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1.

ÚVOD

Příprava dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“) vyplývá
z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory
výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne
8. února 2017 č. 107 a je nezbytným podkladem pro poskytnutí institucionální podpory
a hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“).
Tato DKRVO je předkládána Výzkumným ústavem ţivočišné výroby, v. v. i. jako podklad pro
rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí institucionální podpory. DKRVO byla připravena
v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 2022 schválenou usnesením vlády ČR č. 82 ze dne 3. 2. 2016 (dále jen „Koncepce VaVaI
MZe“) a Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku
2030 (dále jen „Strategie 2030“).
V rámci DKRVO bude ve VÚŢV řešeno celkem 15 výzkumných záměrů (VZ). Cíle těchto VZ
jsou v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016-2022 zejména pro
klíčové oblasti Udrţitelná produkce potravin a Udrţitelné zemědělství a lesnictví a výzkumné
směry Ţivočišná produkce a veterinární medicína, Biodiverzita a Produkce potravin.
Východiskem je strategie popsaná v Koncepci rozvoje výzkumu a vývoje VÚŢV v.v.i., do
roku 2020. Tematické priority definované Zřizovací listinou VUŢV (2007) jsou systematicky
rozvíjeny jiţ od roku 2008 v několika etapách institucionálních záměrů “Udrţitelný rozvoj
chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství“.
Představují komplex navazujících vědeckovýzkumných činností rozvíjejících oblasti
genetiky, reprodukční biologie, fyziologie výţivy a výţivy a krmení hospodářských zvířat,
etologie a technologie, managementu a ekonomiky chovu hospodářských zvířat různého
produkčního zaměření, včetně alternativních chovů (králíci, kozy, jelenovití) v návaznosti na
kvalitu potravin a environmentálních souvislostí. Výsledkem řešení jsou kvalifikované
poznatky i pro biomedicínský a farmakologický výzkum.
Řešení je zajišťováno vlastní experimentální základnou (23 akreditovaných pracovišť) na
pracovištích Uhříněves, Netluky a Kostelec nad Orlicí.

2.

HISTORIE A SOUČASNOST VO

Ústav byl zřízen jako jeden z pěti specializovaných ústavů v působnosti ministerstva
zemědělství reorganizací Svazu výzkumných ústavů řízeného Českou akademií
zemědělskou od 1. 1. 1951. V roce 1953 přesídlil z Prahy - Dejvic do Uhříněvsi, do školního
statku Vysoké školy zemědělské. Výzkum se soustředil na problémy nově zakládaných JZD
a státních statků při plnění prioritního politického úkolu - zajištění soběstačnosti ve výrobě
potravin. Zabýval se hlavně chovem prasat, skotu a drůbeţe - moţnostmi výroby kvalitního
krmení pro zvířata, odchovem mláďat, sniţováním pracnosti a modernizací (strojní dojení),
zušlechťováním zvířat, ale i otázkami ekonomiky výroby. Obecné disciplíny, jako fyziologie
a výţiva zvířat, zatím dostaly jen částečný prostor.
Ústav se stal centrem odborného vzdělávání, a navázal na tradici Masarykovy školy práce,
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která byla při školním statku zaloţena v roce 1928. Výsledky výzkumu předával do praxe na
pícninářských a chovatelských dnech, kde se scházely stovky zemědělských odborníků.
Tím ústav podstatně přispěl k růstu a efektivitě ţivočišné produkce u nás.
Modernizace ústavu v 60. letech znamenala lepší podmínky i vybavení pracovišť a umoţnila
kvalitativní posun ve výzkumné činnosti. Kromě nové budovy ústavu, laboratoří
a technického zázemí byl postaven komplex experimentálních stájí pro exaktní výţivářské
a fyziologické pokusy, a unikátní klimatizovaná stáj v Netlukách, určená pro řešení úkolů
vojenského charakteru související s ochranou zvířat proti účinkům zbraní hromadného
ničení, postupně vyuţívaná k výzkumu faktorů stájového prostředí a jejich optimalizaci.
Úspěšně byla překonána stagnace vědeckých disciplín pod vlivem nekritického přijímání
různých pseudovědeckých teorií padesátých let. Byla rehabilitována mendelistická genetika,
oddělení plemenářské genetiky se postupně stalo nepostradatelným partnerem Státních
plemenářských podniků. Za dlouhodobě vynikající výsledky v oboru genetiky obdrţel tým
oddělení genetiky v roce 1982 nejvyšší dosaţitelné ocenění – Státní cenu.
Podstatné změny v chovu skotu, zejména přechod k vyuţívání specializovaných dojených
a masných plemen, si vyţádaly i adaptace, rekonstrukce, změny technologií a celkovou
modernizaci stájových prostorů, na kterých se vědečtí pracovníci ústavu svými poznatky
výrazně podíleli. Významnou úlohu přitom sehrála spolupráce ústavu s Agroprojektem.
Tradice předávání nových poznatků praxi se rozvíjela i během šedesátých a sedmdesátých
let a ústav tak podstatně ovlivnil v příslušných oborech ţivočišnou velkovýrobu. Za dvě
dekády ústav navštívilo více neţ 3000 exkurzí, z toho více neţ 600 zahraničních, celkový
počet návštěvníků se odhadoval přes 110 000.
Nová koncepce rozvoje ţivočišné výroby (1972) s prioritou intenzifikace chovu skotu vedla
k profilaci dalších oborů výzkumu ústavu. V roce 1974 se stal koordinačním pracovištěm
státního úkolu "Racionální soustava chovu skotu v podmínkách ČSSR", na jehoţ řešení se
podílely všechny zemědělské ústavy a od roku 1985 koordinoval státní úkol „Intenzifikace
a rozvoj biologických základů ţivočišné výroby“, který se začal do větší hloubky věnovat
i chovu dalších hospodářských zvířat.
Po roce 1990 se podstatně zvýšila dostupnost moderních technologií, plemenného
materiálu, zdrojů informací, moţností výjezdu na zahraniční exkurze a stáţe. Otevření trhů
se zemědělskými komoditami se odrazilo na vývoji celého odvětví a přineslo nevyhnutelné
změny ve strategii a koncepci zemědělského výzkumu. Bylo zahájeno řešení komplexního
výzkumného úkolu „Biologicko-technická intenzifikace ţivočišné výroby“ kde ústav byl
zodpovědný za řešení dvou etap - Genetické zlepšování vlastností a tvorba výkonnějších
typů hospodářských zvířat, a Progresivní technologické systémy zvyšování efektivnosti
chovu hospodářských zvířat. Vznikla nová odvětví - faremní chovy králíků, jelenovitých,
chovy koz se zpracováním kozího mléka, ekologické chovy a výzkumný program ústavu se
rozšířil i na tyto obory.
K 1. 1. 1992 se stal ústav státní příspěvkovou organizací s cílem rozvoje poznání ve
vědních oborech souvisejících s chovem všech druhů a kategorií hospodářských zvířat
a jeho přenosu do praxe. V roce 1994 se stal novým pracovištěm ústavu dosavadní
Výzkumný ústav pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí.
V roce 1997 proběhlo hodnocení VÚŢV mezinárodní komisí. Bylo potvrzeno, ţe ústav má
v České republice specifické postavení, je jediným ústavem, který se zabývá problematikou
ţivočišné výroby. Komise konstatovala vysoký vědecký standard pracovníků a doporučila
stanovit dlouhodobě strategicky významné cíle výzkumu. Od roku 1998 byly proto
zpracovávány „Institucionální záměry rozvoje ústavu“, které se staly základem další
vědeckovýzkumné činnosti ústavu.
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Poslední organizační změnou ústavu (od 1. 1. 2007) je transformace ve veřejnou
výzkumnou instituci, jejímţ úkolem je rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů
souvisejících s vyuţitím a chovem všech druhů a kategorií hospodářsky vyuţitelných zvířat.
Nezastupitelnou roli zastává ústav v prioritní problematice FAO OSN – Globální strategii
managementu genetických zdrojů. Od roku 1995 je Národním střediskem pro genetické
zdroje, koordinátorem příslušné části Národního programu a jediným pracovištěm, které
zajišťuje systematický monitoring, hodnocení a konzervaci genetických ţivočišných zdrojů.
Ústav zajišťuje objektivizaci a aplikaci klasifikačního systému EU pro jatečně upravená těla
jatečných zvířat (SEUROP), navrhuje a ověřuje metodické postupy přenosu a zpracování
dat z klasifikace prasat a skotu.
Při ústavu působí také Vědecký výbor výţivy zvířat, který je poradním orgánem Koordinační
skupiny bezpečnosti potravin ministra zemědělství. Koordinační skupina zajišťuje spolupráci
mezi Českou republikou a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA)

