul.Na Obci 

Výstava bude prodejní, spojena s prodejem smutečních vazeb. Otevřeno 8–17 hodin.  

 

21.–23. 10. 2011 

Chryzantéma Ivančice 

Ivančice, Besední dům 

Klub CHRYZANTÉMA JIŢNÍ MORAVA pořádá výstavu chryzantém v Besedním 
domě, otevřeno: pátek a sobota od 9 do 18 hod., v neděli od 9 do 17 hod. odborná 
poradna zajištěna, vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč. 
 

21.–24. 10. 2011 

Oblastní zahrádkářská výstava 

Třebíč, Dům zahrádkářů, Švabinského 4 724 

Výstavu pořádá územní sdruţení ČZS Třebíč spolu s ZO Českého svazu včelařů 

Třebíč. Výstava ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají, léčivých rostlin a suchých 

květů. Prodej uznané sadby brambor, semen, hnojiv, pesticidů, hrnkových květin, 

ovocných a léčivých čajů, včelí med a včelí produkty. Na výstavě lze také zakoupit 

lázeňské oplatky, vyráběné na místě. Také lze zakoupit dušičkovou vazbu, 

masoţravé rostliny, sukulenty a ochutnat burčák a vína z jiţní Moravy. Otevírací 

doba pátek 13–17 hod., sobota a neděle 9–17 hod. a v pondělí 8–13 hod.  

 

22.–23. 10. 2011 

Mezinárodní dušičková výstava 

Domaţlice 

Pořádá Územní sdruţení v Městském kulturním středisku, otevřeno So 9–17, Ne 9–

16 hodin.  

 

22.–24. 10. 2011 

Výstava ovoce, zeleniny 

Bělkovice-Lašťany 

ZO Bělkovice-Lašťany pořádá 22.–24. října 2011 výstavu ovoce, zeleniny a dalších 
zahrádkářských výpěstků v místní Sokolovně. Otevřeno: sobota 13–18 hodin, neděle 
9–18 hodin, pondělí od 9–11 hodin, pouze pro ZŠ. 
 

23.–25. 10. 2011 

Oblastní výstava ovoce a zeleniny 

Hrádek nad Nisou 

Pořádá ČZS územní rada Liberec, ZO ČZS Hrádek nad Nisou, Territorialverband 
Zittau der Kleingärtner e.V.  
Představení vzorků z různých oblastí libereckého kraje včetně oblasti Ţitavy. V rámci 
výstavy bude uskutečněn "Test znalostí" pro děti a mládeţ. 
 

25. 10.–2. 11. 2011 

Úroda z polí, zahrad a sadů – Valašský Hortikomplex 
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Roţnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 

V Janíkově stodole VMP se uskuteční tradiční výstava odrůd ovoce, zeleniny a 
vybraných zemědělských plodin včetně krajových odrůd ovoce. Výstava je pořádána 
současně i jako "Okresní výstava ovoce a zeleniny ČZS" okresu Vsetín. Výstavy se 
účastní také řada pěstitelů a šlechtitelů z celé Moravy. 
Otevřeno 10–16 hod (v pondělí je v VMP zavírací den). Součástí výstavy je také 
přednáška RNDr. Ivo Ondráška z MZLU Lednice "Sloupcovité formy jabloní a jiných 
ovocných druhů" v sobotu dne 29. 10. 2011 v 10:30–13:00 hod v Sušáku VMP. 
 

27.–30. 10. 2011 

EXOTIKA 2011 

Lysá nad Labem – výstaviště  

Výstava exotického ptactva, exotických rostlin, terarijních zvířat a akvarijních ryb. 

Prodej potřeb pro chovatele exotických zvířat a pěstitele exotických rostlin.  

 

28.–30. 10. 2011 

Barvy podzimu 

Šlapanice u Brna, v prostorách orlovny 

Tradiční výstava různých odrůdy chryzantém, ovoce a zeleniny z našich 

zahrad. Otevřeno denně od 8 do 18 hod. 

 

28.–30. 10. 2011 

Výstava ovoce, zeleniny, květin, ručních prací a obrazů 

Třebihošť 

ZO ČZS vás zve na tradiční ji 29. výstavu, kterou pořádá v motorestu U Lípy. 

Výstava bude obohacena o drobný prodej. 

 

28.–30. 10. 2011 

Výstava zahrádkářů, včelařů a myslivců 

Záchlumí 

Pořádají ZO ČZS Bohousová v restauraci Fontána. 

 

28.–30. 10. 2011  

Zahrádkářská výstava 

Fryčovice  

Pořádá ZO Fryčovice v prostorách místní fary, otevřeno od 9 hod. do 18 hod., v 
pondělí  31.10. výstava pokračuje pro školy. 
 

28.–30. 10. 2011  

Zahrádkářská výstava 

Palkovice 

Pořádá ZO Palkovice v budově základní školy Palkovice. 
 

29. 10. 2011 

Zahrádkářská výstava a košt slivovice 

http://www.vmp.cz/
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Ţlutava 

V sobotu 29. října se ve Ţlutavě na Zlínsku uskuteční podzimní zahrádkářská výstava 
ovoce, zeleniny, košt slivovice a letních pálenek. Součástí celodenního programu 
bude i soutěţ o Jablko roku, Zeleninu roku, ţlutavský receptář specialit, vyhlášeny 
budou výsledky 2. ročníku soutěţe Rozkvetlá Ţlutava, kterou tamější zahrádkáři 
pořádají ve spolupráci s místním Obecním úřadem. 
Akce se koná ve ţlutavské sokolovně, kterou vyzdobí výtvarné práce ţáků místní 
základní školy na téma Moje nejoblíbenější ovoce a zelenina. Přijďte i vy zhlédnout 
výstavní vzorky ovoce, zeleniny a dalších zahrádkářských pozoruhodností, které 
budou od vystavovatelů přebírány v sokolovně jiţ v pátek 28. října od 16 do 19 hodin.  
Ţivá hudba, slavnostní nálada, bohatá tombola a občerstvení je zajištěno. 
 

 

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/ 

 

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 

http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-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
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Náplavka mezi mosty Palackého a Ţelezničním mostem na Výtoni  

Praha 2, Hlavní město Praha kaţdou sobotu od 9:00 do 16:00 hod. 

 

Farmářský trh na Pankráci 

Praha 4-Pankrác, Hlavní město Praha  

Kaţdou středu po celý den od 7.30  do 18.00 hodin  

 

Farmářský trh na Andělu 

Pěší zóna Anděl  

Praha 5-Smíchov, Hlavní město Praha 

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 trţiště Holešovice 

Holešovická trţnice (Hala 22)  

Praha 8-Holešovice, Hlavní město Praha 

Po-Pá: 8–16 hodin, So-Ne: 8–13 hodin  

 

Vysočanské farmářské trhy 

Nákupní centrum Galerie Fénix, Vysočanská (v patře na úrovni vstupu z 

Freyovy a Sokolovské ulice)  

Praha 9-Vysočany, Hlavní město Praha, kaţdou 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.  

 

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
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=15
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=16
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Zemědělství a zahradnictví 
     Semináře a konference 

 

2. 10. 2011  

Základy veterinární dermatologie a dermatokosmetické léčebné kúry 

Ding Wall Trading, s. r. o., Vás zve na Speciální seminář pro pokročilé z oboru 

Kosmetologie a veterinární dermatologie. Přednášející: MVDr. Rostislava Fábiková. 

