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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Ve dnech 8. a 9. října 2014 se konala ve Vysočanech u Chomutova mezinárodní –
českoněmecká konference u příležitosti 50 let od založení Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby v Chomutově.

Pořadateli konference byli tito partneři:

 Výzkumný ústav RV, v.v.i.

 Krajská agentura pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje

 MZe ČR

 Agrární komora

 Ústecký kraj

 MAS SZK

 Spolek přátel Evropy.

Program konference byl naplněn odbornými přednáškami po oba dva dny a 
přednášky byly velmi zajímavé pro všechny účastníky zcela naplněného 
konferenčního sálu – cca 100 účastníků.

Historii výzkumné stanice v Chomutově přednesla jeho zakladatelka Vlasta 
Petříková, současnost a perspektivy výzkumné stanice nastínil nynější vedoucí 
Sergej Usťak, se současností a budoucností rekultivací Severočeských dolů, a.s. 
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seznámil účastníky vedoucí odboru rekultivací SD Milan Fraštia, o 20 letech výzkumu 
a pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin v ČR vč. rekultivované 
severočeské výsypky informovala Jana Jobbíková z Výzkumného ústavu Silva 
Taroucy pro krajinné a okrasné zahradnictví, v.v.i., s perspektivami a úskalími výroby 
bioplynu z biomasy v ČR seznámil Jaroslav Kára z Výzkumného ústavu zemědělské 
techniky v Praze, o dotačních titulech do zemědělství v novém dotačním období 
informovala Jaroslava Šamsová – poradkyně pro zemědělství, na téma řešení 
obnovy zemědělské půdy v rámci rekultivací v Ústeckém kraji přednášel Jan Vopravil 
z Výzkumného ústavu meliorací a půd ze Zbraslavi.

Rovněž přednášky partnerů z německé strany byly velmi zajímavé a týkaly se 
těchto okruhů:

- Produkce bioplynu v Sasku – přednášející Erik Ferchau – ze Sdružení pro 

biomasu a obnovitelné zdroje Freiberg e.V.

- Sanace území po hnědouhelné těžbě v Sasku – přednášející Frank Sander 

z Úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii, oddělení voda, suroviny, 

následky těžby

- Projekt RekultA pěstování energetických rostlin na kontaminovaných plochách 

ve Freiberském regionu – přednášející Janine Pfeifer ze Sdružení pro 

biomasu a obnovitelné zdroje Freiberg, e.V.

Součástí prvního dne byla také exkurze do povrchového dolu LIBOUŠ SD, a.s., která 
všechny účastníky velmi zaujala. Podrobný výklad, další výhled a odpovědi na 
dotazy podal pan Milan Fraštia ze SD, a.s. Chomutov.

Zajímavá byla také výstava fotografií ze Severočeských dolů, umístěná 
v konferenčním objektu.

Po oba dny konference pracovnice OAK Most a KIS ÚK prezentovaly vítězné 
regionální potraviny formou ochutnávek a účastníci v materiálech obdrželi na CD 
projekt „Regionální potraviny v Ústeckém kraji“ a jeho realizaci v roce 2014.

Prezentovaly zde zejména:
 DORTLETKY – cukrářský výrobek od Jaroslavy Michalcové z Roudnice n/L.

 Sušenou novobranskou šunku – Karé a novobranské korálky od Rodinné firmy 

pana Vlastimila Chovanečka z Litoměřic

 Jablečné mošty z firmy LoPe Fruit, s r.o. Šepetely Petry Krausové

 Jablka ze Zemědělského družstva Klapý

 Škvarkové sádlo – namazaný chléb se škvarkovým sádlem od Vojtěcha 

Strausse z Mostu

 Jako přípitek při zahájení konference ochutnali účastníci nový výrobek 

Zámeckých sadů v Chrámcích majitelky Olgy Syrovátkové – letošní třešňovici.
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Účastníci konference ocenili kvalitu, vzhled a chuť vybraných vítězných regionálních 
potravin z Ústeckého kraje a tyto výrobky jim velmi chutnaly.

Pracovnice z Ústeckého kraje na této konferenci prezentovaly mezinárodní projekt 
„CENTRAL MARKETS“ – Revitalizace farmářských trhů v Ústeckém kraji a účastníci 
konference obdrželi prezentaci na CD.

Na konferenci byli oceněni ti, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj zemědělství a 
regionu.

Pamětní listy a květiny obdrželi:
 Vlasta Petříková – za založení a dlouholetou práci ve výzkumném ústavu 

v Chomutově

 Ludmila Holadová – za dlouholetou neúnavnou podporu a propagaci českého 

zemědělství a rozvoj přátelských vztahů mezi sedláky v Německu a České 

republice

 Stanislav Štýs – otec rekultivací za svůj podíl práce na rekultivacích

 Jaroslava Vráblíková – za dlouholetou spolupráci s výzkumným ústavem.

Okresní agrární komora Most a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství 
a venkova Ústeckého kraje ocenilo starostu obce Březno u Chomutova pana Zdeňka  
V A L E N T U za  získání titulu „NEJLEPŠÍ  STAROSTA OBCE 2010 – 2014“ v 
Ústeckém kraji, které získal na návrh veřejnosti a OAK Most a KIS ÚK mu předal 
„Blahopřání“ a malý dárek regionálních potravin.

Konference se odehrávala v příjemném prostředí hotelu Vysočany u Chomutova a 
účastníci navázali nové kontakty a přátelství, diskutovali v hloučcích a problémech a 
nových projektech.

Nechybělo ani překvapení pro  účastníky a první den konference  ve 22,00 hodin se 
konalo před hotelem vystoupení šermířů ze Žatce a ohňová show, které nikdo 
nečekal a bylo tak velmi hezkým zpestřením dvoudenního přednáškového maratonu.

Závěrem lze říci, že cíl konference byl zcela splněn a byla to důstojná oslava 50. let 
od vzniku Výzkumného ústavu v Chomutově.

Velké poděkování patří organizátorům konference, přípravnému výboru, 
především:

 panu Oldřichu   M o r a v c o v i,  tajemníku konference

 panu Oldřichu    B e n e š o v i,  řediteli konference a

 panu Romanu    H o n z í k o v i,  odbornému garantovi konference,

kteří se zasloužili o vznik a vynikající úroveň této konference.

Rovněž velké poděkování patří přednášejícím jak z české, tak z německé strany 
– jejich přednášky byly na velmi vysoké úrovni.
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Poděkování také patří sponzorům, bez jejich příspěvku a podpory by nebylo 
možno tuto konferenci realizovat.

V Mostě, dne 9.10.2014

Ludmila Holadová – ředitelka OAK – účastnice konference
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