
 

 

 

 

 

                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

Management odchovu telat 
v současných podmínkách 

vysokoužitkových stád 
dojeného skotu 

 
 

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

jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných 

podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci 

technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, 

prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k 

ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí užitkovost stáda. 

Hlavní témata semináře budou charakterizovat doporučované a ekonomicky 

přínosné metodiky a postupy kontroly a řízení odchovu telat v dojených stádech. 

 

 

 

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

 

Termín a místo konání: 

4. 12. 2019, Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany 

https://www.restaurantnanavsi.cz/ 

 

https://www.restaurantnanavsi.cz/


P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

 
Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád 

dojeného skotu 

 

08.30 – 09.00  Prezence účastníků 

09.00 – 15.00  Seminář 

 

Program semináře: 

 

1. Přehled situace v oblasti odchovu telat v ČR 
 

2. Protokol poporodní péče o novorozená telata 
 

3. Technické a technologické možnosti odchovu telat 
 

4. Zdravotní aspekt odchovu aneb jak se vypořádat s riziky 
onemocnění neonatálních telat 
 

5. Výživa a krmení telat před odstavem a po odstavu 
 

6. Management odchovu telat a jeho hodnocení na úrovni jedince a 
stáda 
 

7. Ekonomika odchovu telat a její optimalizace 
 
 
 
 

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

Ing. Tomáš Novotný 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol 

 

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. 

specialista pro chov a výživu skotu, silážování, chov a výživu koní, Schaumann ČR 

 

 

       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 nejpozději do 29. 11. 2019 na tyto kontaktní údaje: 

 
Ing. Martina Boková 
ZS ČR, Územní organizace Brno – venkov a Znojmo 
Email: bokova@zscr.cz 
Mobil: 733 712 164 
 

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 
- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČO 
- 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 mail 
 
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační 
akce, proto Vaše přihláška na seminář je současně Vaším souhlasem se 
zpracováním Vámi uvedených osobních údajů fyzické osoby pro tento účel 
zpracování.  
 

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

 

 

mailto:bokova@zscr.cz
http://www.ivzops.cz/

