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pořádají mezinárodní konferenci

Aktuální otázky chovu koní v ČR

konanou ve dnech 3. – 4. prosince 2004 
v aule MZLU v Brně a v prostorách NH Kladruby nad Labem 


Program konference:

3.12.2004, MZLU v Brně:

Prezentace účastníků  900 – 930 hod (Aula MZLU)

Úvodní přednášky 930 – 1200 hod (Aula MZLU)

	Organizace a struktura chovu koní v ČR – Ing. Jiří Machek (Ministerstvo zemědělství ČR)

Ekonomicko společenské poslání koní – Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc. (MZLU v Brně)
Management jezdeckého sportu a chovu sportovních koní – Marek Šebesťák (Horse Academy Radimovice)
Nové poznatky v imunizaci koní, parazité u koní – Jana Sládková (Cymedica Hořovice)
Principy šlechtění koní – Prof. Ing. Josef Přibyl, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves)

Oběd: 1230 – 1330 hod

Program odborných sekcí: 1345 – 1730 hod:

	Metody šlechtění sportovních a dostihových koní (Posluchárna A31)


	Šlechtění hannoverského koně – Dr. Ludwig Christmann (Hannoveraner Verband, SRN)
Systém šlechtění českého teplokrevníka – Ing. Karel Regner (Svaz chovatelů českého teplokrevníka)

Šlechtění sportovních koní – MVDr. Jaroslav Dražan (Asociace svazů chovatelů koní ČR)
Využití výsledků sportovní testace ve šlechtění českého teplokrevníka – Dr. Ing. Iva Jiskrová (MZLU v Brně)
Využití lineárního popisu v chovu koní – Doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. (Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích)
Jockey Club ČR a jeho funkce v chovu anglického plnokrevníka – Ing. Václav Luka (Jockey Club ČR)
Chov anglického plnokrevníka v podmínkách tržní ekonomiky – Ing. Zdeněk Hlačík (hřebčín Napajedla a.s.)
Mezinárodní dostihová soustava plnokrevných klisen – Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc. (MZLU v Brně)
Odhad plemenné hodnoty anglického plnokrevníka v ČR – Ing. Soňa Svobodová (MZLU v Brně)
Šlechtění českého sportovního pony – MVDr. Marta Nevřivá (Asociace chovatelů sportovních pony)

	Regenerace a šlechtění genetických zdrojů koní (Posluchárna A12)


	Biodiverzita v chovu koní – Prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc. (MZLU v Brně)

Vývoj šlechtění moravského teplokrevníka a principy jeho regenerace – Ing. Vincenc Krybus, Ing. Stanislav Hošák (Svaz chovatelů moravského teplokrevníka, ASCHK)
Analýza původů a typu moravského teplokrevníka – Ing. Jana Šamková (MZLU v Brně)
Šlechtění plemene Furioso na Slovensku – Doc.Ing. Marko Halo, PhD (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)  
	Perspektiva chovu koní Kinských – Petr Půlpán (Hřebčín Equus Kinsky)
Šlechtění genetických rezerv chladnokrevných koní v ČR – Ing. Josef Volenec
Vývoj šlechtění hucula – Ing. Jaroslav  Radvan

	Využití koní v zájmové sféře a ve zdravotnictví, chov westernových  plemen koní (Posluchárna A410)


	Plemena koní v chovaná v ČR – Ing. Eva Sobotková (MZLU v Brně)

Současná situace v chovu haflinga v ČR – Ing.arch. Jiří Trojan (Svaz chovatelů haflinga)
	Současná situace v chovu welsh pony – Mgr.Irena van Vuurenová, Ladislav Ludský (Svaz chovatelů welsh pony a cob)
	Současná situace v chovu shetlandského pony v ČR – Ing. Dušan Jakovlevič, Blahoslav Políček (Svaz chovatelů shetlandkých pony, ASCHK)
	Chov amerických westernových plemen koní v ČR – Michaela Zachová, Ing. Silvie Lečíková (PHC ČR, APHC CZ, CZQHA)
	Výcvik koní a jejich využití pro westernový sport – Michaela Zachová, Ing. Silvie Lečíková (PHC ČR, APHC CZ, CZQHA)
	Využití koní v hiporehabilitaci – MUDr. Alexandra Vosátková (Nemocnice Třebíč)

Společenský večer: 1900 – 2400 hod (Prostory menzy MZLU)
4.12.2004, Národní hřebčín Kladruby nad Labem:

Přednášky na téma chov barokních a arabských plemen koní 930 – 1230 hod:

	Aktuální otázky šlechtění starokladrubského koně – Ing. Lenka Gotthardová, CSc., Zdeňka Dyková (Národní hřebčín Kladruby n/L)
	Chov lipicána na Slovensku – Ing. Emil Kovalčík (Národný žrebčín š.p. Topoľčianky)

Chov lipicána v České republice – Eva Juřičková  (Svaz chovatelů lipických koní)
Výstavba plemene a perspektiva chovu andaluského koně – Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc. (MZLU v Brně)
Chov a šlechtění fríského koně – Ing. Jan Navrátil, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Tendence šlechtění Shagya araba – Otto Dlabola (Svaz chovatelů Shagya-araba v ČR)

Oběd: 1230 – 1330 hod

Chovatelské odpoledne: 1330 – 1630 hod



Místo konání: 	3.12.2004 – Aula MZLU v Brně, budova A, Zemědělská 1, Brno – Černá Pole
		4.12.2004 – Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Účastnický poplatek: 700 Kč, společenský večer 350 Kč (potvrzení o zaplacení účastnického poplatku bude na vyžádání k dispozici u prezentace 3.12.2004) 

Rezervace ubytování: Nabízíme možnost ubytování v hotelu Avanti, Střední 61, 60200 Brno, 
tel.: 541 219 858 – 9, fax: 541 219 863, e-mai: avanti@sky.cz, www.avantihotel.cz. Cena za noc a osobu ve dvoulůžkovém pokoji 500 Kč a ve třílůžkovém 400 Kč. Ceny jsou včetně snídaně formou švédského stolu s 5% DPH. Účastníci konference si ubytování v hotelu zamluví a hradí individuálně s odvoláním na předběžnou rezervaci pro konferenci chov koní  nejpozději do 12. 11. 2004. 

Přihlášky k účasti na konferenci zašlete nejpozději do 19.11.2004 na adresu:
Dr. Ing. Iva Jiskrová
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ústav chovu hospodářských zvířat
Zemědělská 1
613 00 Brno
tel.: 545 133 216, tel.+fax: 545 133 219 
e-mail : jiskrova@mendelu.cz
www.mendelu.cz/af/chov/kone

→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 



Přihláška na konferenci „Aktuální otázky chovu koní v ČR“, Brno a Kladruby n/L 3. – 4.12.2004


Příjmení, jméno, tituly: ………………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Účastnický poplatek (zaškrtněte):      


účast na konferenci (vč. sborníku referátů, obědů, občerstvení a chovatelské přehlídky v NH Kladruby n/L)    700 Kč

společenský večer na MZLU v Brně 3.12.2004							           350 Kč 

doprava autobusem Brno/Kladruby a zpět 							           300 Kč



Potvrzuji, že účastnický poplatek v celkové částce ..…..… Kč byl zaplacen na účet č. 164405-514/0600, variabilní symbol 312 dne:


V				                                  Podpis:


