
XIV. celostátní seminář
s mezinárodní účastí

NOVÉ SMĚRY 
V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH 

CHOVECH KRÁLÍKŮ

29. 11. 2017 od 9.00 hodin
Aula České zemědělské univerzity v Praze

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Doprava MHD: 

� metro trasa A – stanice Dejvická, dále autobus 
č. 107 (směr Suchdol), č. 147 (směr Výhledy), 
výstupní zastávka Zemědělská univerzita.

� autem - parkování v areálu ČZU v Praze.

Česká technologická platforma 
pro zemědělství

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
Česká zemědělská univerzita v Praze

ve spolupráci s 
Českým svazem chovatelů, z.s.

si Vás dovolují pozvat na

Seminář bude uskutečněn 
za podpory MZe ČR 

při České technologické platformě 
pro zemědělství

29. 11. 2017 od 9.00 hodin
Aula České zemědělské univerzity 

v Praze

Seminář 
seznámí účastníky    

s novými poznatky výzkumu   
i praxe v chovu králíků v intenzívních               

a zájmových chovech.

REGISTRUJTE  se nebo
PŘIHLÁŠKU zašlete 

nejpozději do 1. 11. 2017

Účast na semináři je ZDARMA 
na základě povinné registrace. 

Kapacita semináře omezena.
Zaregistrovaný účastník obdrží sborník 
s přednáškami a drobné občerstvení.

MOŽNOSTI REGISTRACE:

� emailem – kudrnova.elena@vuzv.cz

nebo

� www.vuzv.cz - odkaz na registrační 
formulář on line

Do přihlášky zaslané emailem 
uvádějte následující údaje:

� jméno a příjmení

� rok narození

� adresa/sídlo firmy

� IČO

� kontaktní email



ODBORNÝ PROGRAM SEMINÁŘE 
7:30 – 9:00     Prezence účastníků semináře (sborníky pro registrované)
9:00 – 9:15     Zahájení semináře (děkan FAPPZ; ČSCH, z.s.) 
9:15 – 11:30   Odborné přednášky

� Aktuální stav, chov a zpracování králíků ve firmě Rabbit, a.s. Trhový Štěpánov (Jandejsek Z.; prezident AK ČR)
� Současná situace v chovu králíků v ČR (Roubalová M.; MZe ČR)
� Súčasný stav v chove brojlerových králikov na Slovensku (Rafay J. a kol.; NPPC - VÚŽV Nitra; 

UCM   Trnava, SR)
� Aktuálně k podmínkám pohody zvířat v chovu králíků (Dousek J.; veterinární lékař)
� Základy chovu brojlerových králíků (Drba P.; Inseminační genetické centrum Dobříň)
� Konverze krmiva ve faremních chovech (Volek Z.; VÚŽV, v.v.i. Praha Uhříněves)
� Uplatnenie cytochrómu B-mitochondriálnej DNA v selekci brojlerových králikov (Parkányi V. a kol.;                     

NPPC – VÚŽV Nitra, SR)
� RHD 2 - současná situace v ČR (Martinec M., Lány P.; ČSCH, z.s., VFU Brno)

11:30 – 12:00   Přestávka (občerstvení)
12:00 – 13:30   Odborné přednášky

� Čistokrevná plemenitba a užitkové křížení ve faremních a tradičních chovech 
(Mach K.,  Dokoupilová A.; ČZU v Praze)

� Králík siamský velký - nejmladší masné plemeno v ČR (Řídký P. a kol.; ČSCH, z.s., KCHKMP)
� Slovenský sivomodrý rex a holíčsky modrý králik - dve prvé slovenské plemená králikov (Supuka P.; SSCH, SR)
� Národní plemeno český albín a leporid (Štětka A.; ČSCH, z.s.)
� Současná situace v registraci králíků v Českém svazu chovatelů (Šimek V. a kol.; ČSCH, z.s.)
� Vývoj chovu národních plemen v GZ králíků v ČR (Martinec, M. a kol.; ČSCH, z.s.)

13:30 – 14:00   Přestávka (občerstvení)
14:30 – 16:00   Odborné přednášky

� Vplyv rôzneho systému ustajenia na úžitkové parametre rastúcich králikov (Ondruška Ľ. a kol.; 
NPPC - VÚŽV  Nitra, SR)

� Vliv systému ustájení  a pohlaví králíků na užitkovost a kvalitu kostí (Zita L. a kol.; ČZU v Praze)
� Vliv navržených diet na růst mláďat zakrslých králíků (Zapletal D. a kol.; VFU Brno)
� Rostlinné preparáty jako alternativa chemických léčiv ve výkrmu králíků testovaných na ČZU v Praze  

(Dokoupilová A. a kol.; ČZU v Praze)
� Kvalita masa u králíků s limitovaným krmením (Chodová D., Tůmová E.; ČZU v Praze)
� Etologie králíka a její přínos pro králičí hop (Šípová-Krejčová L.; ČSCH, z.s.)

16:00 – 16:10  Ukončení semináře

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Elena Kudrnová

Email: kudrnova.elena@vuzv.cz

Mobil: +420 607 744 845

Telefon: +420 267 009 625

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. Zdeněk Volek., Ph.D.
- VÚŽV, v.v.i.

Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D.
- ČZU v Praze

doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
- ČZU v Praze

doc. Ing. Karel Mach, CSc.
- ČZU v Praze

Ing. Lenka Volková
- VÚŽV, v.v.i.

prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
- VÚŽV, v.v.i.


