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POZVÁNKA NA WEBINÁŘ 

 

Precizní zemědělství v živočišné 

výrobě 

 

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

znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a 

uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu 

měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. 

Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky 

přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení chovu hospodářských 

zvířat. Účastníci semináře budou seznámeni s nejnovějšími trendy a změnami 

v zootechnickém řízení chovu skotu a prasat, aplikací nejnovějších technologických 

postupů a technického vybavení a jejich významem, resp. přínosem pro celkovou 

ekonomiku a konkurenceschopnost chovu. 

Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení chovu hospodářských 

zvířat (především skotu a prasat) do praxe a získané znalosti a dovednosti 

chovatelům usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází 

chovu s pozitivním dopadem na výslednou ekonomiku, 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. 

 

Místo konání: online Microsoft Teams 

Čas: 9:00 - 15:30 
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Termíny a odkazy na registraci  

(s ohledem na nutné omezení počtu sledujících Vás prosíme o výběr konkrétního 

termínu, který Vám vyhovuje a registraci přes přiložený odkaz. Pokud bude kapacita 

naplněna, vyberte jiný termín). 

 

23. 2. 2022 - odkaz 

2. 3. 2022 - odkaz 

9. 3. 2022 - odkaz 

16. 3. 2022 - odkaz 

23. 3. 2022 - odkaz 

30. 3. 2022 - odkaz 

6. 4. 2022 - odkaz 

13. 4. 2022 - odkaz 

20. 4. 2022 - odkaz 

27. 4. 2022 - odkaz 

 

Program webináře:  

1. Precizní zemědělství a jeho možnosti v živočišné výrobě – internet věcí 
 

2. Nástroje precizního zemědělství pro řízení, evidenci a hodnocení chovu 
chovu prasat 
 

3. Ekonomický přínos řízení výkrmu prasat pomocí prvků precizního 
zemědělství 
 

4. Nástroje precizního zemědělství pro řízení, evidenci a hodnocení chovu 
skotu na úrovni jedince a stáda 
 

5. Šlechtění hospodářských zvířat na funkční vlastnosti jako nástroj 
precizního zemědělství 

 

6. Ekonomické hodnocení přínosů precizního zemědělství v podniku s 
živočišnou výrobou 

 

Lektoři:  prof. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. 

doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D. 

Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D., Ing. Matúš Gašparík, Ph.D.  

(Česká zemědělská univerzita) 

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. (VUŽV Uhříněves) 

 

https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=31
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=32
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=33
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=34
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=35
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=36
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=37
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=38
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=39
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=40
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Organizační pokyny a přihláška 

 

Webinář je pro účastníky zdarma. 

 

V případě jakýkoliv dotazů, nebo technických problémů, kontaktujte: 
 
Ing. Lenka Rychlá 
tel.: 606681089 
email: rychla@zscr.cz 
 
 
Při registraci, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
-  Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby 
-  IČ 
-     Věk do 40 let nebo nad 40 let 
-  Uveďte kategorii, do které spadáte (dle typů uvedených po rozkliknutí 

rozbalovacího okna v registračním formuláři) 
-  Kontaktní email 
 

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.  
 
Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely 
administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“. 
 

Pozvánka bude uvedena také na stránkách organizátora:  

https://ivzops.cz/cz/  

https://www.zscr.cz/ 

https://ivzops.cz/cz/
https://www.zscr.cz/

