
 

 

 

 

 

                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

Management zdraví krav 
respektující fyziologii 

organismu ve vztahu k 
ekonomice chovu 

 
 

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

jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví 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. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav 

do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci 

organizace a managementu nejdůležitějších fází mezidobí s pozitivním dopadem na 

ekonomiku chovu plemenic, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti 

živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců. 

 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce. 

 

Termín a místo konání: 

6. 12. 2019, Motorest ZD Kokory, Kokory 381,   

751 05 Kokory 



P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

 
Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k 

ekonomice chovu 

 

08.30 – 09.00  Prezence účastníků 

09.00 – 15.00  Seminář 

 

Program semináře: 

 

1. Zdraví a nemoc – balancování na artistické houpačce 
 

2. Adaptační reakce – univerzální klíč k přežití i ke zkáze 
 

3. Nejčastější klinické problémy chovu – pohled za zrcadlo 
 

4. Nástroje k evidenci a hodnocení zdravotního stavu na úrovni 
jedince a stáda 

 
5. Šlechtění na zdraví a odolnost na úrovni stáda i populace 

 
6. Ekonomický význam zdraví, ztráty způsobené nemocí vs. náklady 

na prevenci 
 
 
 

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

MVDr. Petr Slavík, Ph.D. 

Ing. Jaromír Ducháček, 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 nejpozději do 3. 12. 2019 na tyto kontaktní údaje: 

Neradilová Jana 
ZS ČR, Územní organizace Přerov 
Wurmova 606/2 
75002 Přerov I-Město 
Mobil: 728 730 428 
Email: oakpr@volny.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 
- 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 1.1.1 Vzdělávací 
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 
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