
Česká národní větev World Poultry Science Association, Česká národní větev World Veterinary 
Poultry Association, Česká asociace aviární medicíny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 

Státní veterinární správa ČR a Komora veterinárních lékařů ČR 

si Vás dovolují pozvat na 

38. českou dr ůbežářskou konferenci s mezinárodní ú častí 

„ D R Ů B E Ž  2 0 1 1 “  

 

 

Odborné zaměření konference vychází z aktuálních požadavků chovatelské a veterinární praxe, 
současných poznatků vědy a výzkumu. 

 

X. konference České národní v ětve Světové dr ůbežářské organizace (WPSA) 

20.10.2011 (čtvrtek) 
Odborná garance: Ing. Pavel Trefil, DrSc., doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. 
 

XV. konference České národní v ětve Světové veterinární dr ůbežářské organizace 
(WVPA) 

21.10.2011 (pátek) 

Odborná garance: MVDr. Karel Kovařík, MVDr. Ladislav Taras, Ph.D., MVDr. Ladislav Lojda, 
MVDr. Anna Soubustová, MVDr. Stanislav Polák 

 

Termín a místo konání 

20.–21.10.2011 

Hotel Myslivna 

Nad Pisárkami 1, Brno–Kohoutovice 

 
Jednací jazyky 
Angličtina, čeština, slovenština. Zajištěno je simultánní tlumočení. 

Registrace ú častník ů 
Registrační a informační místo Vám bude k dispozici od 9:00 h v hale Hotelu Myslivna. Konferenční 
materiály budou připraveny pouze předem přihlášeným. Registrace na místě ve výjimečných 
případech je možná za příplatek + 300 Kč (mimo řádně přihlášených a účastníků ze Slovenska). 

Cena 
Registrační poplatek je jednotný, stanoven dohodou a zahrnuje mimo jiné sborník, tlumočení, drobné 
občerstvení, oběd a vstup na večerní program. Cena je včetně 20 % DPH. Pro členy WPSA a ČAAM 
je poskytnuta sleva. 

Poplatek  20.–21.10.2011 
Základní 2.300,- 
Člen WPSA 1.800,- 
Člen ČAAM, KVL ČR 1.800,- 
Student* 500,- 
*poplatek nezahrnuje vstup na večerní program 
 

Účast 
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu: 
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Palackého 1–3, 612 42  Brno, fax: 541 219 754, 
e-mail: temelovav@vfu.cz, co nejdříve, nejpozd ěji do 10. října 2011 . 

Při registraci p ředložte prosím doklad o uhrazení registra čního poplatku! 



Způsob platby 
a) převodním příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, 

v. s. 9720201011, k. s. 0308, 
b) na místě v hotovosti ve výjimečných případech a po předchozím přihlášení. 

VFU Brno, IČ 62157124, DIČ CZ62157124 

Plátci převodem obdrží daňový doklad o zaplacení. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední den konání konference. 

Upozorn ění – rozhodující termín k uhrazení registra čního poplatku je datum p řipsání částky na ú čet VFU 
Brno, p řevod trvá 7–10 dní! Platby uskute čněné po termínu 10.10.2011 a na míst ě (bez přihlášení) budou 
zatíženy manipula ční přirážkou 300,- K č! 

Společenský ve čer 
20.10. (čtvrtek) v 19:00 h – restaurace Hotelu Myslivna 
Účast prosím vyznačte v závazné přihlášce. 

 
Prezentace firem 
V hale hotelu se uskuteční prezentace přihlášených firem s možností odborných a obchodních 
konzultací. 

Ubytování 
Ubytování si účastníci zajišťují sami. Doporučujeme využití rezervované kapacity za příznivé ceny 
přímo v hotelu Myslivna. Při objednávání uveďte heslo „Drůbež 2011“. 

Hotel Myslivna , Nad Pisárkami 1, 623 00  Brno-Kohoutovice, tel.: 547 107 111, fax: 547 107 707,             
e-mail: hotel@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz, 2lůžkový 1200,-, 1lůžkový 750,- včetně snídaně 
švédské stoly a DPH (ceny pro účastníky konference). Cena za případné parkovné na hotelovém 
parkovišti 90,- Kč/auto/noc – parkoviště je hlídané a pojištěné. 

Ubytování si zajist ěte co nejd říve nejpozd ěji do 10.10.2011! 

