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PŘEHLED ČINNOSTI 

Perspektivní cestou vývoje v chovu skotu je využívání moderních 
technologií, které umožňují integrované řízení stáda. Chovatelům se otvírají 
stále nové možnosti sledování ukazatelů odrážejících aktuální zdravotní stav 
dojnic. Úspěšná aplikace těchto technologii v tzv. precizním zemědělství 
však předpokládá intenzivní spolupráci napříč obory a vytvoření podmínek 
pro optimální využití velkého množství získávaných informací v 
managementu dojených stád. 

Proto se náš výzkum v úzké spolupráci Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze zaměřuje na stanovení postupů vedoucích ke zlepšení zdravotního 
stavu, reprodukční výkonnosti, pohody zvířat a ekonomické efektivity 
chovu dojnic při využití dat pocházejících z technických zařízení 
umožňujících sledování jednotlivých zvířat v reálném čase (automatická 
váha, aktivometry, vitalimetry analyzátory složení mléka atd.). 

Kromě informací získaných v experimentech prováděných v akreditovaných 
stájích s příslušným technickým vybavením ověřujeme naše výsledky ve 
spolupracujících chovech na základě společně vytvářené databáze 
informací. 
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Our  research objective is to encourage the development of economically viable and ethically 

acceptable farming of pigs and cattle in the Czech Republic and the European Union. 
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    HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

 Experimentálně jsou zkoumány možnosti prevence metabolických poruch dojnic s využitím moderních 
technologií na základě včasné indikace a stanovení vztahů přímých a nepřímých indikátorů negativní 
energetické bilance dojnic v postpartálním období. Současně jsou hledány i cesty pro stanovení potenciálu 
adaptačních schopností dojnic na produkční stres. 
 

 V závislosti na průběhu tranzitního období a aktuálním stavu organismu indikovaných v záznamu automaticky 
získávaných dat jsou hledány možnosti individuálního hodnocení připravenosti krav k opětovnému zařazení do 
reprodukce. 
 

  Ve spolupráci s chovateli je průběžně vytvářena databáze informací, která slouží k ověřování experimentálně 
získaných výsledků v širším rozsahu. Automaticky získávaná data jsou doplňována o údaje z hlediska evidence 
a původu jednotlivých zvířat, jejich zdravotního stavu a reprodukce. 

 
 Spolu s oddělením genetiky a šlechtění pokračuje výzkum vztahu hlavních užitkových znaků a funkčních 

parametrů dojnic k ukazatelům zdraví a reprodukce v intenzivních produkčních systémech s využitím plošného 
systému sběru dat a evidence záznamů o poruchách zdraví jednotlivých zvířat. 
 

Řešená tématika je součástí výzkumných projektů: MZE0–RO0719; QK1910242 
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