
Králíkářská akademie Českého svazu chovatelů - harmonogram 

 

Termíny a místa konání:  

• 9. 7. 2022, Sekretariát Českého svazu chovatelů, Maškova 3, 182 53 

Praha 8 – Kobylisy 

• 6. 8. 2022, Chovatelský areál Základní organizace Českého svazu 

chovatelů Ivančice, Pod Hájkem 184/119, Alexovice, 664 91 Ivančice 

 

Program (platí pro oba termíny): 

 

8.00 – 9.00 Prezence účastníků, občerstvení 

9.00 Zahájení (Mgr. Ondřej Matouš; MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.;  

MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.) 

9.15 – 10.15 Chov králíků v ČR, historický vývoj a současné směry chovu domácích 

králíků. Základní anatomické a fyziologické zvláštnosti králíka a jejich vztah k chovu 

(dr. V. Šimek) 

10.15 – 11.45 Základní chovatelská práce s králíky, etika chovu, šlechtitelská práce 

v chovech (Petr Fasora/Jiří Jahoda) 

11.45 – 12.30 Oběd 

12.30 – 13.30 Typy srsti u králíků a jejich rozdíly – dělení a teoretický základ a 

ukázka (Ing. Aleš Studničný/Jindřich Šíp) 

13.30 – 14.30 Základy dědičnosti u králíků – velikost, typy srsti, vrozené vady  

(Ing. Jiří Patras) 

14.30 - 15.30 Základy preventivní veterinární péče v chovu králíků (dr. M. Martinec) 

15.30 – 15.45 Občerstvení 

15.45 – 17.30 Praktická ukázka a nácvik zacházení s králíky, transport králíků na 

výstavy, předvýstavní příprava, ukázka základních krmiv (Tomáš Červinka/Jiří 

Jahoda/Petr Přikryl/Jindřich Šíp) 

17.30 – 17.50 Test znalostí (dr. M. Martinec) 

18.00 Vyhodnocení, společné foto, předání certifikátů (dr. V. Šimek) 

 



Králíkářská akademie Českého svazu chovatelů - harmonogram 

 
Čestné předsednictvo: 

Mgr. Ondřej Matouš, předseda ÚVV ČSCH 

MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., předseda Ústřední odborné komise chovatelů králíků ČSCH 

Jiří Jahoda, předseda Sboru posuzovatelů králíků ČSCH 

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D., předseda Standardové komise sekce chovatelů králíků ČSCH 

 

Organizační výbor: 

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D., za ÚOK chovatelů králíků, tel. 776 306 741 

Josef Vilhelm – tajemník ÚOK chovatelů králíků, tel. 734 621 751 

 

Plánovaní lektoři a jejich krátké představení: 

 

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D., chovatel králíků zakrslých beranů a moravských bílých hnědookých, 

autor rozsáhlé série odborně-populárních článků a také knih o chovu králíků, vedoucí autorského 

kolektivu Vzorníku plemen králíků 2020, český a evropský posuzovatel králíků 

MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., úspěšný chovatel králíků velkých světlých stříbřitých, rexů a 

českých strakáčů s dlouholetou praxí a činností zaměřenou hlavně na zdraví králíků, český posuzovatel 

králíků 

Jiří Jahoda, úspěšný chovatel králíků českých strakáčů a ruských věnující se králíkářské historii a 

vývoji plemen s dlouholetou praxí, specialista na výživu a krmení králíků, český a evropský posuzovatel 

králíků 

Jindřich Šíp, úspěšný chovatel mnoha zakrslých plemen králíků, známý mezinárodní (několikanásobný 

evropský Mistr a Šampion) vystavovatel s dlouholetou praxí ve výživě, specialista na králíky se 

saténovou a dlouhou srstí, český a evropský posuzovatel králíků 

Ing. Aleš Studničný, úspěšný chovatel králíků kastorexů specializující se na techniku chovu a 

plemenitbu králíků, český posuzovatel králíků 

Ing. Jiří Patras, úspěšný chovatel velkých a dlouhosrstých plemen, odborník na genetiku zbarvení a 

vrozených vad králíků, český posuzovatel králíků 

Petr Fasora, úspěšný chovatel králíků dailenárů a sallanderů specializující se na techniku chovu, 

šlechtění a výběr králíků, český posuzovatel králíků 

Tomáš Červinka, chovatel králíků zakrslých divoce zbarvených a zakrslých beranů, známý 

mezinárodní (několikanásobný evropský Mistr a Šampion) vystavovatel králíků specializující se na 

termínování králíků k vystavování a výstavní kondici, český a evropský posuzovatel králíků 

Petr Přikryl, úspěšný chovatel králíků rexů tříslových černých, předseda Rexklubu, český posuzovatel 

králíků 