 

Dopravní spojení k Hotelu Myslivna: 

- autem (viz mapka z internetu www.hotelmyslivna.cz), 
- z Mendlova nám. bus č. 68, odjezd v hodinových intervalech, 
- od hlavního nádraží ČD tramvají č. 1 směr Bystrc, výstup zastávka Mendlovo nám., přestup 

na autobus č. 68. 
 
 

 
„DRŮBEŽ 2012“ 

 
18.–19.10.2012, Brno 

 
 
 
 
 

Odborné informace WPSA: 
Ing. Pavel Trefil, DrSc, e-mail: trefil@bri.cz 

Doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D., tel.: 545 133 229, e-mail: lichov@mendelu.cz 
 

Odborné informace WVPA/ ČAAM: 
MVDr. Karel Kovařík, tel. 541 218 705, e-mail: karel.kovarik@vetweb.cz 

 
Organiza ční informace, p řihlášky: 

Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Palackého 1–3, 612 42  Brno, 
tel.: 541 562 088 – 90, fax: 541 219 754, e-mail: icvi@vfu.cz 

Dr. Mirko Treu, tel.: 541 562 090, 602 407 366, e-mail: treum@vfu.cz 
Věra Temelová, tel.: 541 562 092, temelovav@vfu.cz 

 



DRŮBEŽ 2011 – program 
 

20.10.2011 (čtvrtek) 

X. konference České národní v ětve sv ětové dr ůbežářské organizace (WPSA) 
 
09:00 Registrace účastníků 

Předsedající: Pavel Trefil 

09:45–10:00 Zahájení  
 Pavel Trefil, Karel Kovařík (CZE) 
10:00–11:00 Bun ěčný a molekulární mechanismus selekce a skladování sper mií ve vejcovodu 

drůbeže 
 Murray Bakst (USA) 
11:00–11:40 Použití sv ětla k  ovlivn ění reproduk čních vlastností rodi čovského hejna brojler ů 
 R. M. Gous (JAR) 
11:40–12:20 On a ona  
 Petr Jaroslav (CZE) 

12:20–13:50 P ř e s t á v k a  –  o b ě d  

13:50–14:10 Světelné programy ve výkrmu brojler ů 
 Jonathan Harrison (GBR) 
14:10–14:30 Použitie probiotík a rastlinných látok na stabilizác iu zdravotného stavu a podporu 

úžitkovosti v chovoch hydiny 
 Daryna Pospišilová (SVK) 
14:30–14:50 Aktuální výzkum v oblasti kokcidiózy  
 Michal Pakandl (CZE) 
14:50–15:10 Funk ční vlastnosti vajec  
 Kamila Míková (CZE) 

15:10–15:40 P ř e s t á v k a  

Předsedající: Martina Lichovníková 

15:40–16:00 Nové poznatky v problematice kokcidiózy dr ůbeže v EU; strategie řízení mokré 
podestýlky 

 Chris Cassan (Pfizer AH, BEL) 
16:00–16:20 Pokrok ve šlecht ění ROSS 308 
 Siobhan Carroll (GRB) 
16:20–16:35 Vliv v ěku a teploty na pr ůběh snášky nosných a masných slepic  
 Eva Tůmová (CZE) 
16:35–16:50 Proč máme/nemám e rádi dr ůbeží maso  
 Kamila Míková (CZE) 
16:50–17:05 Informace z ČMDU 
 Dana Tůmová (CZE) 
17:05–17:20 Prevence výskytu salmonel v  chovech dr ůbeže 
 Milada Dubská (CZE) 
17:20–17:30 Diskuse  
  
  

17:30–18:00 Výro ční členská sch ůze České národní v ětve WPSA 
  
17:00–18:00 Výro ční členská sch ůze ČAAM – WVPA 
  
  
  

 
19:00–24:00 Spole čenský ve čer – restaurace a vinárna Hotelu Myslivna  
 
 

PREZENTACE FIREM 
 

F o y a e r  –  H o t e l u  M y s l i v n a  



21.10.2011 (pátek) 

 

XV. konference České národní v ětve Světové veterinární dr ůbežářské organizace (WVPA) 
 

Předsedající: Karel Kova řík 

09:00–09:10 Zahájení  
 Karel Kovařík (CZE) 
09:10–09:30 Epidemiologická situace v  alimentárních onemocn ěních u lidí  
 Renata Vaverková (CZE) 
09:30–09:50 Význam biologické bezpe čnosti v chovech dr ůbeže 
 Milada Dubská, Petr Šatrán (CZE) 
09:50–10:20 Peří jako pom ůcka pro diagnózu, sledování a hodnocení u dr ůbeže 
 Irit Davidson (ISR) 