3.

VIZE

VÚŢV je současné době jediným ústavem, jenţ můţe díky svým kapacitám a vlastnímu
experimentálnímu zázemí realizovat výzkumný program s potřebným podílem základního
a aplikovaného výzkumu. Vzhledem k profilovému zaměření na oblast ţivočišné výroby
v ČR a k poţadavku naplnění výzkumných směrů Koncepce VaVaI MZe 2016-22 směruje
rozvoj svých výzkumných aktivit tak, aby jeho role coby garanta základních zootechnických
disciplín v ČR zůstala zachována a dále se posilovala.
Bude se rozvíjet jako moderní výzkumná instituce s odpovídajícím experimentálním
zázemím, ve svém oboru konkurenceschopná v národním i evropském měřítku. Výzkumný
program bude směrován k získávání nových poznatků vyuţitelných pro efektivní
a ekologicky dlouhodobě udrţitelné systémy chovu HZ, tím přispívat k zajištění kvalitních
a bezpečných potravin, včetně inovovaných nutričně a energeticky vyváţených potravin.
Stěţejními obory budou i nadále genetika, genomika a šlechtění HZ, reprodukce
a reprodukční biotechnologie, výţiva a krmení HZ, technologie pro ţivočišnou výrobu,
welfare, systémy chovu a ekonomika chovu HZ. Konkrétní výzkumný program se bude
operativně rozšiřovat s ohledem na očekávané inovace a technický rozvoj, zejména
 adaptace systémů chovu HZ na změny klimatu
 uchování a vyuţívání biodiverzity HZ - nové genotypy a způsoby vyuţívání
 technologická modernizace a robotizace pro zajištění dobrých ţivotních podmínek
zvířat a pracovních podmínek jejich chovatelů/ošetřovatelů
Vedle své vědeckovýzkumné činnosti bude i nadále plnit své poslání ve zprostředkování
poznání prostřednictvím efektivního předávání aktuálně vyuţitelných vědeckých výsledků
zemědělské praxi i dalším uţivatelům, různými formami poradenství a také podporou interní
grantové agentury - Centra transferu technologií s návazností na Technologickou agenturu.
Ústav se stále více bude podílet na internacionalizaci vědecké činnosti a zapojování do
mezioborových a mezinárodních vědeckých sítí. Cílem je dosáhnout vyššího podílu účasti
v mezinárodních konsorciích a udrţení této pozice v dlouhodobém horizontu.
Součástí vědeckých aktivit zůstane i výchova mladých vědeckých pracovníků ve spolupráci
s univerzitami. Studenti se budou podílet na výzkumných projektech pod vedením školitelů –
vědeckých pracovníků ústavu. Zvýšení atraktivity vědecké práce pro studenty středních škol
je i cílem nově připravovaného vzdělávacího programu Hledáme příští výzkumníky.
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4.

