Účast na semináři je ZDARMA
na základě povinné registrace.
Možnosti registrace:
- on line na www.vuzv.cz - v části
„Aktuality“ - seminář „Nové směry
v intenzivních a zájmových chovech
králíků“ - odkaz na registrační formulář
- nebo emailem kudrnova.elena@vuzv

Seminář seznámí účastníky
s novými poznatky výzkumu
i praxe spojené s chovem králíků
v intenzívních a zájmových chovech

Českým svazem chovatelů, z.s.

Zemědělskou společností
při ČZU v Praze, z.s.

Zaregistrovaný účastník obdrží sborník
s přednáškami a drobné občerstvení.

REGISTRUJTE SE nebo
zašlete PŘIHLÁŠKU
nejpozději do 1. 11. 2019

Výzkumný ústav živočišné výroby,
v.v.i.

ve spolupráci s

Kapacita semináře omezena.

Do přihlášky zaslané emailem
uvádějte následující údaje:
- jméno a příjmení
- rok narození
- adresa/sídlo firmy
- IČO
- kontaktní email

Česká zemědělská univerzita v Praze

si Vás dovolují pozvat na

XV. celostátní seminář
s mezinárodní účastí

28. 11. 2019 od 9.00 hodin
„Klub C“ v areálu
České zemědělské univerzity v Praze
Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 00
Doprava MHD:
metro trasa A – stanice Dejvická,
dále autobus č. 107 (směr Suchdol) nebo
č. 147 (směr Výhledy), výstupní zastávka
Zemědělská univerzita.
Možnost parkování v areálu ČZU v Praze.

NOVÉ SMĚRY
V INTENZIVNÍCH
A ZÁJMOVÝCH
CHOVECH KRÁLÍKŮ
„Klub C“ v areálu
České zemědělské univerzity
v Praze
28. 11. 2019 od 9.00 hodin

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE
8.00 – 9.00 h
9.00 – 9.30 h
9.30 – 11.30 h

Prezence účastníků semináře (sborníky pro registrované)
Zahájení semináře (FAPPZ ČZU v Praze; VÚŽV, v.v.i.; ČSCH, z.s.)
Odborné přednášky

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Elena Kudrnová
Email: kudrnova.elena@vuzv.cz
Mobil: +420 607 744 845
Telefon: +420 267 009 625






Současný stav českého zemědělství a jeho směřování po roce 2020 (Jandejsek Z.; prezident AK ČR)
Současná situace v chovu králíků v ČR (Josrová L.; MZe ČR)
Súčasný stav chovu králikov na Slovensku (Rafay J. a kol.; NPPC - VÚŽV Nitra, UCM Trnava, SR)
Chov králíků ve firmě Rabbit Trhový Štěpánov a.s. a perspektivy tohoto odvětví v živočišné výrobě (Jandejsek Z.,
Fulín T.; Rabbit Trhový Štěpánov a.s.)
 Praktické zkušenosti při chovu brojlerových králíků (Kočár J.; Chovná stanice Hyla, Ratibořice)
 Stav rozšíření onemocnění RHD 2 v chovech králíků v ČR a v okolních zemích střední Evropy (Martinec M. a kol.)

11.30 – 12.00 h
12.00 – 13.30 h

Přestávka (občerstvení)
Odborné přednášky

 Historie a význam produkce králičího masa z drobných chovů na našem území (Šimek V. a kol.; ČSCH, z.s., VFU
Brno)
 Konzumace králičího masa z historického pohledu a budoucí perspektivy (Volek Z.; VÚŽV, v.v.i., ČZU v Praze)
 Perspektiva chovu burgundského králíka (Vehovský K. a kol.; ČSCH, z.s., KCHKMP)
 Slovenský pastelový rex a zemplínsky rex (Supuka P. a kol.; Vetservis, s.r.o., SPU Nitra, UVLF v Košiciach, SR)
 Jaká nová plemena králíků se budou chovat v České republice? (Šimek V. a kol.; ČSCH, z.s.)
 Stav národních plemen králíků v genetických zdrojích v ČR (Martinec M. a kol.; ČSCH, z.s.)

13.30 – 14.00 h
14.00 – 15.15 h

Přestávka (občerstvení)
Odborné přednášky

 Polymorfizmus signálnych proteínov vo vzťahu k efektívnejšej konverzii krmiva (Ondruška Ľ. a kol.; NPPC - VÚŽV
Nitra, SR)
 Využití dehelmintizačního přípravku u brojlerových králic v reprodukci (Zapletal D. a kol.; VFU Brno)
 Vliv hmotnosti králíků po odstavu na mortalitu a růst do požadované porážkové hmotnosti (Janda K. a kol.; ČZU v
Praze)
 Kvalita masa pomalu a rychle rostoucích králíků vykrmovaných na podestýlce a v kleci (Chodová D., Tůmová E.;
ČZU v Praze)
 Restrikce u rychle a pomalu rostoucích králíků a kvalita masa (Hašek K. a kol.; ČZU v Praze)
 Vzájemné působení člověka a králíka domácího v zoorehabilitaci (Součková M., Chaloupková H.; ČZU v Praze)
 Kvalita jatečného těla a charakteristiky svalových vláken u brojlerových králíků v závislosti na systému ustájení
(Zita L. a kol.; ČZU v Praze, VÚŽV, v.v.i. Praha Uhříněves)
 Štúdium exteriérových zmien u veľkých a stredných plemien králikov (Zigo F.; UVLF v Košiciach)
 Nové poznatky o využití lupiny bílé v krmné směsi králíků (Volek Z.; VÚŽV, v.v.i., ČZU v Praze)

15.15 – 15.30 h

Ukončení semináře

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Doc. Ing. Zdeněk Volek., Ph.D.
- VÚŽV, v.v.i., ČZU v Praze
Doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
- ČZU v Praze
Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D.
- ČZU v Praze
Doc. Ing. Karel Mach, CSc.
- ČZU v Praze
Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
- VÚŽV, v.v.i.
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.
- ČSCH, z.s.