Téma semináře: Základy dermatologie • Nejčastější koţní onemocnění zvířat • 

Speciální kúry a koupele • Péče o kůţi a údrţba srsti – diskuse, osobní zkušenosti v 

salónech a v úpravě zvířat na výstavu • Kazuistika – popis jednotlivých koţních 

pacientů • Prezentace výrobků a vybavení salonů  

více informací 

 

3. 10. 2011  

HISTORICKÉ ZAHRADY, PARKY A KRAJINA 2011, Střední Čechy 

odborný seminář 

více informací 

 

4. 10. 2011  

Povolování kácení v praxi úřadů I. stupně 

více informací 

 

4. 10. 2011  

Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba) 

více informací 

 

7. 9.–3. 10. 2011 

Seminář o smyslu, významu a průběhu komplexních pozemkových úprav 

Dovolujeme si Vás pozvat na osvětový seminář pro obce, uţivatele a vlastníky 

zemědělské půdy týkající se smyslu, významu a průběhu komplexních pozemkových 

úprav… 

 

4. 10. 2011  

Rychle rostoucí dřeviny 2011 

Seminář o rychle rostoucích dřevinách zaměřený na praktické příklady pěstování a 

péči o topoly a vrby pro energetické účely. Součástí semináře bude exkurze na 12 ha 

plantáţ RRD, ukázka sázecí techniky a praktické informace pěstitelů.  

více informací 

 

6. 10. 2011 

Setkání starostek a starostů Pardubického kraje s exkurzí 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3910&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3859&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3837&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3811&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/liberecky-kraj/pripravovane-akce/smysl-kpu.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3841&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/pardubicky-kraj/pripravovane-akce/setkani-starostek-a-starostu.html
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CSV v Pardubickém kraji si dovoluje pozvat všechny starostky a starosty 

Pardubického kraje na setkání s exkurzí, kdy budou navštíveny obce které dosáhly 

ocenění v soutěţi Vesnice roku. Cílem akce… 

 

8.–12. 10. 2011   

Chov dojnic, faremní zpracování mléka, prodej ze dvora 

Pozvánka na seminář na téma Chov dojnic, faremní zpracování mléka, prodej ze 

dvora, který dne 18. 10. 2011 pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a 

Spolek poradců v ekologickém zemědělství. 

 

8. 10. 2011  

XIX. výroční konference ČAVLMZ 

Místo: Hradec Králové. Chyby a omyly v endokrinologii: Poruchy chování zvířat – 

sekce veterinárních sestřiček, www.prionsro.cz www.cavlmz.cz 

více informací 

 

12. 10. 2011  

XLI. Lenfeldovy a Höklovy dny 

Konference je součástí oslav Světového veterinárního roku, vyhlášeného při 

příleţitosti 250. výročí zaloţení první zvěrolékařské školy v Lyonu. Aula Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno Palackého 1–3, Brno ZAMĚŘENÍ KONFERENCE: 

Bezpečnost a kvalita potravin z pohledu aplikace potravinového práva v dozorové 

činnosti státních orgánů • Trendy v produkci a kvalitě vybraných komodit potravin a 

aktuální výsledky vědecké činnosti • Setkání s historií veterinární hygieny.  

více informací 

 

12. 10. 2011  

Spolupráce s veřejností v zahradě architektonické tvorbě 

více informací 

 

13. 10. 2011  

21. bramborářské dny 

více informací 

 

13. 10. 2011  

Malé vodní elektrárny v ČR 2011 

Druhý ročník národní konference věnované současnosti a budoucím perspektivám 

rozvoje malých vodních elektráren v ČR  

více informací 

 

13. 10. 2011  

Chov ovcí a koz, Faremní zpracování mléka, Prodej ze dvora 

Seminář 

více informací 

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/chov-dojnic-faremni-zpracovani-mleka.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3765&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3725&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3928&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3228&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3843&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3911&Lang=cs
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15. 10. 2011  

VIII. mezinárodní ortopedický kongres 

Místo: kongresový sál hotelu Holiday Inn, Brno www.mhvet.cz 

více informací 

 

15. 10. 2011  

NOVÁ VETERINÁRIA 2011 

Odborno-veľtrţný kongres pre veterinárov. 

více informací 

 

17. 10. 2011  

Alltech interaktivní seminář "Bachory 2012" 

více informací 

 

18. 10. 2011  

Alltech interaktivní seminář "Bachory 2012" 

více informací 

 

18. 10. 2011  

Chov dojnic, Faremní zpracování mléka, Prodej ze dvora 

Seminář 

více informací 

 

19. 10. 2011  

Alltech interaktivní seminář "Bachory 2012" 

více informací 

 

20. 10. 2011  

Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu 

více informací 

 

20. 10. 2011  

Zákonná péče o památné stromy a mimoletní zeleň 

více informací 

 

25. 10. 2011  

Mezinárodní sympozium o reprodukci u skotu UTERINE HEALTH 2011, Mikulov 

Intervet, s. r. o., MSD Animal Health Hadovka office park, Evropská 33/A 160 00 

Praha 6, MVDr. Marie Koubková, PhD. Product Manager/Key Account Manager 

Cattle Česká republika & Slovensko M: +420 602 276 238 

marie.koubkova@sp.intervet.com  

více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3766&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3806&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3788&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3789&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3912&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3790&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3525&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3839&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3798&Lang=cs
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27. 10. 2011  

Ochrana ŢP v souvislosti se zemědělským hospodařením 

Seminář je určen zemědělským podnikatelům i pracovníkům v zemědělství. Do 

programu bude zařazena rovněţ exkurze na bioplynovou stanici. Účast na semináři 

je zdarma. 

více informací 

 

 

Floristika 

 

1. 10. 2011  

Floristické techniky a pracovní postupy 

více informací 

 

1. 10. 2011  

Svatební kytice 

více informací 

 

8. 10. 2011  

Podzimní seminář 

Pracovní floristické semináře 

více informací 

 

9. 10. 2011  

Základy dušičkové vazby 

více informací 

 

15. 10. 2011  

Vázané kytice 

více informací 

 

20. 10. 2011  

Základy aranţování 

více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3466&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3891&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3892&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3551&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3899&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3901&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3902&Lang=cs
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Předváděcí, firemní a polní dny 

 

5. 10. 2011  

Předváděcí akce 

více informací 

 

8. 10. 2011  

Den otevřených dveří 

více informací 

10. 10. 2011  

Akreditovaný rekvalifikační kurz 

více informací 

 

12. 10. 2011  

Den společnosti STAGRA 

více informací 

 

14. 10. 2011  

PASENÍ 2011 

více informací 

 

 15. 10. 2011  

Ovčácký den Vendryně 

více informací 

 

15. 10. 2011  

Sonografický workshop pro malou praxi 

Místo: Liberec. Sídlo firmy Atomvet. Přednášející: MVDr. R. Hořejš www.atomvet.cz  

více informací 

 

22. 10. 2011  

PASENÍ 2011 

více informací 

 

26. 10. 2011  

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3894&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3924&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3898&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3225&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3075&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3229&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3767&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3076&Lang=cs
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Polní den P & L - veřejná sklizeň kukuřice, technologie vertikálního zpracování 

půdy 

Veřejná sklizeň spojená s prezentací zrnových, bioplynových a siláţních hybridů 

kukuřice. Mechanizace pro vertikální zpracování půdy. 

více informací 

 

29. 10. 2011  

PASENÍ 2011 

více informací 

 

 

Lesnictví 
 

Lesnické podvečery 

Lesnické podvečery se konají pravidelně kaţdý 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 

 

4. 10. 2011  

Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)  

Seminář, školení, Jihočeský kraj 

| Les | Zemědělství  

Seminář o rychle rostoucích dřevinách zaměřený na praktické příklady pěstování a 

péči o topoly a vrby pro energetické účely. Součástí semináře bude exkurze na 12 ha 

plantáţ RRD, ukázka sázecí techniky a praktické informace pěstitelů. Dopolední 

program semináře: začátek 10:00 Ing. Jan Weger 

zobrazit detail akce 

 