CÍLE DKRVO

BIOTECHNOLOGIE REPRODUKCE
S rostoucími poţadavky na „výkonnost“ zvířat narůstá i frekvence problémů, které souvisí
s jejich rozmnoţováním. Výzkum je cílen na postupy produkce embryí přenosem jader,
netradiční způsoby uchování biologického materiálu, metody umoţňující opravu poškozené
DNA, modely pro buněčné terapie. Pozornost bude věnována působení endokrinních
disruptorů z vnějšího prostředí (např. komponenty některých plastů, desinfekční látky nebo
pesticidy), které po průniku do organismu představují váţný problém v reprodukci HZ.
GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ
Šlechtění HZ je zásadním prostředkem pro zvyšování konkurence schopnosti a efektivity
ţivočišné produkce. Hlavními cíli je trvalý vývoj postupů genetického a ekonomického
hodnocení populací a jedinců. Ekonomické váhy vypočtené pro komplex stávajících
i nových znaků (znaky kvality produkce a zdraví) vytvoří podmínky pro aktualizaci, resp.
návrh nových selekčních kritérií a efektivní směrování selekce u hlavních druhů HZ i při
zhoršujících se produkčních podmínkách včetně změny klimatu. Řešení bude dále
zaměřeno na vytvoření systému genetického hodnocení pro nové funkční znaky a vlastnosti
související se zdravím. To přispěje i ke sníţení spotřeby antimikrobik v chovech. Budou
ověřovány nové hybridizační programy, jejichţ cílem bude vyuţití efektů spojených
s kombinací rozdílných genotypů.
Podle Koncepce VaVaI MZe je nutné do budoucna povaţovat ţivočišnou výrobu
a veterinární medicínu za jeden komplex se vzájemně podmíněnými prvky. Pomocí SNP
chipů a mikrosatelitních lokusů budou identifikovány geny, které kontrolují významné
funkční a uţitkové znaky a analyzována genetická proměnlivost jednotlivých populací.
Opatření k udrţení dostatečné diverzity v genech přirozené imunity a infekční
rezistence uplatněná na základě těchto poznatků podpoří prevenci nečekaných epizootií
(BSE, slintavky, ptačí chřipky a afrického moru prasat). Výsledky budou slouţit i pro
optimalizaci programů ochrany genetických ţivočišných zdrojů.
FYZIOLOGIE VÝŢIVY A VÝŢIVA HZ
Intenzivní mléčná produkce dojnic přináší problémy, vyvolané negativní energetickou bilancí
po porodu. Výzkum proto bude zaměřen na optimalizaci výţivy dojnic. U drůbeţe bude
zkoumán vliv různých zdrojů tuků a proteinů, které tvoří hlavní nákladovou sloţku výţivy bude porovnána uţitkovost a fyziologické parametry kuřat na dietách s různým profilem
mastných kyselin. Cílem studia metabolismu tuků bude zjistit vliv amidovaného alginátu na
cholestrolemii a fekální output lipidů. Výsledkem bude poznání důsledků omezení
vstřebávání lipidů, které kromě sníţení kalorického příjmu sníţí tvorbu ţlučových kyselin,
které jsou rizikovým faktorem kolorektálního karcinomu.
Zjistíme, zda antimikrobiální účinek antibiotik lze ovlivnit antimikrobiálními látkami přírodního
původu. Nově posoudíme i bezpečnost provozu bioplynových stanic z hlediska mnoţství
a vitality patogenních bakterií přicházejících do prostředí při výrobě bioplynu při pouţití kejdy
chovu skotu, prasat a drůbeţe.
Budou ověřovány postupy, které mohou sníţit produkci metanu v bachoru přeţvýkavců,
která kromě negativního vlivu na ţivotní prostředí znamená pro dojnice ztrátu aţ 15 %
přijaté energie, která není vyuţita. Další etapa výzkumu bude zaměřena na náhradu
importovaného sójového extrahovaného šrotu domácími bílkovinnými plodinami - lupinou,
nebo čekankou.
Nutriční hodnotu krmiva ovlivňuje především kvalita krmiv a stravitelnost ţivin. Budeme se
věnovat faktorům, například vlivu sucha, které ovlivňují produkci a kvalitu krmných plodin,
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a ověřovat nové způsoby jejich konzervace. Optimální sestavení krmných dávek podle
poţadavků zvířat umoţní nově stanovené údaje o stravitelnosti, zjišťované s ohledem na
podstatné změny ve spektru i vlastnostech nově pěstovaných krmných plodin.
ETOLOGIE A WELFARE ZVÍŘAT
Cílem je kontinuálně inovovat a zlepšovat produkční prostředí na základě získaných
poznatků z oblasti vzájemných vztahů animálních, technických, technologických
a humánních faktorů působících v chovném prostředí. Bude popsán vliv fyzického
a sociálního prostředí zvířete na jeho fyziologický stav, pohodu, zdraví a uţitkovost
v intenzivních a v extenzivních chovech. Budou studovány dlouhodobé vlivy volného
a skupinového ustájení během odchovu na pozdější odolnost a uţitkovost, výzkum dopadů
chovného prostředí na chování jedince, vzájemné vztahy mezi zvířaty interakcí mezi
člověkem a HZ, vyuţití mechanismů, kterými se organismus vyrovnává se stresem.
Budou získány nové poznatky o dopadu změn klimatu na chovné prostředí a management
stád přeţvýkavců, vlivu abiotických faktorů na chovné prostředí, ustájená zvířata a následně
na zooveterinární ukazatele s cílem vyuţít tyto poznatky k vývoji a inovaci technických
prvků, technologických systémů a systémů biosekurity v chovech.
EFEKTIVNÍ SYSTÉMY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Výzkum je orientován na optimalizaci chovných systémů hlavních druhů HZ, zaměřených
kromě vysoké produkce na zdraví, reprodukcí a kvalitu produkce. Budou identifikovány
ukazatele odráţejících aktuální stav dojnic a faktory ovlivňující jejich zdraví, coţ umoţní
navrhnout opatření v prevenci zdravotních problémů, omezení léčiv, zlepšení pohody zvířat
a zamezení jejich předčasného vyřazování. Současně budou definovány hlavní vztahy mezi
výrobními a ekonomickými ukazateli chovu dojeného skotu a odhadovány dopady nových
pravidel společné zemědělské politiky na rentabilitu podniků s chovem skotu.
Výzkum produkčních systémů v chovu prasat bude propojovat oblasti reprodukce, výţivy
a krmení, technologií a welfare, etiky a ekonomiky chovu. Řešeny budou moţnosti pouţití
alternativních krmiv a stanovení technologických postupů a rizik při jejich výrobě
a zkrmování. Výzkum biotechnických postupů v reprodukci prasat se soustředí především
na inseminaci prasat, kryokonzervaci kančího spermatu a mikrobiální kontaminaci ejakulátů
i moţnosti vyuţití některých metod asistované reprodukce.
Jedinečná geneticky uzavřená populace starokladrubského koně je poznamenána
zdravotními riziky, zejména osteochondrózou a letní vyráţkou, která mohou souviset jednak
s výţivou, jednak s důsledky úzké reprodukční základny. Pokračování genotypování koní
v NH Kladruby nad Labem umoţní výpočty genomické matice příbuznosti a jejímu vyuţití
v řízení plemenitby a udrţení stávajícího fondu populace.
Budou doporučena opatření managementu farmově chovaných jelenovitých vedoucí k vyšší
rentabilitě chovu a ke zlepšení kvalitativních parametrů masa.
4.1

Celkové výstupy DKRVO za období let 2018 – 2022

a) dle klíčové oblasti změn B: Excelence zemědělského výzkumu Koncepce VaVaI MZe
Celkem
Druh výstupu
2018
2019
2020
2021
2022
20
22
28
27
29
126
Jimp. (Q1 a Q2)
1
1
4
6
P
20
22
29
28
33
132
CELKEM
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b) dle RIV
Druh výstupu
Publikační
výstupy
–
ostatní
Aplikované
výsledky
–
ostatní
Ostatní
CELKEM
4.2

2019

2020

2021

Celkem

2022

48

50

54

50

52

254

10

16

12

21

22

81

45
103

59
125

63
129

67
138

64
138

298
633

Dosavadní výstupy za období let 2012 – 2016

Druh výstupu
Jimp.
z toho Q1 a Q2
Jsc
Jrec.
B
C
D
P
G
H
N
Z
F
R
A
M
W
O
CELKEM

4.3

2018

2012
56
46
2
32
1
6
1
1

11
1
9

1
71
192

2013
52
39
2
21
1
8
4
5

2014
57
45
5
20
1
3
10
5

2015
58
46
9
27
3
2
19
12

2016
43
26
4
27
1
1
37
3
5

1
3

8

5
1
5

6

12

2
1
45
157

10
1
1
1
45
167

2
4
2
65
214

2
2
4
2
74
211

Celkem
266
202
22
127
7
20
71
26
5
1
33
2
38
3
2
11
7
300
941

Nejvýznamnější výstupy za období let 2012 – 2016
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5. VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY
5.1

Vývoj selekčních programů a genetického hodnocení hospodářských zvířat
5.1.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumné směry:
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle
VI. 1. Genetika a genomika, šlechtění hospodářských zvířat
5.1.2

