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Lektoři
‣ Prof. MVDr. Jaroslav  Hanák, DrSc., 

DipECEIM
‣ Prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc.
‣ Ing. Boris Hučko, CSc.
‣ MVDr. Helena Härtlová, CSc.
‣ MVDr. Čestmír Olehla

Komu jsou semináře určené
Semináře jsou určeny  pro pracovníky 
v  zemědělství, kteří se zabývají chovem 
koní a jejich testacemi.

Počet účastníků
Kapacita kurzů je omezená pro 15 účastníků. 
Potvrdťe proto prosím svou účast na konkrétním 
termínu co nejdříve.

Místo konání a termín 
‣ 6.3. 2010 | Brno  

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Klinika chorob koní 
Palackého 1-3

Začátek
vždy od 8:00 do 16:30

Cena

a. Díky financování z Programu rozvoje venkova 
je účast na semináři pro pracovníky v 
zemědělství bezplatná (právnické osoby 
včetně zaměstnanců, podnikající fyzické 
osoby)

b. Laická veřejnost a všichni, kdo nepodnikají 
v chovu koní se mohou zúčastnit za poplatek 
150,-/osoba (studenti, amatérští jezdci, 
majitelé koní)

Kdo organizuje
Organizátorem je Manažerská akademie jakosti, 
a.s.. Partnerem programu je svaz Soukromých 
chovatelů koní, o. s..

Kontakt

‣ Bc. Daniel Toušek
garant vzdělávacího programu

tel.: 731 612 802
mail: daniel.tousek@chov-koni.cz  

‣ Ing. Marek Toušek
programový ředitel 
Školicí centrum SSCHK

tel.: 724 091 762
mail: marek@chov-koni.cz 

Výživa a krmení koní

série odborných vzdělávacích seminářů pro 
chovatele, jezdce pro testace a ošetřovatele

Cílem seminářů je poskytnout účastníkům 
informace o významu správného krmení jako 
důležitého předpokladu cílené práce s koněm 
ke zvyšování jeho hodnoty.

Budou probírány aspekty  výž ivy  koní               
s ohledem na  anatomii, chování koně, živiny, 
nutriční požadavky, krmiv, hodnocení               
a vyvážení krmných dávek, chorob ovlivňující 
výživu, managementu krmení. 

Dostane se i na problematiku volby  různých 
druhů krmení z  nabídky  tuzemských 
i  zahraničních firem specializovaných na 
krmení koní.

Obsah seminářů
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PROGRAM

čas obsah přednášky přednášející

8:00 - 8:45 Registrace účastníků

8:45 - 9:00 Zahájení

9:00 - 9:40 Veterinární aspekty krmení koní 
Pohled na krmení v průběhu nejzásadnějších 
vývojových změn organismu koně

‣ Fyziologie a anatomie trávicí soustavy 
‣ Příčiny špatného přijímání krmení
‣ Kontrola výživného stavu koně:

‣ výživa hříběte pod matkou
‣ odstávče
‣ mladý kůň
‣ kůň v zátěži
‣ dospělý kůň

MVDr. Helena 
Härtlová, CSc.

9:40 - 9:50 Přestávka

9:50 - 10:20 Studie srovnání cenového vývoje krmné 
dávky v krmení sportovních koní   

zástupce firmy
Mikrop Čebín a.s. 

10:20 - 10:30 Přestávka

10:30 - 11:15 Faktory ovlivňující výběr složek krmení s 
ohledem na:
‣ roční období jaro, leto, podzim, zima
‣ věkové kategorie koní
‣ užitné zaměření koně  

‣ Prof. Ing. 
Zdeněk 
Mudřík, CSc.

‣ Ing. Boris 
Hučko, CSc.

11:15 - 11:30 Přestávka

11:30 - 12:00 ‣ Prezentace společnosti zástupce firmy
Vetoquinol s.r.o. 
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Čas Téma Přednášející

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 13:45 Aspekty fyziologie zátěže v krmení koní
Fyziologické procesy v období plné zátěže 
s důrazem na nutriční požadavky spojené 
s tvorbou a výdejem energie v práci.

‣ Prof. MVDr. 
Jaroslav 
Hanák, 
DrSc., 
DipECEIM

13:45 - 13:55 Přestávka   

13:55 - 14:40 ‣ Dietní manipulace – praktické zkušenosti 
s výživou a krmením dostihových koní 

‣ MVDr. 
Čestmír 
Olehla

14:40 - 14:50 Přestávka

14:50 - 15:20 Zásady pro výběr krmiv sportovních koní. zástupce firmy
Schaumann ČR 
s.r.o.

ing. Dušan Kořínek, 
Ph.D. 

 

15:20 - 15:30 Přestávka  

15:30 - 16:00 Prostor pro řešení životních situací účastníků

Účastníci budou mít možnost krátce nastínit své 
podmínky, ve kterých koně chová, tzn. přiblíží své 
podmínky prostorové  (možnosti skladování, způsobu 
úpravy krmiv), technické a finanční. 

S odborným lektorem budou existující podmínky 
diskutovány s ohledem na daný chovatelský záměr 
(užití koně) a s přihlédnutím na životní cyklus koně.
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