
ODBORNÝ VINOHRADNICKO-VINAŘSKÝ SEMINÁŘ 2023 
středa 8. 2. - čtvrtek 9. 2. 2023 

Hotel Akademie – Vila Jarmila; Zahradní 1295; Velké Bílovice 

Pozvánka, přihláška a informační pokyny

Dovolujeme si Vás pozvat na ODBORNÉ VINOHRADNICKO-VINAŘSKÉ SEMINÁŘE, které se 
uskuteční ve středu 8. a čtvrtek 9. února 2023. I přes nelehkou situaci se letos výbor 
Moravínu rozhodl pokračovat v bezmála čtyřicetileté tradici a semináře uspořádat. 
Letos dvoudenní semináře, tradičně určené pro vinohradníky, vinaře, odbornou i laickou 
vinařskou veřejnost a členy, se uskuteční v hotelu Akademie - prostory ve Vile Jarmila; 
Zahradní 1295; Velké Bílovice www.hotelakademie.cz. 
Připravený program slibuje vysokou odbornou úroveň, přednášky přislíbili špičkoví odborníci 
i zástupci firem, kteří hodlají představit své výrobky a odborné znalosti. Semináře pořádá a 
organizačně zajišťuje Moravín , za podpory Vinařského fondu ČR a reklamních partnerů.  
Pokud Vás naše nabídka oslovila, přihlaste se co nejrychleji prostřednictvím e-shopu na 
www.moravin.com, nebo zašlete přihlášku e-mailem na info@moravin.com. Využijte 
možnost včasného přihlášení za zvýhodněnou cenu! Přihláška na seminář je přenosná, 
uhrazený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Potřebujete-li vystavit fakturu, uveďte 
to do poznámky. V ceně  je vstup na semináře, degustace, oběd a drobné občerstvení
během akce. Středeční večerní raut s degustací je za příplatek. Program bude zveřejněn na 
www.moravin.com. 
Přihlášení doporučujeme prostřednictvím eshopu! Platbu lze uhradit i převodem na  
č. ú. 138 162 2309/0800, sp. symbol 20230208. Poplatek tvoří část kalkulovaných finančních 
nákladů potřebných na uspořádání seminářů a zahrnuje náklady spojené s přednáškami, 
degustacemi, technickým zabezpečením a službami, občerstvením. Ubytování je v režii 
účastníků.
Bude nám ctí, přijmete-li naši nabídku a podpoříte svou účastí aktivity Moravínu. Těšíme se 
na Vaši účast a přejeme řadu odborných zážitků.
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Hlavní partneři: 

Richard Šemík   

předseda  

organizační zajištění a reklama  

Vladimíra Seidlová 

místopředsedkyně 

program přednášek



ODBORNÝ PROGRAM 

Středa 8.2. 2023

od 8. 30 prezence účastníků – 9.00 hod. zahájení semináře

Pomáhá značka Vína z Moravy, vína z Čech vinařům k navýšení prodejů?
Ing. Jaroslav Machovec, ředitel VF Brno       

Povolení pro výsadbu révy a trend ve vysazovaných odrůdách révy    
Ing. Rostislav Gruna, vedoucí oddělení registru vinic, UKZÚZ Znojmo-Oblekovice       

Dozorová činnost SZPI v oblasti vína  
Ing. Lukáš Landauf metodik oddělení kontroly, laboratoří a certifikace, SZPI Brno  

Novinky v roce 2023 z pohledu vinařské a vinohradnické legislativy 
Ing. Lenka Bublíková, odbor potravinářský – oddělení pro víno MZe ČR Praha 

Daňové dopady prodeje vína do jiných členských zemí EU  
Ing. Jiří Sedláček (člen Komory daňových poradců ČR)                                                       

Když je počasí na vině
Ing. Monika Zrcková. Generali Česká pojišťovna a. s.                                   

Oběd 12.00 – 13. 00

Chytrá vinice - využití informačních technologií při ochraně vinic  
Radek Osička, Breuss Technology s.r.o. 

ZORVEC Vinabel a Utrisha N, novinky firmy CORTEVA Agriscience pro vinaře   
RNDr. Oldřich PULTAR, CORTEVA Agriscience Czech s.r.o.                

