
 

 

 

 

 

 

                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

 

Zdraví a welfare skotu = 

konkurenceschopnost a udržitelnost 

chovu 

 

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

jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, evidence léčby a aplikace 

vybraných látek, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a 

preventivní veterinární péče a hodnocení welfare vycházejícího z nároků organismu 

měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. 

Hlavní témata semináře budou charakterizovat doporučované a ekonomicky 

přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení zdraví krav v průběhu 

mezidobí, strategie veterinárního řízení a optimalizace prevence, léčebných metodik 

a postupů ve stádě s ohledem na prevenci poruch zdraví. 

 

 

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

 

Termín a místo konání: 

9. 3. 2023, zasedací místnost v ZZN Strakonice a.s., Radošovice 

83, 386 01 Strakonice 



 

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 
Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu 

 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.30  Seminář 

 

Program semináře: 
 

1. Screening vývoje a aktuálního stavu zdraví skotu v ČR a ve světě 

2. Správná zootechnická praxe ve vztahu k léčbě poruch zdraví skotu 

3. Zootechnické postupy prevence a evidence zdraví   

4. Reprodukční zdraví dojnic vs hormonální synchronizační protokoly 

5.  Možnosti praktického hodnocení welfare chovaného skotu 

6. Ekonomické souvislosti ve vztahu ke zdraví skotu 

 
Lektor:  doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., MVDr. Petr Slavík, Ph.D.,   

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 

 

Organizační pokyny a přihláška 

 

Seminář je zdarma. 

Na semináři je omezená kapacita míst. 

Stravování bude zajištěno.   

 

Přihlásit se na seminář lze nejpozději do 6. 3. 2023 na tento kontakt: 

 
Hryzbilová Lenka 
ZS ČR, Územní organizace Strakonice 
Palackého náměstí 1090 
386 01 Strakonice I 
Mobil: 606 681 918 
Mail: zscruostrakonice@tiscali.cz 

Zemědělský svaz České republiky  
 

mailto:zscruostrakonice@tiscali.cz


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

rodinného příslušníka soukromého 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 1.1.1 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. 
 
Prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV bude automaticky probíhat sbírání 
zpětné vazby pomocí dotazníkového šetření za účelem průběžného hodnocení akcí.  
 
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na http://www.ivzops.cz a 
https://www.zscr.cz/ 
 

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

