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MÁK  
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T É M A:  
Vitalita vzcházejících rostlin 

 
konané 

dne 11. 2. 2019, Hospoda U Bohouše,  
Libčany, o. Hradec Králové 

dne 12. 2. 2019, Hostinec U Facků,  
Vsisko, o. Olomouc 

dne 13. 2. 2019, KD Větrný Jeníkov,  
o. Jihlava 

dne 14. 2. 2019, Rest. „Sokolovna“,  
Červený Újezd, o. Praha-západ 

PROGRAM a TÉMATA SEMINÁŘŮ 

9.00 – 9.30 ....... Prezence účastníků a občerstvení 

9.30 – 13.00 .... Odborný program /diskuse 

 
 

 Trh s mákem v roce 2018, očekávaná  
ekonomika pěstování a odbyt v roce 2019 

 Praktické výsledky grantu  
„Snížení rizikovosti pěstování máku“ 

 Nechemické způsoby ochrany  
vzcházejících porostů 

 Možnosti ochrany proti krytonosci  
makovicovému, bejlomorce makové 

 Úprava osiva, moření 

 Výživa vzcházejících rostlin 

 Technologie pěstování ozimého máku 

 Dotace "sucho" a zem. politika ČR 

 Vyhodnocení pokusného roku 2018 

 Odrůdová skladba na trhu 2019 

 Diskuse 

 
 

12.00-13.00 ..... Food Blog (V.Jeníkov a Č.Újezd) 

13.00 – 13.30 .. Společný oběd 

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ – předb. seznam 

Český modrý mák z.s.; ČZU v Praze 
Ing. P. Cihlář, Ph.D. - předseda spolku 
Ing. V. Mikšík, Ph.D. 

ČZU v Praze 
Ing. M. Satranský 
Ing. J. Černý, Ph.D. 

Český modrý mák z.s. 
Ing. V. Sehnal – místopředseda spolku 
Mgr. S. Koprdová, Ph.D. 
Ing. J. Mikoláš 

Poradci Český modrý mák z.s. 
Ing. V. Lohr 
Ing. R. Vlk, Ph.D. 
Ing. H. Honsová, Ph.D. 

AK ČR 
Ing. J. Doležal - tajemník AK ČR 

Oseva vývoj a výzkum s.r.o. 
Ing. E. Plachká, Ph.D. 
Ing. J. Havel, CSc.  

Agritec Šumperk 
Ing. A. Vaculík, Ph.D. 

 
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
Pro české a zahraniční firmy, dodavatele agro-

chemikálií, služeb a techniky je možnost vlastní 
prezentace v sále či předsálí nebo tištěná rekla-
ma v Občasníku.  

Firemní příspěvky prosíme předem dojednat.  



Účastnické poplatky 
- členové spolku Český modrý mák ZDARMA ! 
- pěstitelé a ostatní účastníci 3 000,- Kč 
- pro zájemce o vstup do spolku Český modrý 

mák, po vyplnění závazné přihlášky a zapla-
cení vstupního poplatku (1 500 Kč) vstup 
a Makový občasník zdarma 

- obchodní firmy a firmy nabízející hnojiva, pesti-
cidy a mechanizaci 3 000,- Kč za jednoho 
účastníka. 

- zájemci o propagaci: 
 výstavní stolek označený logem firmy 

(banner nebo logo) nebo krátké nevy-
zvané vystoupení v diskusi do 5 minut:  
člen 2 000 Kč, nečlen 10 000 Kč 

 tištěná reklama v Občasníku 6 500 Kč 
Poplatky budou uhrazeny na místě při prezenci 

nebo po dojednání fakturačně.  
 
S organizačními garanty se lze spojit telefonicky:  
Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. ........................ 606 287 232 
Mgr. Stanislava Koprdová, Ph.D. ..... 607 626 022 
e-mail: info@ceskymodrymak.cz  

 
Členové spolku ČMM obdrží zdarma 1 výtisk 

„Makový občasník 2019“ s aktuálními infor-
macemi a s novinkami v oblasti pěstování má-
ku; každý další výtisk je za poplatek 500,- Kč.  

Při prezenci obdrží členové spolku malý dárek. 

Organizátoři seminářů Vám budou vděčni za Vaše 
příspěvky a sdělení  Vašich zkušeností s pěsto-
váním máku a jeho odbytem. 

Během seminářů bude podáváno občerstvení,  
oběd se podává cca ve 13 h. 

Makové občerstvení  
zajišťuje společnost Penam, a.s.  

 
 

 
Šťastný nový rok 2019 

vám za spolek Český modrý mák 

 

přejí 

 

Pavel Cihlář 

Vladimír Sehnal 

Jaromír Gec 

Jaroslav Mikoláš 

Radomil Vlk 

Stanislava Koprdová 

Vlastimil Mikšík 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ČESKÝ MODRÝ MÁK z.s.  

 
Spolek je tu pro Vás od r. 2001 

 
Spolek se v posledním roce zasloužil o: 
 kompenzace  ztrát  způsobených  suchem, a  to  i 

u máku. Připomínáme, že náhrady lze požadovat od 
16. ledna 2019, více informací www.ceskymodrymak.cz 

 povolení  přípravků  Cruiser  FS 350  a  Elado 
FS 480,  insekticidního  a  fungicidního  mořidla, 
které by mělo  škody  vzniklé  v počátcích  vege‐
tačního období eliminovat.  

 
Spolek pro vás připravuje: 
 cechovní  normu  pro  český modrý mák.  Jejím 

cílem je zlepšit kvalitu máku a makových výrob‐
ků prodávaných na českém trhu.  

 mediální kampaň na téma „Náš modrý mák“  
 
Spolek nevzdává: 
 boj  za  uznání  chráněného  zeměpisného  ozna‐

čení Český modrý mák v rámci Evropské unie.  
CHZO by mělo  zlepšit postavení  českého máku na 
evropském  trhu  v  konkurenci máků  jiných  prove‐
niencí, často technických odrůd podřadné kvality.  
 
Tato  a  další  témata  budou  obsahem  seminářů, 
které proběhnou mezi 11. a 14. únorem 2019, na 
něž Vás všechny srdečně zveme.  

 
Vyzýváme  pěstitele  a  další  příznivce  máku,  aby 
vstoupili  do  spolku  Český modrý mák.  Svým  člen‐
stvím pomůžete posílit vliv a vyjednávací schopnos‐
ti při podpoře tradiční české komodity – máku.  
 

Váš spolek Český modrý mák 
 


