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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat k účasti na jubilejní XX. české a slovenské konferenci 

o ochraně rostlin. 

 

Datum konání: 1. - 3. 9. 2015 
Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních 

zdrojů, Katedra ochrany rostlin 

 

Vědecký výbor konference: 

Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., FAPPZ ČZU v Praze 

Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., FAPZ SPU Nitra 

Doc. Ing. Kamil Hudec, Ph.D., FAPZ SPU Nitra 

Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., ÚEL SAV Nitra 

Ing. Jiban Kumar, Ph.D., VÚRV Praha 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., PřF UPOL Olomouc 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., VÚP Troubsko 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D., AF MENDELU Brno 

Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., Selekt Bučany 

Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., FAPPZ ČZU v Praze 

Prof. Ing. Josef Špak, DrSc., ÚMBR BC AV ČR České Budějovice  

 

Organizační výbor konference: 

Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. 

Ing. Lenka Grimová, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Jindra, Ph.D. 

RNDr. Jan Kabíček, CSc. 

Ing. Jan Kazda, CSc. 

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. 

Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. 

 

Jednání bude probíhat formou plenárního zasedání a v sekcích: 

Virologie + Bakteriologie 

Mykologie 

Živočišní škůdci 

Herbologie 

Součástí konference bude i seminář na téma Pesticidy v životním prostředí, kde vystoupí vyzvaní 

přednášející. 

 

Příspěvky budou akceptovány v obvyklých formách, tedy jako přednáška nebo poster. Každý registrovaný 

účastník může mít pouze jeden poster. Počet přednášek není omezen. Jednacími jazyky budou čeština, 

slovenština a angličtina. 

 

Důležité termíny: 

Závazný termín pro zaslání přihlášky s uvedeným názvem a formou příspěvku: 30. 4. 2015 

Závazný termín pro zaplacení vložného: 31. 5. 2015 

Závazný termín pro zaslání abstraktů příspěvků: 30. 6. 2015 

Přihlášky a abstrakty se budou zasílat přes webovou aplikaci. 

 

Registrační poplatky: 

Cena vložného: 3000,- Kč 

Cena vložného pro studenty: 1500,- Kč 

Vložné zahrnuje: sborník abstraktů a další konferenční materiály, náklady na prezentace, občerstvení a 

obědy 1. - 3. září, společnou večeři. 



U mezinárodních plateb hradí veškeré poplatky plátce. Na účet pořadatele musí přijít celá výše uvedená 

částka podle typu účastníka (student/ostatní). 

 

Registrační poplatky je možné uhradit na bankovní účet:  

Číslo účtu: 2531493309 

Kód banky: 0800 

Variabilní symbol: 21180 

IBAN: CZ17 0800 0000 0025 3149 3309 

SWIFT: GIBACZPX 

Název banky: Česká spořitelna, a.s., pobočka Suchdol, Brandejsovo náměstí 496/8, 160 00 Praha 6 - 

Suchdol, Česká republika  

Název a adresa příjemce: Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka BIO, Kamýcká 129, 165 21 

Praha 6 – Suchdol (neplátci DPH), IČO: 71737570 

 

Účel platby: vložné na konferenci „XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin“ 

 

Po uhrazení vložného žádáme o zaslání potvrzení z účtárny o zaplacení vložného faxem na číslo +420 224 

382 596 nebo e-mailem na níže uvedenou kontaktní adresu s uvedením čísla účtu, ze kterého proběhla 

platba, názvem banky a jménem účastníka, nebo seznamem osob, za které bylo vložné uhrazeno.  

 

Ubytování:  
Hotely v Praze v různých cenových relacích dle výběru účastníka konference. V těsné blízkosti ČZU (cca 5-

7 minut chůze) se nachází hotel Galaxie (www.hotelgalaxie.cz), hotel Jas, kde je rezervováno 10 pokojů 

(www.hoteljas.cz) a případně i pension BoB (www.pensionbob.cz), nebo ubytovna Státního veterinárního 

ústavu Elio Garni (www.edb.cz/firma-409144-elio-garni-praha-6-lysolaje). Další možností k ubytování jsou 

koleje ČZU ve dvou či vícelůžkových pokojích v ceně od 335 do 580 Kč a na přání za příplatek 130 Kč i v 

jednolůžkových pokojích (www.kam.czu.cz). Každý účastník si ubytování objednává sám přímo ve 

vybraném zařízení. 

