
 

 

 

 

 

 

                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

 

Management reprodukce krav a 
transitního období ve vztahu k 

ekonomice chovu 
 
 

Cílem semináře je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich 

znalostí využitelných při kontrole a řízení tranzitního období, reprodukce krav, resp. 

tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče 

vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace 

fyziologických a metabolických procesů. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími 

trendy a změnami v zootechnickém řízení chovu, aplikaci zásad zoohygieny a 

preventivní veterinární medicíny a jejich významem, resp. přínosem pro celkovou 

ekonomiku a konkurenceschopnost chovu. 

 

 

 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce. 

 

 

Termín a místo konání: 

5. 4. 2018, Hostinec u Horáků-Horák Adam, Starý Jičín-Palačov 57, 

741 01 Palačov 



 

 

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 
Management reprodukce krav a transitního období ve vztahu k ekonomice 

chovu 

 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00  Seminář 

 

 

Program semináře: 

 

1. Fyziologie reprodukce aneb co lze zjistit pohledem a pohmatem 
 
2. Neuro-humorální řízení reprodukce – mstitel chovatelských prohřešků 
 
3. Reprodukční výkonnost jako indikátor zdraví a welfare 
 
4. Management transitního a reprodukčního období 
 
5. Strategie individuálního zootechnického řízení plodnosti plemenic 
 
6. Hodnocení reprodukčních výsledků na úrovni jedince i stáda 
 
7. Selekce a šlechtění na úrovni stáda i populace vs plodnost jednotlivce a 

stáda 
 
8. Ekonomický význam optimalizace řízení plodnosti a reprodukčních 

výsledků 
 

 

 

Lektoři:  doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. 

doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D. 

 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

       Zemědělský svaz České republiky  
 



 

Organizační pokyny a přihláška 

 

Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při 

prezenci. 

 

Stravování bude zajištěno.   

 

Přihlášky zasílejte emailem nejpozději do 2. 4. 2018 na tyto kontaktní údaje: 

 
Alena Hubová 
Zemědělský svaz ČR, ú. o. Nový Jičín 
Divadelní 9 
741 01 Nový Jičín  
Mobil: 777 595 185 
Mail: szds.nj@tiscali.cz 
 
 

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 
- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČ 
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo 

rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho 
zaměstnanec, příp. jinou alternativu 

- Kontaktní email 
 
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační 
akce. 
   

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 

 

mailto:szds.nj@tiscali.cz
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