Abstrakt

V rámci výzkumného záměru budou pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat (dojený skot,
masný skot, prasata, ovce, kozy a koně) a pro jednotlivé vlastnosti stanovovány nové
genetické parametry, ověřovány nové matematicko-statistické modely a upravovány rovnice
pro předpověď plemenných hodnot na základě celostátních a zahraničních údajů.
V oblasti genetiky a šlechtění dojeného skotu se bude výzkum orientovat na výběr
a moţnosti vyuţití nových, ekonomicky významných znaků. Budou rozvíjeny postupy pro
genetické hodnocení, odhady genetických parametrů a korelačních matic mezi znaky se
zaměřením na metody odhadu genomických plemenných hodnot. Přednostně se
budou provádět analýzy funkčních znaků jako je dlouhověkost, plodnost, exteriér
a vyhodnocení zdravotních znaků dojnic a mladého skotu se zaměřením na vemeno
a končetiny. Do výpočtu genomických plemenných hodnot budou zahrnuty nové i stávající
genomické údaje, které budou doplněny a upraveny (imputace) na stejné a větší počty, za
účelem zvýšení počtu genotypovaných zvířat ve výpočtu genomických plemenných hodnot
(dále GEPH) a zvýšení spolehlivosti odhadu GEPH. Následně budou upravené genomické
údaje vyuţity k populačním analýzám dojeného skotu.
U masného skotu budou vypracovány matematicko-statistické postupy pro úpravu výstupů
z kontroly uţitkovosti masných plemen a získané genetické výsledky budou začleněny do
celostátního chovatelského informačního systému a do systémů pravidelného hodnocení
zvířat, které zohledňuje domácí chovatelské podmínky. Zároveň bude kladen důraz na nově
sledované vlastnosti, které budou vhodným selekčním ukazatelem a vyuţití dat
z molekulárně-genetických laboratoří, na jejichţ základě bude ověřeno jejich moţné vyuţití
pro genomické hodnocení u masného skotu. Bude pokračováno v navázané spolupráci
s Interbullem na vývoji mezinárodního genetického hodnocení masného skotu.
V oblasti genetiky a šlechtění prasat se bude práce orientovat na výběr a moţnosti vyuţití
nových vlastností v procesu šlechtění prasat a to zejména z oblasti zdravotních ukazatelů.
Dále proběhnou analýzy moţného dopadu inbrední deprese na odhadované plemenné
hodnoty a na jejich základě bude zkoumána moţnost optimalizace odezvy na selekci
s ohledem na genetické hodnocení a změnu koeficientu inbrídingu u málopočetných
populací prasat chovaných v ČR. Naváţeme na práci z předchozích let a proběhne analýza
hodnocení kvalitativních znaků otcovské populace prasat.
U ovcí bude pozornost věnována odhadům genetických parametrů sledovaných uţitkových
vlastností pro jednotlivá plemena a budou aktualizovány metodiky odhadu plemenných
hodnot. U dojných ovcí budou ověřeny moţnosti zavedení lineárního popisu vemen do
šlechtitelské praxe. Bude vypracována metodika odhadu plemenných hodnot pro vlastnosti
17
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mléčné uţitkovosti u dojných koz. Dále bude provedena detekce strukturních variant genů,
jeţ mohou být základem genetické variability vybraných ekonomicky významných znaků,
s následným vyuţitím ve šlechtitelských programech ovcí a koz.
V oblasti šlechtění koní se bude práce převáţně orientovat na optimalizaci selekčního cíle
vybraných plemen koní, dále na moţnosti vyuţití nových potenciálních znaků pro genetické
hodnocení a to především z oblasti reprodukce.
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Příloha 1
5.2

Vývoj postupů stanovení genetické rozmanitosti a hodnocení efektů křížení
5.2.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumné směry:
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle:
VI. 1. Genetika a genomika, šlechtění hospodářských zvířat
5.2.2

Abstrakt

V rámci výzkumného záměru se bude řešit problematika efektů spojených s neaditivními
účinky genů danými kombinacemi alel různých plemen a problematika genetické
rozmanitosti v rámci jednotlivých populací hospodářských zvířat, zejména genetických
ţivočišných zdrojů. Jedná se o efekty kříţení a efekty příbuzenské plemenitby, které jsou
podmíněné homozygotností či heterozygotností alel na jednotlivých lokusech. U řady druhů
hospodářských zvířat na selekční programy navazují programy hybridizační, kterých cílem
je praktické vyuţití efektů spojených s kombinací rozdílných genotypů, zejména
heterozního, nelineárního a pozičního efektu. Na základě dostupných údajů z databází
kontroly uţitkovosti budou porovnány uţitkovosti vybraných kombinací kříţení
a čistokrevných populací u jednotlivých druhů hospodářských zvířat.
U ovcí bude
provedeno cílená hybridizace pro ověření uţitkovosti a kvality produkce u kříţenců
romanovských a vlašských ovcí s vybranými masnými plemeny. V rámci plemen
hospodářských zvířat zařazených do chráněných genetických zdrojů bude analyzován vývoj
genetické proměnlivosti v rámci jednotlivých populací a stanovení genetických distancí mezi
fylogeneticky příbuznými populacemi jak na základě rodokmenových údajů, tak pomocí
molekulárně genetických analýz, zejména mikrosatelitních lokusů a SNP chipů. Získané
údaje budou slouţit pro optimalizaci programů ochrany genetických ţivočišných zdrojů
a praktické sestavování připařovacích plánů. Součástí záměru bude vývoj metod
monitoringu vývoje genetické proměnlivosti v populacích ohroţených plemen.

25

Příloha 1
5.3

Vývoj systémů ekonomického hodnocení jedinců a populací
5.3.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumný směr:
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumný cíl
VI. 1. Genetika a genomika, šlechtění hospodářských zvířat
5.3.2

Abstrakt

Výzkumný záměr bude zaměřen na výpočet ekonomických vah, tj. ekonomické důleţitosti
znaků, např. kvality produkce a zdraví, které dosud nebyly u domácí populace
hospodářských zvířat (dále HZ) počítány. Současně budou poprvé stanoveny ekonomické
důleţitosti znaků u dojené populace malých přeţvýkavců chovaných v ČR, které jsou
ojedinělé také z mezinárodního hlediska. Bude testována citlivost ekonomických vah znaků
na změny vstupních produkčních a ekonomických parametrů chovu. Pomocí ekonomických
vah je moţné objektivně definovat znaky, které jsou pro dané plemeno chované v daných
produkčních a ekonomických podmínkách důleţité a jsou neoddělitelnou součástí
moderních selekčních indexů. Testování citlivosti ekonomických vah bude důleţité
z hlediska platnosti a dlouhodobé udrţitelnosti znaků doporučených jako vhodná selekční
kritéria. Na základě dostupných dat budou proto definovány parametry chovu hodnocené
populace HZ s jejich následnou aplikací ve stávajících bio-ekonomických modelech (součást
programového balíku ECOWEIGHT). Na podkladě stanovaných ekonomických důleţitostí,
proběhnou výpočty zaměřené na moţnosti jejich vyuţití při definici moţných selekčních
kritérií pro vybrané druhy HZ.
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Příloha 1
5.4

Aplikace
metod
asistované
u hospodářských zvířat
5.4.1

reprodukce

a embryobiotechnologií

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: B. Udrţitelné zemědělství a lesnictví
Výzkumné směry
III. Biodiverzita
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle
VI. 2. Reprodukce a reprodukční biotechnologie
5.4.2

Abstrakt

Embryobiotechnologie představují perspektivní problematiku ŢV, ale zasahují i do řady
dalších oblastí - genetické ţivočišné zdroje (GŢZ), produkce transgenních jedinců, modely
pro buněčné terapie (xenotransplantace), produkci lidských orgánu v HZ, studium externích
škodlivých vlivů na reprodukci, atd. Jedná se tak o oblast velmi komplexní a na řešení
náročnou. Navrhovaný záměr bude zaměřen obecně na postupy produkce embryí zejména
pro kategorii „Genetické ţivočišné zdroje“. Zaměříme se především na tvorbu embryí
přenosem jader s cílem zvýšit efektivitu tohoto postupu, vyuţití netradičních postupů
uchování biologického materiálu a vývoj metody umoţňující opravu poškozené DNA
v biologickém materiálu netradičně uchovávaném. Uplatnění předpokládáme nejen v ŢV
(GŢZ), ale i při záchraně volně ţijících ohroţených druhů a v oblasti humánní medicíny.