5. 10. 2011  

Legislativní problematika – Aktuální témata lesního hospodářství – A 

Lesní hospodářství je v rámci Evropy vnímáno jako součást rozvoje venkova a 

vyuţívání krajiny. Cílem Národního lesnického programu je dlouhodobé zlepšování 

konkurenceschopnosti lesního hospodářství, uchování biologické rozmanitosti a 

zachovávání a zlepšování kulturních a sociálních rozměrů lesa. 

zobrazit detail akce 

 

5. 10. 2011  

  Perspektivy energetického vyuţití biomasy 

Moţnosti vyuţití lesních těţebních zbytků  

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3106&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3077&Lang=cs
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://www.enviweb.cz/akce/les/45374/seminar-o-pestovani-rrd-japonsky-topol-a-vrba
http://www.enviweb.cz/les
http://www.enviweb.cz/zemedelstvi
http://www.enviweb.cz/akce/les/45374/seminar-o-pestovani-rrd-japonsky-topol-a-vrba
http://www.enviweb.cz/akce/les/45084/legislativni-problematika-aktualni-temata-lesniho-hospodarstvi-a
http://www.enviweb.cz/akce/les/45084/legislativni-problematika-aktualni-temata-lesniho-hospodarstvi-a
http://biom.cz/cz/akce/perspektivy-energetickeho-vyuziti-biomasy
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Místo konání: Olomouc; Hotel Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc 

Pořádá: Výzkumné energetické centrum, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

http://vec.vsb.cz 

Mgr. Veronika Hase, veronika.hase@vsb.cz, tel.: 597 323 851  

Příloha: Program akce  [doc - 388 kB]  
 

13. 10. 2011  

Ponechání dřevní hmoty v lese 

více informací 

 

6. 10. 2011 

JILM – DŘEVINA ROKU 2011 

Cílem semináře je shrnout výsledky praxe v pěstování jilmu a teoretických moţností 

a hledat cestu ke zlepšení současného stavu. Kromě přednášek prezentujících 

současné poznatky o biologii jilmu, zkušenosti se sadebním materiálem, vyuţití 

jilmového dřeva v historii i současnosti, zazní i příklad toho ... 

zobrazit detail akce 

 

26. 10. 2011 

Legislativní problematika – Aktuální témata lesního hospodářství – B 

Lesní hospodářství je v rámci Evropy vnímáno jako součást rozvoje venkova a 

vyuţívání krajiny. Cílem Národního lesnického programu je dlouhodobé zlepšování 

konkurenceschopnosti lesního hospodářství, uchování biologické rozmanitosti a 

zachovávání a zlepšování kulturních a sociálních rozměrů lesa. 

zobrazit detail akce 

 

27. 10. 2011  

Rozhodovací procesy státní správy lesů v pochybnostech a prohlašování 

více informací 

 

 

Potravinářské výstavy 
 
13.–16. 10. 2011 
OLIMA  
Olomouc – Výstaviště Flora Festival gastronomie a nápojů 
 

14.–16. 10. 2011 
EX PLZEŇ  
Plzeň – Hala TJ Lokomotiva 3. ročník gastrofestivalu – potraviny, nápoje, 
gastronomie, spotřebiče 
 
 

http://vec.vsb.cz/
mailto:veronika.hase@vsb.cz
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/P_edb__n__program_konference_2011.doc
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3838&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/akce/les/45659/jilm-drevina-roku-2011
http://www.enviweb.cz/akce/les/45659/jilm-drevina-roku-2011
http://www.enviweb.cz/akce/les/45085/legislativni-problematika-aktualni-temata-lesniho-hospodarstvi-b
http://www.enviweb.cz/akce/les/45085/legislativni-problematika-aktualni-temata-lesniho-hospodarstvi-b
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3840&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12654-olima/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12823-ex-plzen/
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Potravinářství 

13. 10. 2011  

Chov ovcí a koz, Faremní zpracování mléka, Prodej ze dvora 

Seminář, školení, Česká republika 

| Biopotraviny | Zemědělství  

Program: 10.00–10.15, současný stav v ekologických chovech v ČR,  

zobrazit detail akce 

 

18. 10. 2011  

Chov dojnic, Faremní zpracování mléka, Prodej ze dvora 

Program: 10.00–10.15, současný stav v ekologických chovech v ČR, 

zobrazit detail akce 

 

25. 10.–26.10. 2011 

VII. kongres Asociace společného stravování  

Asociace společného stravování vás zve na tradiční celorepublikové setkání 
pracovníků nejen školního stravování. 

 

 

Ţivotní prostředí a ekologie 

1. 10. 2011  

Permakulturní zahrada – Bylinky a plevele 

Seznámení s permakulturní zahradou ve městě, přírodní sukcese, půda v zahradě, 

léčivé byliny a jedlé plevele. Praktické lekce: příprava půdy, výběr rostlin, sázení - 

bylinky, plevele, podporující a půdopokryvné rostliny. Stavba bylinkové spirály. 

Místo konání | Praha 6. Ekocentrum Šárynka, v jurtě a v zahradě, V Podbabě 

29b/2602. 

Pořádá | Ekodomov, o. s., http://www.ekodomov.cz Johana Passerin  

e-mail: johana.passerin@ekodomov.cz  tel.: 734 406 003    

Související odkazy: http://www.ekodomov.cz/ekocentrum-sarynka/akce-v-e(...)  

 

  4. 10. 2011 

  Energie pro budoucnost – chytře a efektivně 

Konference na říjnovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně  

Místo konání: Brno; Výstaviště 

Pořádá: Vydavatelství FCC Public s.r.o., http://www.odbornecasopisy.cz/ 
 

4. 10. 2011 

http://www.enviweb.cz/akce/biofood/45669/chov-ovci-a-koz-faremni-zpracovani-mleka-prodej-ze-dvora
http://www.enviweb.cz/biofood
http://www.enviweb.cz/zemedelstvi
http://www.enviweb.cz/akce/biofood/45669/chov-ovci-a-koz-faremni-zpracovani-mleka-prodej-ze-dvora
http://www.enviweb.cz/akce/biofood/45670/chov-dojnic-faremni-zpracovani-mleka-prodej-ze-dvora
http://www.enviweb.cz/akce/biofood/45670/chov-dojnic-faremni-zpracovani-mleka-prodej-ze-dvora
http://www.aspos.cz/show.asp?id=115
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/permakulturni-zahrada-bylinky-a-plevele-2
http://www.ekodomov.cz/
mailto:johana.passerin@ekodomov.cz
http://www.ekodomov.cz/ekocentrum-sarynka/akce-v-ekocentru/permakulturni-zahrada/registrace-na-pkz-bylinky-a-plevele/
http://biom.cz/cz/akce/energie-pro-budoucnost-chytre-a-efektivne
http://www.odbornecasopisy.cz/
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Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba) 

Seminář o rychle rostoucích dřevinách zaměřený na praktické příklady pěstování a 

péči o topoly a vrby pro energetické účely. Součástí semináře bude exkurze na 12ha 

plantáţ RRD, ukázka sázecí techniky a praktické informace pěstitelů.  

Místo konání | Hlavatce, okres Tábor. Hlavatce č. p. 2. 

Pořádá | CZ Biom – České sdruţení pro biomasu, http://www.biom.cz 

Jitka Roubíčková  

e-mail: sekretariat@biom.cz, tel.: 241 730 326 

Související odkazy: http://www.e-massa.cz http://www.vukoz.cz/ 

http://www.beckov.cz/  

 

5.–7. 10. 2011 

Říční krajina 2011 

7. ročník konference. V tomto roce bude konference nově třídenní, dva dny 

přednášek a závěrečná celodenní exkurze. První cirkulář je k dispozici na webové 

stránce v souvisejících odkazech. Organizační informace u kontaktní osoby. 

Místo konání | Olomouc. Nová budova Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, třída 

17. listopadu (areál UP Envelopa). 

Pořádá | Koalice pro řeky ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a 

Českou společností pro krajinnou ekologii, regionální organizací CZ-IALE, 

http://www.koaliceproreky.cz/ Ing. Vlastimil Karlík  

e-mail: info@koaliceproreky.cz, tel.: 737 551 108  

Související odkazy: http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/  

 

6. 10. 2011  

Energeticky šetrné veřejné osvětlení – informační seminář 

Seminář, týkající se energeticky šetrného veřejného osvětlení, je zdarma. Základní 

informace o veřejném osvětlení, moderní úsporné technologie, řízení a správa. V 

rámci evropského projektu ESOLi, který se zabývá prosazováním šetrného osvětlení, 

zvou organizátoři na informační seminář. 

Místo konání | Brno. ELTODO, zasedací místnost Poráţka 207/1. 

Pořádá | SEVEn, o. p. s., http://www.svn.cz Michal Staša  

e-mail: michal.stasa@svn.cz, tel.: 724 992 441  

Související odkazy: http://www.esoli.org http://www.svn.cz/vo  

 

6. 10. 2011  

Zelené fasády 

Odborný jednodenní seminář je určen zejména pro krajinářské a stavební architekty, 

projektanty, urbanisty, realizátory, ale i pro pracovníky firem zabývajících se údrţbou 

zeleně případně studenty a další odbornou veřejnost. 

Místo konání | Praha 1. Aula (přízemí) – konferenční sál v prostorách Nadace pro 

rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31. 

Pořádá | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, http://www.szkt.cz/ e-mail: 

http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/seminar-o-pestovani-rrd-japonsky-topol-a-vrba
http://www.biom.cz/
mailto:sekretariat@biom.cz
http://www.e-massa.cz/
http://www.vukoz.cz/
http://www.beckov.cz/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/ricni-krajina-2011
http://www.koaliceproreky.cz/
mailto:info@koaliceproreky.cz
http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/energeticky-setrne-verejne-osvetleni-informacni-seminar-2
http://www.svn.cz/
mailto:michal.stasa@svn.cz
http://www.esoli.org/
http://www.svn.cz/vo
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/zelene-fasady
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/zelene-fasady
http://www.szkt.cz/
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kancelar@szkt.cz, tel.: 257 324 124, -257 323 953 

Související odkazy: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/zelene-fasady-(...)  

 

6. 10. 2011  

Tematická sekce NSZM: Plánování pro zdraví v obcích a krajích – postupy, 

zkušenosti, spolupráce 

Seminář je zaměřen na systémové plánování pro zdraví, nástroje či aktivity a 

zkušenosti z praxe. Na akci bude moţnost o těchto tématech diskutovat s odborníky 

(WHO, SZÚ ad.) i zástupci konkrétních municipalit (Litoměřice, Chrudim).  

Místo konání | Praha 1. Budova Českého svazu vědeckotechnických společností, 

Novotného lávka 5, (sál 319). 

Pořádá | Národní síť Zdravých měst ČR, http://www.zdravamesta.cz Marie Pavlíková  

e-mail: info@nszm.cz  tel.: 725 820 473    

 

6. 10. 2011  

Konzultační semináře o pasivních domech "pro pokročilé" 

Seminář je naplánován a základě zájmu účastníků pravidelných konzultačních 

seminářů o detailnější informace o pasivních domech – přednáška o bydlení a 

vytápění v pasivních domech a jejich výstavbě.  

Místo konání | Praha 4-Pankrác, Bartákova 1121/3. 

Pořádá | PORSENNA o.p.s, http://www.porsennaops.cz/ Pavlína Janíková  

e-mail: janikova@porsenna.cz, tel.: 241 730 336, 603 286 336 

Související odkazy: http://www.porsennaops.cz/cs/o-p-s/aktuality/pokro(...) 

http://www.porsennaops.cz/data/Image/pozv%C3%A1nka(...)  

 

6. 10. 2011 

Semináře ze série Cesty lesní mateřské školy 

LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A LEGISLATIVA 
27. 10. 2011, 9:00–13:00 
ALTERNATIVNÍ PEDAGOGICKÉ SMĚRY V LESNÍ MŠ 
Podrobné informace a registrační formuláře na jednotlivé semináře najdete na 
www.ekodomov.cz 
Ekodomov, o.s. 
V Podbabe 2602/29B 
160 00 Praha 6 
tel.: +420 234 697 402 
tel.: +420 220 920 268 
fax: 910 256 149 
www.ekodomov.cz 
 

7. 10. 2011  

Učení se od přírody – přeshraniční seminář k aktivitám v oblasti ekologické 

výchovy v Českosaském Švýcarsku 

V rámci akcí k desetiletému jubileu Informačního střediska Národního parku Saské 

Švýcarsko a ve spolupráci se správami chráněných územích a informačními 

mailto:kancelar@szkt.cz
http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/zelene-fasady-2.html
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/tematicka-sekce-nszm-planovani-pro-zdravi-v-obcich-a-krajich-postupy-zkusenosti-spoluprace
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/tematicka-sekce-nszm-planovani-pro-zdravi-v-obcich-a-krajich-postupy-zkusenosti-spoluprace
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/tematicka-sekce-nszm-planovani-pro-zdravi-v-obcich-a-krajich-postupy-zkusenosti-spoluprace
http://www.zdravamesta.cz/
mailto:info@nszm.cz
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile-2
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile-2
http://www.porsennaops.cz/
mailto:janikova@porsenna.cz
http://www.porsennaops.cz/cs/o-p-s/aktuality/pokrocile-pd/
http://www.porsennaops.cz/data/Image/pozv%C3%A1nka%20na%20semin%C3%A1%C5%99%20pro%20pokro%C4%8Dil%C3%A9%202011-09-15%20a%C5%BE%202011-10-25.pdf
http://www.ekodomov.cz/ekocentrum-sarynka/akce-v-ekocentru/cesty-lesni-materske-skoly/
http://www.ekodomov.cz/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/uceni-se-od-prirody-preshranicni-seminar-k-aktivitam-v-oblasti-ekologicke-vychovy-v-ceskosaskem-svycarsku
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/uceni-se-od-prirody-preshranicni-seminar-k-aktivitam-v-oblasti-ekologicke-vychovy-v-ceskosaskem-svycarsku
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středisky ochrany přírody oblasti je zde pozvání k účasti na odborném semináři o 

Českosaském Švýcarsku.  

Místo konání | Bad Schandau. Informační a návštěvnické středisko Národního parku 

Saské Švýcarsko, Dresdner Straße 2 b. 

Pořádá | Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko, Dr. 

Sabine Stab  

e-mail: nationalparkzentrum@lanu.de, tel.: +49(0)35022-502-42, fax: +49(0)35022-

502-33  

 

13. 10. 2011 

Malé vodní elektrárny v ČR 2011 

Druhý ročník národní konference věnované současnosti a budoucím perspektivám 

rozvoje malých vodních elektráren v ČR Malá vodní díla bývala v minulosti jedním z 

nejdůleţitějších zdrojů energie na našem území. Ve 30. letech se na našem území 

nacházelo více neţ 13.000 vodních děl.  

Místo konání | Praha 6. Hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684. 

Pořádá | B.I.D. services, http://www.bids.cz/ Lukáš Kosina  

e-mail: lukas.kosina@bids.cz, tel.: 222 781 017, -777 153 444 

Související odkazy: http://www.bids.cz/cz/konference/Male_vodni_elektr(...)  

