
Česká zemědělská univerzita v Praze

Výzkumný ústav živočišné výroby, 
v.v.i.

ve spolupráci s 

Českým svazem chovatelů, z.s.

Zemědělskou společností 
při ČZU v Praze, z.s. 

XVI. celostátní seminář
s mezinárodní účastí

NOVÉ SMĚRY 
V INTENZIVNÍCH 

A ZÁJMOVÝCH 
CHOVECH KRÁLÍKŮ

24. 11. 2021 od 9.00 hodin
„Aula“ v areálu 

České zemědělské univerzity v Praze
Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 00

Doprava MHD: 
metro trasa A – stanice Dejvická, 

dále autobus č. 107 (směr Suchdol) nebo 
č. 147 (směr Výhledy), výstupní zastávka 

Zemědělská univerzita.
Možnost parkování v areálu ČZU v Praze.

si Vás dovolují pozvat na

„Aula“ v areálu
České zemědělské univerzity             

v Praze
24. 11. 2021 od 9.00 hodin

Seminář seznámí účastníky    
s novými poznatky výzkumu   

i praxe spojené s chovem králíků       
v intenzívních a zájmových chovech

REGISTRUJTE SE nebo
zašlete PŘIHLÁŠKU 

nejpozději do 1. 11. 2021

Po tomto datu nebudou 
pro účastníky zajištěny sborníky.

Účast na semináři je ZDARMA 
na základě povinné registrace.

Kapacita semináře omezena.

Registrace emailem
kudrnova.elena@vuzv.cz

Do přihlášky uvádějte tyto údaje:
- jméno a příjmení
- adresa/sídlo firmy
- IČO
- kontaktní email

V případě konání akce bude nutné 
dodržovat aktuálně platná 

protiepidemiologická opatření. 

Z důvodu nejistých opatření v rámci 
epidemiologické situace (COVID-19) 

nebude zajištěno a podáváno 
občerstvení. Bude možné využít místní 

kavárnu, případně jiná stravovací zařízení 
v areálu.

Konání akce je závislé na aktuální 
epidemiologické situaci. O případných 

změnách budete včas informováni.



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE

8.00 – 9.00 h Prezence účastníků semináře
9.00 – 9.30 h Zahájení semináře (FAPPZ ČZU v Praze; VÚŽV v.v.i.; ČSCH z.s.) 
9.30 – 11.00 h Odborné přednášky

 Chov brojlerových králíků z hlediska praxe (Jandejsek Z.; generální ředitel RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.)
 Současná situace v chovu králíků v ČR (Leiblová J.; MZe ČR)
 Současný genofond čistokrevných králíků v ČR a aktuální trendy (Šimek V. a kol.; VETUNI Brno, ČSCH z.s.)
 Možnosti snižování zdravotních rizik vykrmovaných králíků prostřednictvím výživy a techniky krmení: stručné 

shrnutí výsledků výzkumu v rámci EU (Volek Z.; VÚŽV v.v.i., ČZU v Praze)

11.00 – 11.30 h Přestávka
11.30 – 12.30 h Odborné přednášky

 Zdravotní problematika v chovech králíků – aktuální poznatky (Martinec M.; ČSCH z.s.)
 Reprodukce v chovech králíků – současný stav a poznání (Ondruška Ľ. a kol.; NPPC - VÚŽV  Nitra, SR)
 Alternativní systémy ustájení králíků (Krunt O. a kol.; ČZU v Praze)

12.30 – 13.00 h Diskuse a ukončení semináře

Příspěvky ve sborníku

 Plemeno sallander: praktické zkušenosti s chovem nového plemene v ČR (Fasora P. a kol., ČSCH z.s.)
 Vliv četnosti vrhu při porodu na růst kojených mláďat brojlerových králíků (Zapletal D. a kol.; VETUNI Brno)
 Historie chovu a testace králíků na katedře etologie a zájmových chovů ČZU v Praze  (Janda K.; ČZU v Praze)
 Welfare pet králíků využívaných v zoorehabilitaci (Součková M. a kol.; ČZU v Praze)
 Chemické složení masa vybraných genových zdrojů králíků států Visegrádské čtyřky (Chodová D., Tůmová E.; ČZU 

v Praze)
 Genetické zdroje králíků v ČR (2010 – 2020) (Martinec M. a kol.; ČSCH z.s.)
 Jak se vyvíjí králík kalifornský? (Blokeš J., KCHKMP ČSCH z.s.)
 Možné perspektivy využití hmyzí moučky ve výživě králíků (Volek Z.; VÚŽV v.v.i., ČZU v Praze; Zita L.; ČZU v Praze)

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Elena Kudrnová
Email: kudrnova.elena@vuzv.cz
Mobil: +420 607 744 845
Telefon: +420 267 009 625

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Doc. Ing. Zdeněk Volek., Ph.D.

- VÚŽV v.v.i., ČZU v Praze
Doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.

- ČZU v Praze
Doc. Ing. Karel Mach, CSc.

- ČZU v Praze
Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

- VÚŽV v.v.i.
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.

- ČSCH z.s.