Příloha 1
5.5

Endokrinní disruptory a reprodukce hospodářských zvířat
5.5.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: C: Udrţitelné zemědělství a lesnictví
Výzkumné smšry
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle
VI. 2. Reprodukce a reprodukční biotechnologie.
5.5.2

Abstrakt

Tento výzkumný záměr navrhuje studium endokrinních disruptorů, coţ jsou látky pocházející
primárně z vnějšího prostředí, které však po průniku do organismu narušují jeho křehkou
hormonální rovnováhu. Endokrinní disruptory mají celou řadu negativních dopadů, mezi
nimiţ patří významné místo poruchám reprodukce.
V navrhovaném projektu výzkumného záměru tedy bude leţet těţiště jednak na dalším
zdokonalování testačního systému vyuţívajícího systému in vitro kultivace prasečích
oocytů, které jsou z hospodářských zvířat bezkonkurečně nejvíce podobné oocytům
člověka. Zároveň bude tento systém vyuţíván pro testaci vybraných látek s potenciálními
endokrinně disrupčními účinky. Nabízejí se např. pesticidy z třídy neonikotinoidů, pyretroidů,
desinfekčních látek (triclosan) aj..
Pozornost bude věnována rovněţ kombinovanému efektu různých endokrinních disruptorů,
protoţe v ţivotním prostředí se vyskytuje najednou hned několik látek s endokrinně
disrupčními účinky a výsledný efekt těchto směsí nelze jednoduše odvodit z účinků
jednotlivých endokrinních disruptorů. Jejich efekty se mohou jak posilovat, tak i eliminovat.
Získané poznatky o efektu endokrinních disruptorů budou vyuţity k hledání metod pro
eliminaci neţádoucích efektů endokrinních disruptorů na reprodukci hospodářských zvířat
a na výsledky reprodukčních biotechnologií.
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Příloha 1
5.6

Funkční genetika a genomika užitkových a zdravotních znaků v populacích
hospodářských zvířat
5.6.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast“ B. Udrţitelné zemědělství a lesnictví
Výzkumné směry
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína,
Výzkumné cíle
VI. 1. Genetika a genomika, šlechtění hospodářských zvířat
5.6.2

Abstrakt

Během jiţ ukončeného institucionálního Výzkumného záměru MZe 0002701404 (20092013) a probíhající dlouhodobé koncepce rozvoje VO MZERO0714- MZERO017, stejně
jako souvisejících externích projektů, byla vybudována technická a expertní základna pro
řešení úkolů genetiky a genomiky ve vztahu k chovům HZ. Návrh VZ na tento stav navazuje
a jeho cílem je optimálně vyuţít existující zdroje. Pracoviště pracovní skupiny garantuje
metody pro analýzu variability DNA a pro sledování genových aktivit. Na pracovišti je
provozován kapilární sekvenátor pro sekvenování DNA a fragmentační analýzu a přístroje
pro PCR v reálném čase. Zpracování velkých sérií vzorků je umoţněno automatickou
pipetovací stanicí. Je vyuţíváno vysokokapacitní sekvenování nové generace včetně
specializovaného softwaru pro zpracování vysokých objemů informací.
V plánovaném období bude pokračovat tradiční studium genetického polymorfismu
v cenných populacích hospodářských zvířat, které jsou zařazeny do programu genetických
zdrojů (GZ). Základem směru je dlouhodobá spolupráce s Národním referenčním
střediskem pro GZ hospodářských zvířat. Kromě původních publikací jsou výsledky
předávány programu GZ coby podklady pro efektivní konzervační politiku.
V druhém hlavním směru budou sledovány strukturní varianty těch genů, které kontrolují
ekonomicky významné funkční a uţitkové znaky u hospodářských zvířat a bude hodnocen
jejich efekt na projevy těchto znaků. Předpokládá se návaznost na dosavadní studium
polymorfismu lipogenických enzymů, funkčních znaků u přeţvýkavců, myogenních faktorů
u masného skotu a genů pro barevné varianty u koní. Významná kapacita by měla být
věnována genům přirozené imunity. Ve vybraných případech bude identifikace strukturního
polymorfismu genu doplněna o sledování expresní aktivity.
Očekává se, ţe při řešení dlouhodobé koncepce rozvoje dojde k dalšímu metodickému
pokroku pracoviště. Ten by měl umoţnit plné vyuţití pokročilých metod molekulární genetiky
a genomiky při objasňování podstaty ekonomicky a šlechtitelsky významných znaků
u hospodářských druhů.
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Příloha 1
5.7

Výživa vysokoužitkových dojnic
5.7.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumné směry (VS)
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíl (VC)
VI. 4. Výţiva s krmení zvířat
5.7.2

Abstrakt

1) Se stoupající mléčnou uţitkovostí se zvyšuje u dojnic výskyt zdravotních poruch často
souvisejících s negativní energetickou bilancí v přechodném období. Výsledkem v mnoha
případech bývá mj. předčasné vyřazování dojnic z chovu a s tím spojená značná
ekonomická ztráta. Nejdůleţitější z vnějších faktorů ovlivňujících tyto problémy je výţiva
dojnic, resp. jejich krmná dávka, zejména v okoloporodním období. Část výzkumu bude
zaměřena na řešení těchto problémů, zejména se snahou na prodlouţení produktivního
ţivota. Pro rozvoj strategie udrţitelné produkce mléka zaloţené na prodlouţení
produktivního ţivota bude zkoumán např. vliv věku na fyziologické a produkční vlastnosti,
zdravotní stav a schopnost zvládnout období okolo porodu. Náklady na doplňování stavu
dojnic patří k největším.
2) Jednou z negativních stránek produkce ţivočišných potravin přeţvýkavci je s jejich
trávením spojená produkce metanu a dalších skleníkových plynů. Kromě negativního vlivu
na ţivotní prostředí produkce metanu znamená pro dojnice ztrátu aţ 15 % přijaté energie,
která není vyuţita. V rámci výzkumu budou ověřovány postupy, které mohou produkci
metanu v bachoru sníţit. Budou testovány především přírodní látky (silice, alkaloidy,
saponiny, taniny), nejdříve s pomocí „in vitro“ vsádkové inkubace, která umoţňuje ověření
širokého rozmezí koncentrací. Následně budou zvolené látky a jejich koncentrace ověřeny
v krmných pokusech na vysokouţitkových dojnicích.
3) Zajištění odpovídající potřeby dusíkatých látek bylo v současné době řešeno většinou
zařazením dovozového sójového extrahovaného šrotu, z velké části z geneticky
modifikované sóji, coţ začíná být pro řadu mlékáren problém. Další ze směrů výzkumu bude
zaměřen na náhradu importovaného sójového extrahovaného šrotu bílkovinnými plodinami
pěstovanými v ČR. Jedná se nejen o řepkové produkty, ale i lupiny a další plodiny z čeledi
bobovitých.

