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PŘEHLED ČINNOSTI 

 Pracoviště v Kostelci nad Orlicí navazuje na tradici bývalého 

Výzkumného ústavu chovu prasat 

 Řešíme otázky výživy, technologie a welfare u prasat, se 

zaměřením na využití v managementu produkčních i šlechtitelských 

chovů 

 Součástí pracoviště je uznaný nukleový chov přeštických 

černostrakatých prasat a chov laboratorních miniprasat 

 K dispozici je laboratoř výživy (umožňuje provádět většinu běžných 

rozborů včetně analýzy obsahu aminokyselin) a akreditovaná 

pokusná stáj 

 Věnujeme se poradenství pro chovatelskou veřejnost 

 Vydáváme vědecký časopis Research in Pig Breeding  

 Pořádáme mezinárodní workshop Research in Pig Breeding 
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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 

QK 1720349 Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat. (2017-2019) Cílem projektu je 

vyvinout nové formy zinku za použití moderních nanotechnologií za účelem snížení použití antibiotik v chovech 

prasat a zlepšení celkového zdravotního stavu s ohledem na užitkovost. 

 CA15215  Innovative approaches in pork production with entire males  (2016-2020) Produkce plnohodnotných 

samců (EM) nebo imunokastrátů (IC) v souvislosti s omezením chirurgické kastrace vyžaduje přehodnocení celého 

systému produkce vepřového masa a inovace na všech úrovních potravinového řetězce, aby se dosáhlo vysoké 

udržitelnosti a kvality produktů. Akce COST urychlí inovace prostřednictvím vytváření sítí, rozvíjením a šířením 

osvědčených postupů založených na vědě tak, aby bylo dosaženo dobré kvality produkce s EM nebo IC. 

 QK1910400  Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické 

kastrace  (2019- 2023)  Posláním projektu je nabídnout chovatelům prasat praktické možnosti zmírnění, případně 

eliminace provozních i ekonomických dopadů omezení a zákazu chirurgické kastrace kanečků a představit 

chovatelům ověřené alternativy výkrmu kanečků odpovídající současnému trendu v řadě zemí Evropské unie.  

 MZE-RO0718  Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace  2018-2022   
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