10:20–10:40 P ř e s t á v k a  

10:40–11:05 Výskyt nových kmen ů IB v Evrop ě, monitoring a možnosti prevence  
 Willem Wijmenga (Pfizer AH) 
11:05–11:30 Vakcinace v  líhních – zvyšující se trend u brojler ů 
 György Bánhidi (CEVA AH) 
11:30–12:00 Ekonomicky efektivní a trvale udržitelná kontrola st řevních onemocn ění způsobených 

kokcidiózou a enteritidou u brojler ů 
 Luciano Gobi (MSD AH, ITA) 

12:00–13:00 P ř e s t á v k a  –  o b ě d  

Předsedající: Ladislav Lojda 

13:00–13:25 Spojení mezi nutriciny, intestinální mikroflórou a i munitním systémem z  pohledu výživy 
zvířat 

 Gábor Szigeti (Bioferm, HUN) 
13:25–13:40 Nové poznatky z  používání antikokci dik v EU  
 Wouter Depondt (Cymedica, Alpharma) 
13:40–14:05 Preventivní a profylaktické použití oxidativních des infek čních prost ředků 
 Franck Foesser (EMEA, FRA) 
14:05–14:30 Racionální a zodpov ědné používání antimikrobik u dr ůbeže 
 Lucie Pokludová, Alfred Hera, Jiří Bureš (CZE) 
14:30–15:00 Diskuse  a ukon čení konference  
 Karel Kovařík, Pavel Trefil (CZE) 
 
Změna programu vyhrazena! 
 
 
 



Zašlete na adresu:  Institut celoživotního vzdělávání VFU Brno, Palackého 1–3, 612 42  Brno, fax: 541 219 754,                   
e-mail: treum@vfu.cz – nejpozději do 10.10.2011. 
 

„ D R Ů B E Ž   2 0 1 1 “  

20.–21. října 2011 v Brně 
 

ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA 
 
(Vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem.) 
Příjmení, jméno, titul: 

Datum nar.: 
Zaměstnavatel (adresát daňového dokladu): 
 
 
 
 
 
Tel.: Fax: E-mail: 
IČ: DIČ:  
 
Č. ú.:                                                                                Kód banky: 
Kontaktní adresa: 
 

 
Účast na večerním programu     �   20.10. (čtvrtek)                                               Vyznačte! 

Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci a registrační poplatek uhradím dle následujícího 
vyznačení (zakroužkujte / označte barevně příslušnou částku): 

Registra ční poplatky v  Kč 20.–21.10.2011 
Základní 2.300,- 
Člen WPSA 1.800,- 
Člen ČAAM, KVL ČR 1.800,- 
Student* 500,- 
*poplatek nezahrnuje vstup na večerní program 

 
Upozorn ění – platby připsané na účet VFU Brno., po termínu 10.10.2011 a platby na místě (mimo předem 
přihlášených a účastníků ze Slovenska) budou zatíženy manipulační přirážkou Kč 300,-! 
Pro dalšího ú častníka po řiďte prosím kopii závazné p řihlášky!  
 
Potvrzení o zaplacení 
Vyplňuje a potvrzuje – organizace, firma, fyzická osoba. 

Potvrzujeme, že jsme dne ….… 2011 dali příkaz k úhradě registračního poplatku na konferenci 
ve dnech 20.–21.11.2011 v Brně, celkem …………….……… Kč. 
Částka odpovídá ceně pro pracovníka uvedeného na závazné přihlášce. 
 
Částka byla uhrazena: (označte způsob úhrady) 

a)  Převodním příkazem z účtu číslo ………..……………………………….………. ve prospěch účtu 
u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720201011, k. s. 0308. 

b)  Bude uhrazena na místě v hotovosti v Kč. Účastníci ze Slovenska bez manipulační přirážky. 
 
VFU Brno, IČ 62157124, DIČ CZ62157124 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno na dobu neurčitou, ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k účelu poskytnutí informací naší univerzitě. Tyto údaje nebudou poskytovány 
třetím osobám ani k jiným účelům. 
 
 
Datum: (Podpis, razítko) 
 