Příloha 1
5.8

Predikce nutriční hodnoty krmiv a konzervace objemných krmiv
5.8.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin.
Výzkumné směry (VS):
V. Rostlinná produkce a rostlinolékařství
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle (VC):
V. 4. Dostatečná a bezpečná rostlinná produkce
VI. 4. Výţiva a krmení zvířat
5.8.2

Abstrakt

Hodnocení výţivy hospodářských zvířat je důleţitým kritériem k dosaţení kvalitních
a bezpečných ţivočišných produktů dostávajících se k finálnímu spotřebiteli. Proto
u vybraného souboru krmiv bude stanovena nutriční hodnota pomocí základních
chemických rozborů, obsah jednotlivých frakcí vlákniny a frakcí dusíkatých látek a dále bude
hodnocena stravitelnost krmiv pomocí in vitro metody a budou provedeny in vivo pokusy.
Stanovení jednotlivých frakcí dusíkatých látek a neutrálně-detergentní vlániny (NDF) bude
vyuţito k predikci stravitelnosti organické hmoty a dusíkatých látek v krmné dávce/krmivech
pro hospodářská zvířata, zejména přeţvýkavce. Rozšíření znalostí o nutriční hodnotě krmiv
pomocí frakcí dusíkatých látek pomůţe ke zlepšení a zpřesnění výţivy a krmení
přeţvýkavců.
Zároveň bude probíhat testování nutriční hodnoty vybraných odrůd lupiny úzkolisté, bílé
a dalších bílkovinných krmiv. Budou probíhat experimenty zahrnující pěstování a analýzy
kvalitativních parametrů u standardně pěstovaných odrůd i nových odrůd lupin. Sledovány
budou parametry nutriční hodnoty zelené píce, siláţí i zrna. Výsledky poskytnou komplexní
informace o nutriční hodnotě píce v různých fázích růstu, potenciál a doporučené postupy
pro siláţování lupiny a porovnání s vyuţitím semen lupiny pro krmení hospodářských zvířat,
zejména přeţvýkavců. Kvantitativní i kvalitativní parametry píce, siláţí a semen lupin budou
porovnávány také s dalšími tuzemskými zdroji bílkovinných plodin.
V průběhu let 2019 aţ 2022 bude probíhat testování nutričních hodnot semen amarantu
(laskavce). V prvních letech období dojde k porovnání ţivinového sloţení semen
v porovnání se standardními obilovinami a jejich stravitelnosti v bachoru. Dále bude
posuzována degradovatelnost semen v bachoru po tepelné úpravě. V letech 2020 – 2022
plánujeme pokusy na skopcích, kdy bychom porovnali příjem a stravitelnost ţivin semen
amarantu v porovnání s testovanými obilovinami. Výsledky poskytnou informace o nutriční
hodnotě semen amarantu a porovnání jejich stravitelnosti s tradičně krmenými obilovinami.
Dále budou zkoumány moţnosti inovace technologií sklizně, konzervace a zpracování siláţí
kukuřice, vojtěšky, případně i jiných pícnin. Budeme se věnovat především faktorům,
například vlivu sucha, které ovlivňují produkci a kvalitu siláţí. Monitoring vlivu na výnosy
a kvalitu pícnin můţe být potřebným podkladem pro MZe např. při rozdělování dotací.
S vyuţitím nových moderních metod spektrometrie a měření teplot siláţí pomocí
kontaktních čidel i termokamery budou také hledány moţnosti lepší a přesnější predikce
výţivných hodnot siláţí podle kvality fermentace a podmínek pro aerobní degradaci. Do této
kategorie bude patřit i porovnání in vitro, in sacco a in vivo stravitelnosti vybraných siláţí.
Zvláštní pozornost bude věnována vlivu zpracování řezanky na kvalitu fermentačního
62

Příloha 1
procesu u siláţí konzervovaných s vyuţitím různých siláţních přípravků.

Příloha 1
5.9

Fyziologie výživy zvířat, kvalita a bezpečnost živočišných produktů
5.9.1

Návaznost na Koncepci VaVaI MZe

Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumné směry (VS)
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle (VC)
VC – Výţiva a krmení zvířat
5.9.2

Abstrakt

Řešení výţivy zvířat, kvality a bezpečnosti ţivočišných produktů se zaměří na několik
důleţitých problémů. Především bude porovnána uţitkovost a fyziologické parametry
u drůbeţe, v jejichţ dietě budou obsaţeny tuky s různým profilem mastných kyselin. Zjistíme
vliv těchto tuků na uţitkovost, kvalitu vajec a kuřecího masa. Novým cílem bude zjistit vliv
zdrojů tuků na steroly v exkrementech (neutrální steroly i ţlučové kyseliny). U králíků se
výzkum zaměří na nové komponenty krmných směsí, jejich vliv na uţitkovost včetně
uţitkovosti mléčné a zdraví trávicího traktu v období růstu zvířat. Konkrétně půjde o semena
lupiny, čekanku a další zdroje ţivin. Zjistíme, zda antimikrobiální účinek antibiotik lze ovlivnit
antimikrobiálními látkami přírodního původu. Účinek bude stanoven pro vybrané patogenní
bakterie a zástupce přirozené mikroflóry trávicího traktu. Zaměříme se i na případný výskyt
zkříţené rezistence. Vzhledem k rozšíření bioplynových stanic bude aktuální zjištění, zda
aplikace fugátu nepovede ke kontaminaci prostředí patogenními bakteriemi. Zjistíme stupeň
přeţití pathogenů v podmínkách inkubace digestátu. Připravíme amidovaný alginát v takové
čistotě, aby se dal pouţít v kombinaci s rostlinným olejem. Potom bude moţno zjistit, zda
sorpce nasycených a nenasycených lipidů se liší. V trávicím traktu nutrií změříme důleţité
enzymové aktivity a srovnáme aktivity specifické i celkové v dané sekci. Poznatky budou
pouţity při návrhu krmné směsi pro nutrie.
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5.10 Etologie extenzivně chovaných zvířat
5.10.1 Návaznost na Koncepci VaVaI MZe
Klíčová oblast: B. Udrţitelné zemědělství a lesnictví
Výzkumné směry (VS)
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
III. Biodiverzita
Výzkumné cíle (VC)
VI. 2. Reprodukce a reprodukční biotechnologie
VI. 3. Technologie pro ţivočišnou výrobu, welfare, systémy, etika a ekonomika chovu HZ
VI. 6. Produkční a preventivní medicína, kontrola antimikrobní rezistence, biosekurita a další
oblasti
5.10.2 Abstrakt
Předmětem a cílem je stanovit, jak fyzické a sociální prostředí zvířete (včetně chování
člověka vůči zvířatům, olfaktorické komunikace atd.) ovlivňuje jeho fyziologický stav
a v důsledku toho jeho uţitkovost, reprodukci, pohodu a zdraví. Sledování se soustředí
především na kritická ontogenetická i uměle vyvolaná období v ţivotě zvířat (prenatální
a neonatální období, období odstavu, období přesunů a přeskupování zvířat, období říje,
struktura a stabilita sociálního prostředí, chovatelské zásahy).
Klíčem k řadě problémů souvisejících s ţivotem v měnícím se sociálním prostředí je
závislost a zpětné vazby mezi chováním a fyziologií. Z tohoto hlediska jsou mimořádně
vhodným modelem studia samci jelenovitých, u kterých je velikost, morfologie a sloţení
paroţí výsledkem interakce fyziologie, sociálního prostředí, výţivy a zdravotního stavu.
Paroţí je proto fenotypově projeveným znakem kvality jedince. Obdobně i kvalita
a parametry spermií a spermiogeneze jsou odrazem kvality jedince, avšak tyto znaky nejsou
fenotypově projeveny. Cílem bude proto i nadále hodnocení faktorů ovlivňujících vlastní
kvalitu paroţí a současně i parametrů samčí schopnosti rozmnoţit se.
Mateřské chování a investování je jedním z klíčových témat klasické etologie i moderní
sociobiologie. Jeho studium můţe mít přímý přínos jak v oblasti základního výzkumu, tak
i v oblasti aplikovaného výzkumu (zlepšení podmínek odchovu).
Význam etologického výzkumu spočívá především v porozumění biologickému významu,
funkci a mechanismům reprodukční optimalizace a inter-individuální fenotypové variabilitě
savců. Výsledky tohoto výzkumu budou vyuţity jak v základním, tak aplikovaném výzkumu,
a směřují k uplatnění v chovech HZ a zvířat drţených v péči člověka (naplňování základních
ţivotních potřeb a welfare zvířat).

