
 

ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ 

pobočka Ústí nad Orlicí 

 

 
 

 

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář  

 
 

Moderní rostlinná výroba 

a problematika ochrany včel , 
 

který se koná pod záštitou  

radního pro životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje 

Ing. Václava Kroutila 

 
 

ve čtvrtek 1. března 2018 
 

v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí 
 

 

 

 

Seminář je určen pracovníkům státní správy, 

rostlinolékařské péče, zemědělské výroby,  

pracovníkům veterinárních oborů a včelařům. 
 

 



 

Program konference 
 

8:00 - 8:45prezence účastníků 11:15-13:00   přednášky    

  8:45 - 9:00  zahájení semináře  13:00-13:30diskuze a závěr 

9:00-10:30  přednášky  13:30-14:00   oběd 

10:30-11:15  přestávka, občerstvení   

 

 

Přednášky: 
 

Ochrana včel při používání přípravků na ochranu rostlin 

Ing. Tomáš Chrbolka, 

ÚKZÚZ, Oddělení rostlinolékařské inspekce Havlíčkův Brod 

 

Problematika otrav včel z pohledu verinárního lékaře  

MVDr. Miroslav Stoklasa, vedoucí oddělení 

Státní veterinární správa, Oddělení ochrany zdraví zvířat Ústí nad Orlicí  

 

Vliv subletálních dávek pesticidů na zdravotní stav včel  

MVDr. Iva Papežíková, Ph.D., 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny         

a ekologie, Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel 

 

Je možné předcházet akutním a chronickým otravám včel ? 

Ing. Dalibor Titěra,CSc., 
Výzkumný ústav včelařský v Dole u Prahy  

 

Intoxikace včel a jejich řešení v terénu a laboratoři   

Ing.Jan Rosmus, 
Státní veterinární ústav Praha   

 

Závěrečné slovo 

Zástupce České společnosti rostlinolékařské v Ústí nad Orlicí   

 

 

 
 

 



Organizační informace: 

Seminář se koná v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí,  

T. G. Masaryka 897, 562 01  Ústí nad Orlicí www.hoteluno.cz 

e-mail: hotel.uno@rcaktiva.cz,  tel.: 465521256, mobil: 725885155 
 

Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat. 

Účastníkům konference je k dispozici parkoviště hotelu UNO zdarma. 

Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí nad Orlicí město. Mimo 

vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové 

dopravy.  

 

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 23. února 2018 na adresu:  

elektronicky: e-mail: ala.hejna@seznam.cz, mobil 737 803 772 

poštou:Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč 

 

Vložné na seminář je ve výši 700,- Kč na osobu a 350,- Kč pro členy 

České společnosti rostlinolékařské. 
 

Účastníci je mohou zaplatit platebním příkazemdo25.března2018–  

Poštovní spořitelna, číslo účtu: 214953886 /0300, var. symbol 

0261017nebo vložné zaplatit hotově přímo u prezence. 
 

ČSR, pobočka Ústí nad Orlicí,  IČ 61239135 

 

 

 

Garanti semináře: 
 

Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru pobočky  

Ing. Ludmila Vyčítalová, místopředsedkyně výboru pobočky 

Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru pobočky  
 

 
 

http://www.hoteluno.cz/
mailto:hotel.uno@rcaktiva.cz

