
                 

 
 

   Inovace v chovu koní 

  
Zveme všechny zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance a osoby blízké na soubor vzdělávacích seminářů 

s koňskou tématikou, které se konají ve dnech: 

 

 

7.- 8.11.2014 Integrovaná ochrana koní proti hmyzu  

(Ing. Eva Zurek, Msc.) 

 
Proč chránit koně před parazity?  

Jak poznám, se kterými parazity mám „tu čest“?  

Jak rozpoznat parazity, jak se proti nim účinně bránit. 

Kolik nás to bude stát peněz atd. 

 

Přednášejícím bude odborná entomoložka působící na 

entomologickém diagnostickém ústavu katedry entomologie v 

K-State University, Kansas, USA Ing. Eva Zurek, Msc. 
 

29.11.2014 Etologie v chovatelské praxi: Biologické základy chování a chovu koní 
(Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.) 

 

Sociální a reprodukční chování koní, odchov hříbat, denní režim a ustájení.  

Učení koní a problémy s jezdectvím spojené.  

Diskuse s účastníky nad jejich zkušenostmi a dotazy.  

Součástí semináře bude praktický výjezd do stáje. 

 

Tématem účastníky provede přední česká etoložka Ing. J. Bartošová, Ph.D. 

 

12.12.2014 Etologie, etika a welfare přepravy koní  
(Pavel Čechovský – www.PrepravaKoni.cz) 

 

Motto semináře: “…aby Váš kůň byl vždy skvěle naložen!” 

 

Známé i dosud nezohledněné aspekty přepravy koní  

Běžné i netradiční postupy při nakládání koní, včetně praktické ukázky 

Ukázka přepravníku schváleného pro cesty nad 8 hodin a “koňské 

sanitky”   

 

Lektorem bude zakladatel a provozovatel projektu Horse Emergency (Koňská záchranka), 

certifikovaný přepravce koní s dvacetiletou praxí v oboru a dále odborník na dopravní a veterinární 

legislativu přepravy a lektor nakládání problémových koní Pavel Čechovský. 

 

 

Místo: přednášková místnost Mendelovy univerzity v Brně   od 8.00 do 16.00 

Po absolvování kurzu obdrží absolventi osvědčení. Kapacita kurzu je 20 osob. Občerstvení zajištěno 

 

 

Zájemci z řad podnikajících v zemědělství, výrobě krmiv, zemědělského vzdělávání a výzkumu, jejich osoby blízké 

a zaměstnance se mohou bezplatně zúčastnit všech nebo jen vybraných seminářů.  

 

Zájemci o účast mohou zaslat přihlášku (jméno podnikatele, název podniku, sídlo, IČO) na e-mailovou adresu: 

pavla.siskova@volny.cz. Přihlášku Vám písemně potvrdíme, proto v ní uvádějte přímý kontakt na osobu, která se 

chce zúčastnit, aby byla včas vyrozuměna o přijetí či nepřijetí na seminář (nepřijetí v případě, že kapacita už bude 

vyčerpána). 
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