Příloha 1
5.11 Etologie a welfare prasat a skotu
5.11.1 Návaznost na Koncepci VaVaI MZe
Klíčová oblast C. Udrţitelná produkce potravin.
Výzkumný směr (VS)
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle (VC)
VI. 3. Technologie pro ţivočišnou výrobu, welfare, systémy, etika a ekonomika chovu HZ
5.11.2 Abstrakt
Nejvýznamnější druhy HZ jsou chovány ve vysoce technickém prostředí a intenzivně
šlechtěny na vysoké produkční schopnosti. To umoţňuje vysokou efektivitu chovu, nízkou
pracovní náročnost a účinnou konverzi krmiv. Na druhé straně intenzivní způsob chovu
zatěţuje vývojové, fyziologické, reprodukční, obranné, kognitivní a emocionální schopnosti
HZ. V důsledku této zátěţe část zvířat strádá produkčními chorobami a je z chovů
předčasně vyřazována. V intenzivních chovech není také uspokojivě vyřešeno naplnění
všech behaviorálních potřeb zvířat, jakými jsou moţnost pohybu a příhodné sociální
prostředí. Řešením je lepší poznání biologických zákonitostí, kterými vzniká fyziologický,
produkční a behaviorální fenotyp zvířete na základě interakce genotypu s fyzickým,
biologickým a sociální prostředím v průběhu ontogeneze. To umoţní zlepšit welfare a zdraví
zvířat v efektivních intenzivních chovech. V navrhovaném výzkumném záměru se
soustředíme na tato témata:
1.
Výzkum dopadů fyzického a sociálního chovného prostředí na chování jedince
a skupiny. Půjde zejména o porovnání klecového versus volného ustájení rodících a kojících
prasnic, především z hlediska welfare a laktační fyziologie prasnice, morbidity a mortality
selat.
2.
Výzkum vztahů sociálního chování a fyziologie, které určují uţitkovost
a dlouhověkost HZ. Bude analyzován vliv sociální dominance a agresivních interakcí ve
skupinách skotu a prasat na jejich zdraví, růst, reprodukci a přeţívání ve stádech.
3.
Výzkum kognitivních schopností HZ se zaměřením na adaptace zvířat ve
skupinovém chovu. Zaměříme se schopnosti prasat a skotu spolupracovat, synchronizovat
své chování a přenášet navzájem své emocionální vyladění a tím podporovat efektivní
sociální fungování skupiny.
4.
Vliv prenatálního, perinatálního a postnatálního stresu či naopak pozitivní zkušenosti
na vývin zvířat v průběhu jejich další ontogeneze, zejména na jejich fyziologickou, zdravotní
a sociální odolnost.
5.
Výzkum automatického sběru dat v monitoringu chování, welfare a zdraví zvířat.
Soustředíme se například oblast hlasů zvířat, termografického sledování, počítačovou
analýzu obrazu a sběr dat ze sensorů (např. akcelerometrů) umístěných na zvířatech.
6.
Prakticky zaměřený výzkum se soustředí na testování pastevního chovu přeštických
prasat.
7.
Na vzorku českých farem budou ověřována metoda Welfare Quality® monitorování
welfare a zkoumána vliv postojů a znalostí zootechniků na úroveň welfare.
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5.12 Produkční systémy chovu skotu a dalších přežvýkavců
5.12.1 Návaznost na Koncepci VaVaI MZe
Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumné směry (VS)
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
VII. Produkce potravin
Výzkumné cíle (VC)
VI. 1. Genetika a genomika, šlechtění hospodářských zvířat
VI. 3. Technologie pro ţivočišnou výrobu, welfare, systémy, etika a ekonomika chovu HZ
VI. 4. Výţiva krmení zvířat
VII. 1. Výzkum sloţení potravinových surovin, potravin a jejich bioaktivních sloţek a jejich
vlivu na lidské zdraví
5.12.2 Abstrakt
Výzkum bude zaměřen na optimalizaci produkčních systémů chovu skotu a dalších
přeţvýkavců v souladu s prioritami Koncepce VaVaI MZe. Dojivost krav v ČR v roce 2015
(přibliţně 8200 kg) byla sedmá nejvyšší v EU a v roce 2014 čtrnáctá nejvyšší ze 197
hodnocených států světa. Pozornost šlechtitelů a chovatelů dojených plemen skotu se tedy
kromě vysoké produkce stále více zaměřuje na znaky spojené se zdravím, reprodukcí
a kvalitou produkce. Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících zdravotní stav, reprodukci
i délku produkčního věku dojnic je připravenost a schopnost organizmu překonat stres
vyplývající z mimořádné zátěţe, které jsou dojnice vystaveny v prvních fázích laktace.
Moderní vybavení dojíren a další technická zařízení umoţňují individuální sledování dojnic
v reálném čase a jsou jednou z perspektivních cest řízení dojených stád. Pouţití
automatických systémů měření a archivace dat však vytváří podmínky i pro hodnocení
adaptačních schopností jednotlivých dojnic prostřednictvím nepřímých indikátorů NEB,
kontinuálních záznamů aktivity i chování zvířat a v širším kontextu se otvírají i nové
moţnosti selekce z hlediska odolnosti a adaptability. Výzkum v oblasti masné uţitkovosti
přeţvýkavců bude zaměřen na ověření alternativních proteinových zdrojů ve výkrmu skotu,
moţnosti zvyšování efektivity výkrmu, optimalizaci managementu farmově chovaných
jelenovitých z hlediska produkce a kvality masa a hodnocení faktorů ovlivňujících nutriční
a organoleptické vlastnosti masa přeţvýkavců v průběhu ţivota vykrmovaných zvířat
i v průběhu probíhajících postmortálních procesů v mase. Pro zjištění ekonomické efektivity
chovu dojeného skotu a definování hlavních parametrů ovlivňující ekonomickou podstatu
výroby mléka budou získávány produkční a ekonomické údaje od chovatelů dojeného skotu
v ČR. V souvislosti s novou společnou zemědělskou politikou bude specifikován její dopad
do hospodaření podniků s chovem skotu. Průběţně budou zjišťovány a hodnoceny dotační
tituly a posuzován jejich vliv na ekonomický výsledek podniku. Zemědělským podnikům
bude doporučován k vyuţití ekonomický software FarmProfit, který bude pravidelně
aktualizován a rozšiřován dle podnětů od uţivatelů. Ekonomická efektivita bude zjišťována
také ve stádech masného skotu, kde budou aktivity zaměřeny obzvláště na stanovení
rozdílů v rentabilitě při celoroční pastvě a při zimním ustájení ve stáji. Ekonomicky hodnocen
bude také výkrm býků a jalovic.
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5.13 Optimalizace produkčních systémů v chovu prasat
5.13.1 Návaznost na Koncepci VaVaI MZe
Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumné směry (VS)
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle (VC)
VI. 2. Reprodukce a reprodukční biotechnologie
VI. 3. Technologie pro ţivočišnou výrobu, welfare, systémy, etika a ekonomika chovu HZ
VI. 4. Výţiva a krmení zvířat
5.13.2 Abstrakt
Řešení výzkumného záměru bude zaměřeno na problematiku optimalizace produkčních
systémů v chovu prasat. Komplexní přístup k řešení bude propojovat zejména oblasti
reprodukce a reprodukční biotechnologie, výţivy a krmení prasat a oblast technologií
v chovech prasat, welfare, systémů chovu, etiky a ekonomiky chovu prasat. Řešeny budou
moţnosti pouţití alternativních krmiv ve výţivě prasat s návazností na stanovení
stravitelnosti krmiv a vytvoření krmivářské tabulky pro pouţití alternativních krmiv. Stanovení
rizik a technologických postupů pro výrobu a zkrmování alternativních krmiv, spolupráce
s výrobci krmiv. Optimalizace biotechnických postupů v reprodukci prasat s orientací
především na inseminaci prasat, kryokonzervaci kančího spermatu a mikrobiální
kontaminaci ejakulátů a inseminačních dávek. V souvislosti s reprodukcí bude řešena
i problematika prasnic, kanců a odchovu selat. Budou řešeny moţnosti vyuţití některých
metod asistované reprodukce v chovu prasat s následnou analýzou a doporučeními pro
rozšíření jejich vyuţití v rámci plemenářské činnosti. Vysoká pozornost bude věnována
vývoji a dlouhodobému testování nových a inovaci stávajících systémů ustájení. Zejména
pak takových, které reagují na zvýšené poţadavky na welfare chovu, aniţ by docházelo
k neúměrné zátěţi chovatele, resp. významnému sníţení efektivity produkce.
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5.14 Tvorba a hodnocení chovného prostředí s důrazem na welfare, zdraví a produkci
hospodářských zvířat
5.14.1 Návaznost na Koncepci VaVaI MZe
Klíčová oblast: C. Udrţitelná produkce potravin
Výzkumné směry (VS)
VI. Ţivočišná produkce a veterinární medicína
Výzkumné cíle (VC)
VI. 3. Technologie pro ţivočišnou výrobu, welfare, systémy, etika a ekonomika chovu HZ
VI. 6. Produkční a preventivní medicína, kontrola antimikrobní rezistence, biosekurita
a další oblasti
5.14.2 Abstrakt
Zabezpečení produkčního prostředí s ohledem na welfare, zdraví a produkci chovaných
zvířat je světovým trendem, který vede k optimalizaci komplexu vzájemně se ovlivňujících
animálních, technických a dalších faktorů, působících v produkčním prostředí, které
v konečném důsledku ovlivňují nejen vyuţití biologicko-produkčního potenciálu, ale i pohodu
chovaných zvířat. Proto je nutné zkoumat a zavádět na základě nových poznatků takové
technologické systémy, technické prvky a management chovů, které budou akceptovat
specifické vlastnosti a poţadavky chovaných zvířat, lidského faktoru, ale téţ budou přihlíţet
k národním, klimatickým a krajinným specifikům. S ohledem na probíhající klimatické změny
je nutné získat a uplatnit nové poznatky a znalosti v chovech, které budou minimalizovat
rizika dopadu těchto klimatických změn na chovaná zvířata. Vzhledem ke svým specifickým
termoregulačním vlastnostem (sníţená odolnost vůči vysokým teplotám vzduchu /hranice
25°C a níţe/ doprovázená negativními dopady na organismus) jsou přeţvýkavci velmi
rizikovou skupinou. Proto se výzkum soustředí na monitoring dopadů změn klimatu na
chovné prostředí a management stád přeţvýkavců a stanovení interakcí, specifických změn
a rizik mezi současně vyuţívanými produkčními systémy chovu přeţvýkavců a jejich
managementu a vybranými abiotickými faktory prostředí, související s klimatickými
změnami. Následně bude cílem vývoj a inovace technických a konstrukčních prvků,
postupů, systémů a doporučení vč. evaluace navrţených adaptačních opatření a řešení,
které zajistí dobré ţivotní podmínky a produkční potenciál zvířat v souvislosti s klimatickým
vývojem v mírném pásmu.
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5.15 Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem

