
 Mendelova spole čnost pro v čelařský výzkum 
Sídlo: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství 

 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 
Zemědělská 1, 613 00 Brno 

 

E-mail: kancelar@msvv.cz                                                                                                       www.msvv.cz 

 
 

pořádá odbornou konferenci na téma 
 

„Ekologie chovu v čel“ 
 

Termín konámí:  22. listopad 2014 
Místo:  Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Mendlovo náměstí 907/1a, Brno 
Prezence: od 8 hodin 
 
Program konference: 
 
9:00 Vstupní příspěvek:  
 
Ing. Kv ětoslav Čermák, CSc. , „Mendelův příspěvek k ekologii včel“  
 
9:15 I. blok: 
 
MVDr. Zden ěk Klíma , „Ekologický chov včel v České republice“  
Doc. Ing. Antonín P řidal, Ph.D. , „Bionomie samotářských včel“  
Doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. , „Environmentální kontexty ekologického chovu včel“  
RNDr. František Kašpar , „Účinnost dlouhodobého odpařovače kyseliny mravenčí v tříletém polním 
pokusu“  
Ing. Kv ětoslav Čermák, CSc. , „Podmínky pro kulturní chov včel“  
 
11:15 Oběd, Prohlídka expozice o J.G. Mendelovi nebo Mendelova včelína 
 
13:00 II. Blok 
 
Doc. Ing. Antonín P řidal, Ph.D. , „Včely a pesticidy“  
RNDr. Tatiana Čermáková , „Hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín pred zavedením do 
praxe“  
Ing. Juraj Majtán, Ph.D.,  „Glukozo oxidáza a defenzín-1: klúčové faktory v ochrane včelstva“  
Mgr. Marian Sol čanský , „Volná stavba plástů a produkce vosku bez reziduí léčiv“  
 
14:35 Coffee break s diskusí u kávy 
 
14:50 III. Blok 
 
Ing. Klára Nepustilová , „Možnosti uplatnění medonosných druhů v krajině“  
Doc. RNDr. Vladimír Ptá ček, CSc. , „Zdroje snůšky na Mendelově včelíně“  
Mgr. Bronislav Gruna , „Fakta a mýty o trnovníku akátu“  
Ing. Jan Jindra , "Kočování se včelstvy za snůškou v současných podmínkách"  
 
16:30 Diskuse 
 
 
Účastnický poplatek je 300 Kč. Organizátor na přání zajistí oběd v restrauraci, jeho cena není 
zahrnuta v účastnickém poplatku.  Objednání obědu probíhá při přihlášení.  
Přihlášky na konferenci jsou přijímány výhradně elektronicky přes webový formulář  
na www.msvv.cz 
 
Počet účastníků konference je limitován kapacitou sálu, po jejím naplnění nebude možné příjimat další 
zájemce.  