 

18.–20. 10. 2011  

Pakt starostů a primátorů – příleţitost pro česká města 

Olomoucký kraj 

Informační semináře o udrţitelné komunální energetice a iniciativě Pakt starostů a 

primátorů. Informační konference k Paktu starostů a primátorů proběhnou v 

termínech 18. 10. (Jeseník) a 20. 10. (Litoměřice). 

Místo konání | Jeseník, Litoměřice. Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., Priessnitzova 

12/299, Jeseník; Městský dům kultury, Na Valech 2028, Litoměřice. 

Pořádá | SEVEn, o.p.s. a PORSENNA, o. p. s., http://www.svn.cz Michal Staša  

e-mail: michal.stasa@svn.cz, tel.: 724 992 441 

Související odkazy: http://www.pakt-starostu.cz http://www.svn.cz/pakt  

 

19. 10. 2011  

Biozemědělství 

Jak začlenit toto netypické téma do výuky? S čím ho propojit? Seminář shrne 

základní zásady ekologického zemědělství a také novinky v tomto oboru. Inspirace v 

podobě ukázek aktivit vyuţitelných ve výuce také nebude chybět.  

Místo konání | Brno. Rezekvítek, Kamenná 6. 

Pořádá | Rezekvítek, http://www.rezekvitek.cz/ Petr Laštůvka  

e-mail: reditel@rezekvitek.cz, tel.: 543 216 483, 775 580 203 

 

20. 10. 2011  

Hospodaření s energií v podnicích 

mailto:nationalparkzentrum@lanu.de
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/male-vodni-elektrarny-v-cr-2011
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/male-vodni-elektrarny-v-cr-2011
http://www.bids.cz/
mailto:lukas.kosina@bids.cz
http://www.bids.cz/cz/konference/Male_vodni_elektrarny_v_CR_2011/147/online_registration
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/pakt-starostu-a-primatoru-prilezitost-pro-ceska-mesta-2
http://www.svn.cz/
mailto:michal.stasa@svn.cz
http://www.pakt-starostu.cz/
http://www.svn.cz/pakt
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/biozemedelstvi
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/biozemedelstvi
http://www.rezekvitek.cz/
mailto:reditel@rezekvitek.cz
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/hospodareni-s-energii-v-podnicich-3
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Současná doba je pro většinu firem obdobím hledání rezerv a moţností, jak uspořit. 

Výše výdajů za energii je pro mnohé podniky je stále velmi vysoká. Začněte se 

zabývat také optimalizací vašich výdajů za energii! Společnosti B.I.D.  

Místo konání | Praha 9. Hotel DUO, Teplická 19. 

Pořádá | B.I.D. services, http://www.bids.cz Helena Sochrová  

e-mail: helena.sochrova@bids.cz, tel.: 222 781 017, -737 461 336, fax: 222 780 147 

Související odkazy: http://www.bids.cz/cz/konference/Hospodareni_s_ene(...)  

II. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011 s podtitulem 

ušetřeme energii pro naše děti 

 

25. 10. 2011  

Konzultační semináře o pasivních domech "pro pokročilé" 

Seminář je naplánován a základě zájmu účastníků pravidelných konzultačních 

seminářů o detailnější informace o pasivních domech – přednáška o bydlení a 

vytápění v pasivních domech a jejich výstavbě. 

Místo konání | Praha 4-Pankrác. Bartákova 1121/3. 

Pořádá | PORSENNA o.p.s, http://www.porsennaops.cz/ Pavlína Janíková  

e-mail: janikova@porsenna.cz  tel.: 241 730 336, -603 286 336    

Související odkazy: http://www.porsennaops.cz/cs/o-p-s/aktuality/pokro(...) 

http://www.porsennaops.cz/data/Image/pozv%C3%A1nka(...)  

 

26.–29. 10. 2011  

Krajina a umění 

Ryze regionální charakter bude mít seminář zaměřený na umělecké hodnoty krajiny 

Vysočiny. Akce se bude konat v krajinářsky cenném území Ţďárských vrchů.  

Místo konání | Okolí Hlinska (Ţďárské vrchy).  

Pořádá | Chaloupky o.p.s., http://www.chaloupky.cz e-mail: 

chaloupky@chaloupky.cz, tel.: 568 870 434 

Související odkazy: https://spreadsheets.google.com/a/chaloupky.cz/vie(...)  

 

 

Příroda 
 

1. 10. 2011  

Stromy pro radost 

více informací 

 

1. 10. 2011  

Kapradiny 

více informací 

 

1.–2. 10. 2011  

Pozvánka na Festival ptactva 2011 

http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/hospodareni-s-energii-v-podnicich-3
http://www.bids.cz/
mailto:helena.sochrova@bids.cz
http://www.bids.cz/cz/konference/Hospodareni_s_energii_v_podnicich/154/online_registration
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/ii-sympozium-integrovane-navrhovani-a-hodnoceni-budov-2011
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/ii-sympozium-integrovane-navrhovani-a-hodnoceni-budov-2011
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile-3
http://www.porsennaops.cz/
mailto:janikova@porsenna.cz
http://www.porsennaops.cz/cs/o-p-s/aktuality/pokrocile-pd/
http://www.porsennaops.cz/data/Image/pozv%C3%A1nka%20na%20semin%C3%A1%C5%99%20pro%20pokro%C4%8Dil%C3%A9%202011-09-15%20a%C5%BE%202011-10-25.pdf
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/krajina-a-umeni
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/krajina-a-umeni
http://www.chaloupky.cz/
mailto:chaloupky@chaloupky.cz
https://spreadsheets.google.com/a/chaloupky.cz/viewform?hl=cs&formkey=dHZqVTVETFI0WjBXTEpNemJ1aHFSUWc6MQ&ndplr=1
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3918&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3919&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/akce/priroda/45637/pozvanka-na-festival-ptactva-2011
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První říjnový víkend (1. a 2. 10.) je jiţ tradičně zasvěcen Festivalu ptactva, v rámci 

kterého organizují pro veřejnost ornitologové z České společnosti ornitologické 

vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným 

programem. Účastníci mají moţnost získat mnoho inform... 

zobrazit detail akce 

 

5.–7. 10. 2011  

Říční krajina 

Letošní témata: 1. Říční krajina a změny klimatu (adaptace na změny klimatu) 2. 

Retence vody v nivách 3. Pramenné části říční krajiny 4. Ekologická správa vodních 

toků... 

zobrazit detail akce 

 

 

Odpady 
 

4. 10. 2011 
Práce s programem SKLAD Odpadů – určeno pro začátečníky, bez ohledu na 

typ zařízení 

Chcete dokonale vyuţít potenciál programu SKLAD Odpadů? Máte zájem o 

vysvětlení všech funkcí a procesů? Připravili jsme pro Vás školení, které je zaměřeno 

na dokonalé zvládnutí programu: od nastavení, přes práci s jednotlivými agendami aţ 

po exporty dat a splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím... 

zobrazit detail akce 

 

6. 10. 2011  

Práce s programem SKLAD Odpadů – určeno pro začátečníky, bez ohledu na 

typ zařízení 

Chcete dokonale vyuţít potenciál programu SKLAD Odpadů? Máte zájem o 

vysvětlení všech funkcí a procesů? Připravili jsme pro Vás školení, které je zaměřeno 

na dokonalé zvládnutí programu: od nastavení, přes práci s jednotlivými agendami aţ 

po exporty dat a splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím... 

zobrazit detail akce 

 

18. 10. 2011  

  Výstavba a provoz bioplynových stanic 2011 

ČOV, spol. s r. o., ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací si vám dovoluje 

avizovat konání XI. ročníku největší odborné konference o bioplynu v České 

republice „Výstavba a provoz bioplynových stanic“, která se uskuteční ve dnech 13.–