 

Předběžný program konference: 

 

Datum dopoledne odpoledne večer 

1. září 2015 
registrace účastníků 

jednání v sekcích 
ochutnávka hmyzu 

plenární zasedání společenský večer 

2. září 2015 jednání v sekcích 
jednání v sekcích 

- 
posterová sekce 

3. září 2015 odborný seminář „Pesticidy v životním prostředí“ - 

 

Plenární zasedání: 

Úvodní přednášky plenárního zasedání budou předneseny pozvanými význačnými zahraničními hosty 

v návaznosti na téma odborného semináře. 

Prof. Andy Leadbeater (Syngenta Crop Protection AG): „Recent developments and challenges in chemical 

disease control“ 

Prof. Derek Hollomon (University of Bristol): „Fungicide resistance – the future challenge“ 

 

Odborný seminář „Pesticidy v životním prostředí“: 

Odborný seminář se bude konat ve spolupráci s Českou fytopatologickou společností. Seminář je určen 

nejen účastníkům konference, ale i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti. Účast pouze na odborném 

semináři je bez registrace a registračního poplatku. 

Odborný seminář je zařazen do systému školení pro poradce MZE v oblasti rostlinolékařství a zemědělství, 

je registrován pod číslem 77 a ohodnocen 20 body. 

 

 

http://www.hotelgalaxie.cz/cs
http://www.hoteljas.cz/
http://www.pensionbob.cz/
http://www.edb.cz/firma-409144-elio-garni-praha-6-lysolaje
http://www.kam.czu.cz/cs/?r=4455


Program odborného semináře 

 

8:30 - 9:00 prezence 

9:00 - 9:10 zahájení 

9:10 - 9:30 Kontaminanty v potravním řetězci - role POR 

 
SZPI 

9:30 - 9:50 Pesticidy ve vodním prostředí a jejich vliv na vodní organismy 

 
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.  FROV JČU ČB   

9:50 - 10:10 Pesticidy v půdním prostředí       

 
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. FAPPZ ČZU Praha 

10:10- 11:30 Rizika pesticidní ochrany pro včelu medonosnou jako modelový organismus 

 
Ing. Dalibor Titěra, CSc. VÚV Dol 

11:30 - 11:45 diskuse 

11:45 - 12:20 přestávka, občerstvení 

12:20 - 12:40 Rezidua pesticidů v potravinách - rizika, aktuální faktický stav 

 
Ing. Karel Pepperný, Ph.D. SZÚ 

12:40 - 13:00 Trh s POR z hlediska EU/ČR - aktuální stav, opatření, výhled 

 
Ing. Michal Hnízdil MZE ČR 

13:00 - 13:20 Doporučení k aplikacím a k omezování rizik při používání pesticidů 

 
Ing. Ladislav Niklíček, CSc.  

13:20 - 13:40 Integrovaná ochrana rostlin, systém omezování  rizik  při používání pesticidů   

 
- kontrolní systém, dosavadní zkušenosti, novinky a doporučení pěstitelům 

 
Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. ÚKZÚZ 

13:40 - 14:00 diskuse, ukončení semináře 

 

Doprovodný program: 

1. září 2015 bude pro účastníky konference uspořádána přednáška Doc. Ing. Marie Borkovcové, Ph.D. (AF 

MENDELU Brno) o entomofágii (využití hmyzu jako potraviny), spojená s ochutnávkou hmyzích pokrmů. 

Účastníci konference, kteří mají zájem se přednášky a ochutnávky zúčastnit, potvrdí svojí účast při vyplnění 

registračního formuláře. Náklady (150 Kč) na přednášku a ochutnávku si každý účastník hradí sám 

v hotovosti při registraci na konferenci. 

 

Kontakt pro komunikaci:  
Ing. Jana Mazáková, Ph.D., tel.: +420 224 382 593, e-mail: mazakova@af.czu.cz 

Katedra ochrany rostlin, FAPPZ ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21 

 

Stránky konference: http://cskor2015.agrobiologie.cz/ 

 

 

Jménem organizačního výboru: Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partner konference: 

 

 

mailto:mazakova@af.czu.cz
http://cskor2015.agrobiologie.cz/

	IBAN: CZ17 0800 0000 0025 3149 3309

