
 

 

 

FOTOREPORTÁŽ 

Ohlédnutí za Zemí živitelkou 2016 

Strnady – 5. září 2016 – Mezinárodní výstava Země živitelka, která se konala v závěru srpna, letos opět 

přilákala do Českých Budějovic desetitisíce návštěvníků. Tradičním vystavovatelem byl také náš výzkumný 

ústav. Jako vždy stánek sdílel s dalšími výzkumnými ústavy ministerstva zemědělství: Výzkumným ústavem 

zemědělské techniky, v. v. i., VÚ rostlinné výroby, v. v. i., VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ veterinárního 

lékařství, v. v. i. a VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i.  

Také 43. ročník zemědělské a potravinářské přehlídky se může pochlubit hojnou návštěvností, a to navzdory 

vedru, ale i dešti, který jihočeské výstaviště opanoval v posledních dvou dnech trvání výstavy.  

Oficiálního zahájení se zúčastnila řada významných hostů, včetně současného a bývalého prezidenta České 

republiky Miloše Zemana a Václava Klause. Součástí zahájení bylo i předávání cen ministra zemědělství 

Mariana Jurečky za nejlepší realizované výsledky výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016. Ministr 

ocenil také dlouholetého vědeckého pracovníka VÚLHM doc. RNDr. Mariana Slodičáka, CSc., jenž získal 

Uznání ministra zemědělství a předsedy České akademie zemědělských věd za kvalitní dosažený realizovaný 



výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji. Konkrétně se jedná o certifikovanou metodiku Výchova 

porostů s douglaskou. Metodika zahrnuje postupy výchovy lesních porostů s douglaskou tisolistou, s 

odlišením postupů výchovy pro porosty z přirozené a umělé obnovy a s různým podílem příměsi. Lesnický 

výzkum realizovaný ve VÚLHM tak dostal ocenění již potřetí v řadě. Předloni si z rukou ministra zemědělství 

Mariana Jurečky a předsedy ČAZV Viléma Podrázského převzal Cenu ministra zemědělství doc. Ing. Antonín 

Jurásek, CSc., a loni si z Budějovic odvezl Uznání ministra zemědělství doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 

Úspěch měl VÚLHM také přímo na stánku v pavilonu T1. Se svými dotazy sem přicházeli většinou vlastníci 

lesa, kteří si nevěděli rady s hmyzími škůdci, dřevokaznými houbami, buření či zvěří, jež jim páchá velké škody 

jak v lesích, tak na polích.  
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