14. října 2011 v konferenčním sále lázní Aurora v Třeboni.  

http://www.czba.cz/konference2011 
 

25. 10. 2011  

http://www.enviweb.cz/akce/priroda/45637/pozvanka-na-festival-ptactva-2011
http://www.enviweb.cz/akce/priroda/45400/ricni-krajina
http://www.enviweb.cz/akce/priroda/45400/ricni-krajina
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45648/prace-s-programem-sklad-odpadu-urceno-pro-zacatecniky-bez-ohledu-na-typ-zarizeni
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45648/prace-s-programem-sklad-odpadu-urceno-pro-zacatecniky-bez-ohledu-na-typ-zarizeni
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45648/prace-s-programem-sklad-odpadu-urceno-pro-zacatecniky-bez-ohledu-na-typ-zarizeni
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45649/prace-s-programem-sklad-odpadu-urceno-pro-zacatecniky-bez-ohledu-na-typ-zarizeni
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45649/prace-s-programem-sklad-odpadu-urceno-pro-zacatecniky-bez-ohledu-na-typ-zarizeni
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45649/prace-s-programem-sklad-odpadu-urceno-pro-zacatecniky-bez-ohledu-na-typ-zarizeni
http://biom.cz/cz/akce/vystavba-a-provoz-bioplynovych-stanic-2011
http://www.czba.cz/konference2011
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Novela havarijní vyhlášky a zákonný základ nakládání se závadnými látkami, 

dopady do praxe 

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář v dalším nově přidaném termínu, 

jehoţ cílem  je výklad poslední novely havarijní vyhlášky č. 450/2011, která vstoupila 

v platnost pod č. 175/2011 dne 15. července 2011. Seminář se zaměří i na objasnění 

aplikačních úskalí nakládání se závadnými... 

 

 

Vodní hospodářství 
 

4. 10. 2011  

Inţenýrské sítě, nové předpisy pro vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů 

vody a odpadních vod  

Seminář, Zlínský kraj 

zobrazit detail akce 

 

4. 10. 2011 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. – novelizace zákonem 150/2010 Sb.  

Seminář, školení, Olomoucký kraj 

zobrazit detail akce 

 

5.–7. 10. 2011  

Říční krajina 

Konference, Olomoucký kraj 

Letošní témata: 

1. Říční krajina a změny klimatu (adaptace na změny klimatu) 

2. Retence vody v nivách 

3. Pramenné části říční krajiny 

4. Ekologická správa vodních toků... 

zobrazit detail akce 

 
6.–7. 10. 2011  

Městské vody 2011 

11. ročník mezinárodní konference a výstavy Pod záštitou: CZWA skupina odvodnění 

urbanizovaných území... 

zobrazit detail akce 

 

12. 10. 2011  

Technické normy ve vodním hospodářství  

Postavení norem a tvorba norem, přehled normalizačních organizací, pouţívání a 

dostupnost norem, struktura norem vodního hospodářství, zavádění Eurokódů, nové 

normy v oblasti stavebních prvků, normy z oboru vodovodů, kanalizací a čistíren 

odpadních vod. Část semináře bude věnována pouţívání ČSN … 

http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45564/novela-havarijni-vyhlasky-a-zakonny-zaklad-nakladani-se-zavadnymi-latkami-dopady-do-praxe
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45564/novela-havarijni-vyhlasky-a-zakonny-zaklad-nakladani-se-zavadnymi-latkami-dopady-do-praxe
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45462/inzenyrske-site-nove-predpisy-pro-vsakovaci-systemy-cov-reseni-rozvodu-vody-a-odpadnich-vod
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45462/inzenyrske-site-nove-predpisy-pro-vsakovaci-systemy-cov-reseni-rozvodu-vody-a-odpadnich-vod
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45462/inzenyrske-site-nove-predpisy-pro-vsakovaci-systemy-cov-reseni-rozvodu-vody-a-odpadnich-vod
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45474/vodni-zakon-c-254-2001-sb-novelizace-zakonem-150-2010-sb
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45474/vodni-zakon-c-254-2001-sb-novelizace-zakonem-150-2010-sb
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45400/ricni-krajina
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45400/ricni-krajina
http://www.enviweb.cz/akce/voda/44581/mestske-vody-2011
http://www.enviweb.cz/akce/voda/44581/mestske-vody-2011
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45491/technicke-normy-ve-vodnim-hospodarstvi
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zobrazit detail akce 

 

13. 10. 2011  

Sráţkové vody a urbanizovaná krajina, konstrukce a projekty objektů a zařízení  

Současný stav nakládání se sráţkovou vodou v urbanizovaných územích, legislativní 

úprava (hospodaření s vodou z pohledu novely vodního zákona a zákona 

stavebního), řešení sráţkových vod na úrovni města/obce, technická řešení na úrovni 

pozemku, znečištění sráţkových vod a jejich předčištění, limity... 

zobrazit detail akce 

 

13. 10. 2011  

Malé vodní elektrárny v ČR 2011 

Druhý ročník národní konference věnované současnosti a budoucím perspektivám 

rozvoje malých vodních elektráren v ČR... 

zobrazit detail akce 

 

13. 10. 2011  

Seminář: Přístroje pro hydropedologii 

Společnost Ekotechnika, spol. s r. o., si vás dovoluje pozvat na odborný seminář, 

který pořádá pod záštitou ředitelky Ústavu hydrológie SAV RNDr. Vlasty 

Štekauerové, CSc., a vedoucího katedry vodního hospodářství a environmentálního 

modelování FŢP ČZU v Praze prof. Ing. Pavla Pecha, CSc. 

zobrazit detail akce 

 

19. 10. 2011  

Vazby stavebního a vodního zákona a jejich změny novelou zákona vodního  

Předmět vodního zákona, vymezení základních pojmů, práva k vodám a právní 

povaha vod, nakládání s vodami povrchovými a podzemními, povolení k nakládání s 

povrchovými a podzemními vodami, vodoprávní úřady jako dotčené orgány, vodní 

díla, právo realizace vodního díla na základě obsahové náleţitosti,... 

zobrazit detail akce 

 

19.–20. 10. 2011 

9. bienální konference VODA 2011  

Konference, Středočeský kraj 

zobrazit detail akce 

 

20. 10. 2011  

Vývoj kontaminace hydrosféry radioaktivními látkami v povodí Ploučnice v 

období po ukončení těţby uranu. Výskyt pravidelně nesledovaných pesticidů v 

hydrosféře ČR 

Vývoj kontaminace hydrosféry radioaktivními látkami v povodí Ploučnice v období po 

ukončení těţby uranu. Výskyt pravidelně nesledovaných pesticidů v hydrosféře ČR... 

zobrazit detail akce 

http://www.enviweb.cz/akce/voda/45491/technicke-normy-ve-vodnim-hospodarstvi
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45493/srazkove-vody-a-urbanizovana-krajina-konstrukce-a-projekty-objektu-a-zarizeni
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45493/srazkove-vody-a-urbanizovana-krajina-konstrukce-a-projekty-objektu-a-zarizeni
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45520/male-vodni-elektrarny-v-cr-2011
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45520/male-vodni-elektrarny-v-cr-2011
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45673/seminar-pristroje-pro-hydropedologii
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45673/seminar-pristroje-pro-hydropedologii
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45498/vazby-stavebniho-a-vodniho-zakona-a-jejich-zmeny-novelou-zakona-vodniho
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45498/vazby-stavebniho-a-vodniho-zakona-a-jejich-zmeny-novelou-zakona-vodniho
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45500/9-bienalni-konference-voda-2011
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45500/9-bienalni-konference-voda-2011
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45536/vyvoj-kontaminace-hydrosfery-radioaktivnimi-latkami-v-povodi-ploucnice-v-obdobi-po-ukonceni-tezby-uranu-vyskyt-pravidelne-nesledovanych-pesticidu-v-hydrosfere-cr
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45536/vyvoj-kontaminace-hydrosfery-radioaktivnimi-latkami-v-povodi-ploucnice-v-obdobi-po-ukonceni-tezby-uranu-vyskyt-pravidelne-nesledovanych-pesticidu-v-hydrosfere-cr
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45536/vyvoj-kontaminace-hydrosfery-radioaktivnimi-latkami-v-povodi-ploucnice-v-obdobi-po-ukonceni-tezby-uranu-vyskyt-pravidelne-nesledovanych-pesticidu-v-hydrosfere-cr
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45536/vyvoj-kontaminace-hydrosfery-radioaktivnimi-latkami-v-povodi-ploucnice-v-obdobi-po-ukonceni-tezby-uranu-vyskyt-pravidelne-nesledovanych-pesticidu-v-hydrosfere-cr
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25. 10. 2011  

