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PŘEHLED ČINNOSTI 

Pracovní tým řeší problematiku hodnocení úrovně zdraví, welfare a biosecurity  

jako nedílné součásti „healt herd managementu“ v chovech hospodářských 

zvířat.  

Pracovní tým se dále specializuje jednak na hodnocení ustájení hospodářských 

zvířat při použití různých technologických systémů a jednak na hodnocení 

úrovně chovu (specifikování technologických a zootechnických reserv) 

a stanovení „kritických kontrolních bodů“. 

Dále zjišťuje vliv chovného prostředí a ostatních vybraných faktorů na kvalitu 

mléka. 

V neposlední řadě zaměřuje pozornost na hygienu a technologii chovu, včetně 

biosecurity chovu zvířat v zoologických zahradách. 

K naplnění cílů je používána nejmodernější měřící a diagnostická technika 

a metody stanovení podle platných legislativních norem.  
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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 

- Hodnocení úrovně welfare, zdraví a biosecurity u jednotlivých druhů hospodářských zvířat. 

- Hodnocení vybraných preventivních opatření vedoucích ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření viru 

AMP v populaci divokých prasat, ve velkochovech a malochovech prasat. 

- Optimalizace chovného prostředí z hlediska úrovně welfare a zdraví telat. 

- Vliv různých způsobů ustájení na užitkovost a zdravotní stav telat v průběhu období mléčné výživy. 

- Vliv různého způsobu ustájení telat na zdraví, užitkovost a reprodukční ukazatele budoucích dojnic. 

- Zjištění vlivu chovného prostředí a ostatních vybraných faktorů na kvalitu mléka. 

- Vývoj a inovace nových technických prvků pro zkvalitnění chovného prostředí a jejich ověření 

v provozních podmínkách. 
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QK1910438: Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných 
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QK1920187: Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností 
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MZE-RO0718 – Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Tvorba a hodnocení chovného prostředí 
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