Ověření vlivu přídavku Albit k integrované ochraně révy vinné  
Ing. Karel Říha, Richard Šemík, Mayline corporation, s.r.o., Praha                                                                        

Výsledky mezidruhového křížení za posledních 20 let Vinselekt – ŠSV Perná; 
degustace     
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., Vinselekt Michlovský, a.s.  Rakvice    

17. 30 – exkurze, degustace, občerstvení 
(program bude upřesněn na www.moravin.com) - nutno dokoupit zvlášť 



Čtvrtek 9. února 2023 

od 8.30  prezence 9.00 hod. zahájení semináře  

Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích   
Ing. Alice Čížková, Ústav zahradnické techniky, ZF MENDELU                          

Racionalizace ručně prováděných operací pomocí vozíků
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Ústav zahradnické techniky, ZF MENDELU    

Vývojové trendy a možnosti racionalizace řezu révy vinné
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ústav zahradnické techniky, ZF MENDELU           

Rosiče pro vinice - trysky a náhradní díly pro rosiče                             
Elektronika pro přesnější aplikace 
Michael Trtilek, AKP spol. s r.o., Brno 

Význam cílené výživy vinohradu dle ARR 
Ing. Jan Pastrňák – AGRA GROUP a.s.                                                         

Prý je sucho a co s tím 
Ing. František Lupač, ELITA semenářská a.s. Brno                                                 

Ochrana vinic s BASF v roce 2023  
Ing. Drahomíra Musilová ,BASF, Praha                   

Adama CZ pro ochranu vinic v roce 2023  
Zdeněk Peza, Adama CZ, s.r.o.                                                             

Využití půdních bakterií ve vinohradu 
Ing. Jiří Teren, Envi Produkt s.r.o., Praha                                                    

Mikrobiologická filtrace – trendy 
František Bílek, Bílek Filtry s.r.o., Josefov                                                                                  

12.30.- 13.30 oběd 

Metagenomický průzkum mikrobiomu vinic a mikroskopická analýza 
mykorhizních hub
Ing. Kateřina Štůsková, Ústav genetiky ZF, Mendelova univerzita   

PRONECO – profesionální partner ve světě nápojů    
Petr Komosný, PRONECO, s.r.o., Klentnice     

Hodnocení kolekce zahraničních rezistentních odrůd na Vinselekt – ŠSV Perná 
Ing. Ivana Flajšingerová, PhD., Vinselekt Michlovský - ŠSV Perná                      

Chorvát a spol. aneb Vitis labrusca a její hybridy, degustace                                             
Ing. Michal Kumšta, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství ZF, Mendelova univerzita 

Vliv sudů barrique na vybrané „moravské“ odrůdy, degustace  
Ing. Miloš Vidlář, BS vinařské potřeby, s.r.o., Velké Bílovice 

změna programu vyhrazena
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PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 
Přihlášení doporučujeme prostřednictvím eshopu!

ODBORNÝ VINOHRADNICKO-VINAŘSKÝ SEMINÁŘ středa 8. 2. - čtvrtek 9. 2. 2023 
Hotel Akademie – Vila Jarmila; Zahradní 1295; Velké Bílovice 

Závazně přihlašuji jméno a příjmení + název firmy: 
Adresa: 
E-mail + telefon:       

Účastnický poplatek – pro 1 osobu:
Jeden den akce - předprodej do 5.2.2023 – 890 Kč

Jeden den akce - předprodej do 5.2.2023 - 790 Kč - člen Moravínu 
Celá akce - předprodej do 5.2.2023 – 1 690 Kč

Celá akce - předprodej do 5.2.2023 – 1 590 Kč - člen Moravínu 

Účast na středečním večerním rautu a degustace (nutno zakoupit zvlášť) 550 Kč.                              

Platba na místě - jeden den akce – 1 100 Kč - nelze garantovat oběd 
Platba na místě - celá akce – 2 000 Kč - nelze garantovat oběd 

 Platbu lze uhradit i převodem na  
č. ú. 138 162 2309/0800, VS. symbol 20230208. 

Pokud se zúčastníte jeden den, upřesněte, kdy se hodláte zúčastnit (viz níže)!            
Přihláška je přenosná na jinou osobu, v případě neúčasti se poplatek nevrací. 

Úhrada účastnického poplatku za        osobu/y byla provedena ve výši       Kč.                   

Zúčastním se pouze:     8. 2. (středa)       9. 2. 2023 (čtvrtek)   
Zúčastním se degustace/návštěvy vinařství: ANO/NE  (prosím označte)

převodem z účtu č.      

Žádám o vystavení faktury:   ANO/NE  (prosím označte) 

Datum:                                                     Podpis: 

Účastnický poplatek – pro 1 osobu:

Jeden den akce - předprodej do 5.2.2023 – 890 Kč
Jeden den akce - předprodej do 5.2.2023 - 790 Kč - člen Moravínu 

Celá akce - předprodej do 5.2.2023 – 1 690 Kč
Celá akce - předprodej do 5.2.2023 – 1 590 Kč - člen Moravínu

Účast na středečním večerním rautu a degustace (nutno zakoupit zvlášť) 550 Kč. 

Platba na místě - jeden den akce – 1 100 Kč - nelze garantovat oběd 
Platba na místě - celá akce – 2 000 Kč - nelze garantovat oběd