Koupací vody  

zobrazit detail akce 

 

25. 10. 2011  

Navrhování vsakovacích zařízení podle nové ČSN 75 9010  

Na semináři budou podány informace o navrhování a dimenzování vsakovacích 

zařízení podle nové ČSN 75 9010, která vstoupí v platnost v 1. polovině roku 2011. 

Půjde o informace, které se budou konkrétně týkat: kvalitativních principů návrhu 

vsakovacích zařízení, poţadavků na umístění vsakovacích zaříz... 

zobrazit detail akce 

 

25. 10. 2011  

Novela havarijní vyhlášky a zákonný základ nakládání se závadnými látkami, 

dopady do praxe 

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář v dalším nově přidaném termínu, 

jehoţ cílem je výklad poslední novely havarijní vyhlášky č. 450/2011, která vstoupila 

v platnost pod č. 175/2011 dne 15. července 2011. Seminář se zaměří i na objasnění 

aplikačních úskalí nakládání se závadnými... 

zobrazit detail akce 

 

 

Ekologické stavění 

 
5. 10. 2011  

Energetické hodnocení budov  

Přehled současného stavu energetického hodnocení budov. Zákonné poţadavky na 

certifikaci budov, praktické zkušenosti.... 

zobrazit detail akce 

 

6.–7. 10. 2011  

Navrhování pasivních domů – Větrání 

Seminář, školení, Česká republika 

Veřejnost začíná více slyšet na úspory energií a sniţování nákladů na provoz budov. 

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené 

odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice 

chybí. Výstavba novostaveb v pasivním standardu je od dub... 

zobrazit detail akce 

 

6. 10. 2011 

http://www.enviweb.cz/akce/voda/45387/koupaci-vody
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45387/koupaci-vody
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45505/navrhovani-vsakovacich-zarizeni-podle-nove-csn-75-9010
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45505/navrhovani-vsakovacich-zarizeni-podle-nove-csn-75-9010
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45564/novela-havarijni-vyhlasky-a-zakonny-zaklad-nakladani-se-zavadnymi-latkami-dopady-do-praxe
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45564/novela-havarijni-vyhlasky-a-zakonny-zaklad-nakladani-se-zavadnymi-latkami-dopady-do-praxe
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45564/novela-havarijni-vyhlasky-a-zakonny-zaklad-nakladani-se-zavadnymi-latkami-dopady-do-praxe
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45477/energeticke-hodnoceni-budov
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45477/energeticke-hodnoceni-budov
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45114/navrhovani-pasivnich-domu-vetrani
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45114/navrhovani-pasivnich-domu-vetrani
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Zásady při navrhování energeticky úsporných a pasivních domů, nové 

technologie a systémy zateplení v praxi  

Materiály, systémy a technologie ovlivňující energetické hodnocení budov... 

zobrazit detail akce 

 

11. 10. 2011  

Materiály pro dřevostavbu  

Materiály a technologie pro výstavbu dřevostaveb – hrubá stavba, střešní konstrukce, 

vytápění, poruchy dřevostaveb – prezentace nových materiálů a technologií 

zúčastněných firem.... 

zobrazit detail akce 

 

11. 10. 2011  

Nízkoteplotní zdroje a solární soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody  

Nabíjení zásobníků teplé vody různými výměníky tepla. Hydraulická stabilita a 

vyvaţování otopných soustav po rekonstrukci zateplením objektu s vyuţitím 

nízkoteplotních zdrojů tepla Ekologická a ekonomická oběhová čerpadla, systémy 

plošného vytápění, tepelná čerpadla, regulace otopných a chladicích... 

zobrazit detail akce 

 
12. 10. 2011 

Hrubá stavba energeticky úsporného domu  

zobrazit detail akce 

 

12. 10. 2011 

Nízkoteplotní zdroje a solární soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody  

Nabíjení zásobníků teplé vody různými výměníky tepla. Hydraulická stabilita a 

vyvaţování otopných soustav po rekonstrukci zateplením objektu s vyuţitím 

nízkoteplotních zdrojů tepla Ekologická a ekonomická oběhová čerpadla, systémy 

plošného vytápění, tepelná čerpadla, regulace otopných a chladicích... 

zobrazit detail akce 

 

18.–19. 10. 2011 

Navrhování pasivních domů – Větrání 

Veřejnost začíná více slyšet na úspory energií a sniţování nákladů na provoz budov. 

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené 

odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice 

chybí. Výstavba novostaveb v pasivním standardu je od dubna... 

zobrazit detail akce 

 

18. 10. 2011 

Nízkoteplotní zdroje a solární soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody  

Nabíjení zásobníků teplé vody různými výměníky tepla. Hydraulická stabilita a 

vyvaţování otopných soustav po rekonstrukci zateplením objektu s vyuţitím 

http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45479/zasady-pri-navrhovani-energeticky-uspornych-a-pasivnich-domu-nove-technologie-a-systemy-zatepleni-v-praxi
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45479/zasady-pri-navrhovani-energeticky-uspornych-a-pasivnich-domu-nove-technologie-a-systemy-zatepleni-v-praxi
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45479/zasady-pri-navrhovani-energeticky-uspornych-a-pasivnich-domu-nove-technologie-a-systemy-zatepleni-v-praxi
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45483/materialy-pro-drevostavbu
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45483/materialy-pro-drevostavbu
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45486/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45486/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45466/hruba-stavba-energeticky-usporneho-domu
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45466/hruba-stavba-energeticky-usporneho-domu
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45487/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45487/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45113/navrhovani-pasivnich-domu-vetrani
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45113/navrhovani-pasivnich-domu-vetrani
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45488/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
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nízkoteplotních zdrojů tepla Ekologická a ekonomická oběhová čerpadla, systémy 

plošného vytápění, tepelná čerpadla, regulace otopných a chladicích... 

zobrazit detail akce 

 

18. 10. 2011 

Stavební předpisy ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí  

Stručný přehled relevantní legislativy EU, základní pojmy a instituty stavebního 

zákona ve vztahu k předpisům na ochranu ţivotního prostředí, ochrana veřejných 

zájmů v územním plánování, územním a stavebním řízení a další.... 

zobrazit detail akce 

 

19. 10. 2011 

Materiály pro dřevostavbu  

Materiály a technologie pro výstavbu dřevostaveb – hrubá stavba, střešní konstrukce, 

vytápění, poruchy dřevostaveb – prezentace nových materiálů a technologií 

zúčastněných firem.... 

zobrazit detail akce 

 

19. 10. 2011 

Nízkoteplotní zdroje a solární soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody  

Nabíjení zásobníků teplé vody různými výměníky tepla. Hydraulická stabilita a 

vyvaţování otopných soustav po rekonstrukci zateplením objektu s vyuţitím 

nízkoteplotních zdrojů tepla Ekologická a ekonomická oběhová čerpadla, systémy 

plošného vytápění, tepelná čerpadla, regulace otopných a chladicích... 

zobrazit detail akce 

 

19. 10. 2011 

Metodika výpočtu tepelných ztrát budov – praktický postup podle nových 

norem EN  

zobrazit detail akce 

 

20.–21. 10. 2011 

Navrhování pasivních domů – PHPP 

Veřejnost začíná více slyšet na úspory energií a sniţování nákladů na provoz budov. 

