
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko 

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko 

Odbor rostlinolékařství ČAZV  
Pícninářská komise ORV ČAZV 

a Agrární komora ČR 

 
Vás srdečně zvou na 

 
 
 
 

mezinárodní konferenci 
 
 
 
 

Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, 

ochraně rostlin a zpracování produktů, 
 

 

která se bude konat ve dnech 
 
 

15. – 16. listopadu 2022 

   
v Brně 

 
 
 
 

 

1. cirkulář  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

 
                                             

 
 
 
 

Hlavní mediální partneři konference

 
 



Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, 
jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, 
ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické 
požadavky. Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům, zemědělským 
poradcům i široké zemědělské veřejnosti. 
 
Konference je věnována 200 letému výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela.  
 

 

Organizační výbor: 
 

Ing. Barbora Badalíková -předseda  
Ing. Pavel Kolařík  
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D. 

Ing. Jakub Prudil 

Ing. Karel Vejražka, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adresa organizačního výboru: 
 

Ing. Barbora Badalíková 

Ing. Jakub Prudil  
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. 

Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR 

 

e-mail: badalikova@vupt.cz, prudil@vupt.cz 

 

tel.: +420 547 138 821 

 

Vědecký výbor: 
 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda 
Ing. Barbora Badalíková  
doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. 
Ing. Jaroslav Čepl, CSc.  

RNDr. Jan Hofbauer, CSc. 

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.  

Ing. Pavel Kolařík  
Ing. Petr Míša, Ph.D. 

Ing. Jan Pelikán, CSc. 

Ing. Karel Vejražka, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D. 

 

Cirkulář je také k dispozici na internetových stránkách http://www.cirkular.cz/troubsko 
 
 
 
 
 

 

Tematické okruhy: 
 

1. Šlechtění rostlin 
 

2. Rostlinolékařství 
 

3. Technologie pěstování plodin, půda a ekologie 
 

4. Kvalita a zpracování produktů 

mailto:badalikova@vupt.cz
http://www.cirkular.cz/troubsko


PROGRAM KONFERENCE  
 

Úterý 15. listopadu 

  
8:00 – 9:30 registrace účastníků – 1. patro hotelu „AVANTI“ 

9:30 – 10:30 zahájení konference 
 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (ředitel VÚP s.r.o. a ZV s.r.o. Troubsko): Úvodní slovo  

Zástupce MZe ČR 
 

Zástupce Agrární komory ČR  

_______________________________________________________________________ 
 

Sekce č. 1: „Šlechtění“ 
 

Úvodní referát:  

Ing. Zdeněk Novák (generální ředitel NZM): Gregor Johann Mendel – otec genetiky 

 
  

_________________________________________________________________________ 
 

Sekce č. 2: „Rostlinolékařství“ 
 
 

Úvodní referát:  

Ing. Miluše Dvoržáková (CropLife Česká republika): Budoucnost ochrany rostlin ve světle 

Zelené dohody pro Evropu – výzva nebo omezení? 

_______________________________________________________________________ 
 

16:00 – 17:30   Posterová sekce – pouze formou výtisků práce na A4 a diskuze mezi autory 
  

18:30     Večeře, společenský večer  

 

 

Středa 16. listopadu 

 

Sekce č. 3, 4: „Technologie pěstování plodin, půda a ekologie“ + 

  „Kvalita a zpracování produktů“ 
 
 

Úvodní referát:  

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU Praha): Modifikace zakládání porostů 

širokořádkových plodin 

 

12:30     Pravděpodobné ukončení konference, oběd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pokyny ke zpracování příspěvku jsou umístěny na poslední straně cirkuláře nebo na webové stránce 

https://cirkular.cz/troubsko/. 
 
Při nedodržení pokynů budou příspěvky vráceny!!! 

Příspěvky zasílejte on-line do vaší přihlášky nebo e-mailem na adresu: badalikova@vupt.cz 

Recenzované příspěvky budou vydány na CD jako vědecká příloha časopisu Úroda č. 12/2022. 

  
 

Důležitá data: 

10. 08. 2022 – zaslání závazné přihlášky on-line  
14. 10. 2022 – konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku!!! 

20. 10. 2022 – poslední termín rezervace ubytování 

 

Prezentace: formou přednášky, posteru, nabídky produktů u pronajatých pultů 

Přihlášky on-line: registrace – na adrese: http://www.cirkular.cz/troubsko/ 

 

Platba: 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č. ú.: 27-5828150247/0100 

konstantní symbol 0308, variabilní symbol = přidělené číslo účastníka dle přihlášky! 

IBAN: CZ3201000000275828150247 

SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX                    

Majitel účtu: Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko 

IČO: 26296080            DIČ: CZ26296080 

 

Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci. 

 

 

Místo konání: 

Konferenční sál hotelu „Avanti“, Střední 61, Brno. 

 

Jednací jazyk: český, slovenský 

 

Vložné: 5.300,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – 

obědy, kávové přestávky).  

 

Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 6.000,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a 

publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky).  

 

 

Ubytování: 

Hotel Avanti****, Střední 61, Brno-střed, tel.: +420 541 510 111, Fax: +420 541 219 863, 

e-mail: hotel@hotelavanti.cz 

 

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 20. 10. 2022 

přes webové stránky: http://www.brno-hotel.hotelavanti.cz, přes kolonku Ubytování – Rezervace pokojů 

on-line. Nahlaste, prosím, že jste účastníci konference Troubsko, abyste mohli uplatnit slevu na 

ubytování. 

 

 

Ubytování si hradí každý účastník při příjezdu.  
Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma. 
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