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené 

odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice 

chybí. Výstavba novostaveb v pasivním standardu je od dubna... 

zobrazit detail akce 

 

20. 10. 2011 

Zásady při navrhování energeticky úsporných a pasivních domů, nové 

technologie a systémy zateplení v praxi  

Materiály, systémy a technologie ovlivňující energetické hodnocení budov... 

zobrazit detail akce 

http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45488/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45494/stavebni-predpisy-ve-vztahu-k-ochrane-zivotniho-prostredi
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45494/stavebni-predpisy-ve-vztahu-k-ochrane-zivotniho-prostredi
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45484/materialy-pro-drevostavbu
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45484/materialy-pro-drevostavbu
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45489/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45489/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45499/metodika-vypoctu-tepelnych-ztrat-budov-prakticky-postup-podle-novych-norem-en
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45499/metodika-vypoctu-tepelnych-ztrat-budov-prakticky-postup-podle-novych-norem-en
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45499/metodika-vypoctu-tepelnych-ztrat-budov-prakticky-postup-podle-novych-norem-en
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45116/navrhovani-pasivnich-domu-phpp
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45116/navrhovani-pasivnich-domu-phpp
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45480/zasady-pri-navrhovani-energeticky-uspornych-a-pasivnich-domu-nove-technologie-a-systemy-zatepleni-v-praxi
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45480/zasady-pri-navrhovani-energeticky-uspornych-a-pasivnich-domu-nove-technologie-a-systemy-zatepleni-v-praxi
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45480/zasady-pri-navrhovani-energeticky-uspornych-a-pasivnich-domu-nove-technologie-a-systemy-zatepleni-v-praxi
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20. 10. 2011 

Nízkoteplotní zdroje a solární soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody  

Nabíjení zásobníků teplé vody různými výměníky tepla. Hydraulická stabilita a 

vyvaţování otopných soustav po rekonstrukci zateplením objektu s vyuţitím 

nízkoteplotních zdrojů tepla Ekologická a ekonomická oběhová čerpadla, systémy 

plošného vytápění, tepelná čerpadla, regulace otopných a chladicích... 

zobrazit detail akce 

 

25. 10. 2011 

Konzultační semináře o pasivních domech pro pokročilé 

Seminář, školení, Česká republika 

| Ekologické stavění, bydlení | Vytápění, zateplení  

Na základě zájmu účastníků pravidelných konzultačních seminářů o detailnější 

informace o pasivních domech jsme naplánovali bezplatný konzultační seminář "pro 

pokročilé" v termínu: úterý 25.10. od 15:00-17:00 hod. v zasedací místnosti 

společnosti PORSENNA o.p.s. Na základě vašeho zájmu byla vyb... 

zobrazit detail akce 

 

27.–28. 10. 2011 

Navrhování pasivních domů - PHPP 

Veřejnost začíná více slyšet na úspory energií a sniţování nákladů na provoz budov. 

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené 

odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice 

chybí. Výstavba novostaveb v pasivním standardu je od dub... 

zobrazit detail akce 

 

Vytápění budov. Zateplování 
 

4. 10. 2011 

Foukané tepelné izolace  

Problematika tepelných izolací... 

zobrazit detail akce 

 

4. 10. 2011 

Tepelná ochrana budov - obálka budovy versus tradiční a moderní materiály  

Tepelná ochrana budov. Obálka budovy ve vztahu s tradičními i moderními materiály. 

Správný výběr materiálů pro jednotlivé konstrukce – minerální skelná a kamenná 

vlna, polystyren, dřevocementové desky Heraklith. Řešení standardních i 

nestandardních detailů konstrukcí. Zateplování fasád, plochých i š... 

zobrazit detail akce 

 

6.–7. 10. 2011 

http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45490/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45490/nizkoteplotni-zdroje-a-solarni-soustavy-pro-vytapeni-a-pripravu-teple-vody
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45644/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile
http://www.enviweb.cz/staveni
http://www.enviweb.cz/topeni
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45644/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45117/navrhovani-pasivnich-domu-phpp
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/45117/navrhovani-pasivnich-domu-phpp
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45475/foukane-tepelne-izolace
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45475/foukane-tepelne-izolace
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45476/tepelna-ochrana-budov-obalka-budovy-versus-tradicni-a-moderni-materialy
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45476/tepelna-ochrana-budov-obalka-budovy-versus-tradicni-a-moderni-materialy
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Navrhování pasivních domů – Větrání 

Veřejnost začíná více slyšet na úspory energií a sniţování nákladů na provoz budov. 

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené 

odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice 

chybí. Výstavba novostaveb v pasivním standardu je od dub... 

zobrazit detail akce 

 
6. 10. 2011 

Konzultační semináře o pasivních domech pro pokročilé 

Na základě zájmu účastníků pravidelných konzultačních seminářů o detailnější 

informace o pasivních domech jsme naplánovali bezplatné konzultační semináře "pro 

pokročilé" v termínech: čtvrtek 6. 10. a úterý 25. 10. od 15:00–17:00 hod. v zasedací 

místnosti společnosti PORSENNA, o. p. s., Na základě va... 

zobrazit detail akce 

 

20.–21. 10. 2011 

Navrhování pasivních domů – PHPP 

Veřejnost začíná více slyšet na úspory energií a sniţování nákladů na provoz budov. 

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené 

odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice 

chybí. Výstavba novostaveb v pasivním standardu je od dubna... 

zobrazit detail akce 

 

25. 10. 2011  

Konzultační semináře o pasivních domech pro pokročilé 

Na základě zájmu účastníků pravidelných konzultačních seminářů o detailnější 

informace o pasivních domech jsme naplánovali bezplatný konzultační seminář "pro 

pokročilé" v termínu: úterý 25. 10. od 15:00–17:00 hod. v zasedací místnosti 

společnosti PORSENNA, o. p. s. Na základě vašeho zájmu byla vyb... 

zobrazit detail akce 

 

27.–28. 10. 2011 

Navrhování pasivních domů – PHPP 

Veřejnost začíná více slyšet na úspory energií a sniţování nákladů na provoz budov. 

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené 

odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice 

chybí. Výstavba novostaveb v pasivním standardu je od dub... 

zobrazit detail akce 

 

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a  

rozvoje venkova:  

http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45114/navrhovani-pasivnich-domu-vetrani
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45114/navrhovani-pasivnich-domu-vetrani
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45643/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45643/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45116/navrhovani-pasivnich-domu-phpp
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45116/navrhovani-pasivnich-domu-phpp
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45644/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45644/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45117/navrhovani-pasivnich-domu-phpp
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/45117/navrhovani-pasivnich-domu-phpp


Stránka 32 z 32 
Zpracoval : Otakar Krištoufek 

    http://www.mze.cz/ 

    http://www.agronavigator.cz/ 

    http://www.agroporadenstvi.cz/ 

    http://www.infovenkov.cz/ 

    http://www.bezpecnostpotravin.cz/ 

 

Akce jsou vloţeny 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 n/L.,Výstaviště České Budějovice, Výstaviště Lysá n/L., 

Zahradaweb, Zemědělský svaz ČR, Ţivotní prostředí. 

Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny. 

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