5.15.1 Návaznost na Koncepci VaVaI MZe
Klíčová oblast B. Udrţitelné zemědělství a lesnictví
Výzkumné směry (VS)
III. Biodiverzita

5.15.2 Abstrakt
V chovu starokladrubského koně se dlouhodobě vyskytují nedostatky v biochemických
parametrech krve starších i mladých koní. Jedná se zejména o nefyziologické hodnoty
některých mikroprvků (Zn, Se, Mn), které mohou mít souvislost se zdravotními problémy
(ortopedická onemocnění, letní vyráţka apod.). Současně pouţívané formy mikroprvků
(oxidy, uhličitany, sírany), mají některé horší vyuţitelnost či sníţenou chutnost, nízkou
tepelnou stabilitu, neţádoucně reagují s ostatními surovinami. K vylepšení klasických forem
patří pouţití proteinátů, chelátů a polysacharidových komplexů. Jednou z cest je řešení,
resp. zmenšení velikosti částic. Speciálním technologickým procesem byly vyrobeny
nanočástice (10-40 nm) některých minerálních látek a vitamínů chráněných esterifikovanými
mastnými kyselinami, které zajišťují cílené uvolňování aţ za kyselým prostředím ţaludku.
Nanočástice jsou v tenkém střevě dobře absorbovány do krevního řečiště. V experimentech
na teplokrevných koních bude testována náhrada tradičních zdrojů zinku nano zinkem
a rovněţ bude zkoumána optimální úroveň dávkování mikroprvků. Prostřednictvím biočipů
Equine SNP 70 Bead Chip společnosti Neogen bude genotypován další ročník
starokladrubských koní. Pokračování genotypování koní v NH Kladruby nad Labem by mělo
vést ke správnému zvolení parametrů při vypočítávání genomické matice příbuznosti
a jejímu vyuţití v chovatelské praxi při sestavování rodičovských párů za účelem
minimalizace růstu koeficientu příbuzenské plemenitby a udrţení stávajícího fondu
populace.
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6.

SMLUVNÍ VÝZKUM A VÝVOJ

Předpokládáme stejnou strukturu smluvních partnerů. Do budoucna počítáme
s postupným nárůstem finančních prostředků na smluvní výzkum. Z nejdůleţitějších
tuzemských smluvních partnerů se jedná o Agromont Vimperk, s.r.o.,ČZU
v Praze,Probionic, s.r.o., Contipro Biotech, a.s., Jet Company s.r.o., Key Industry
Engineering Group, s.r.o., ÚZEI Praha, Natural Red, a.s. a ze zahraničních smluvních
partnerů se jedná o S.A. Société Industrielle ALFA LTD. z Francie, Salinity ze Švédska
a Universitu Boku z Rakouska.
F1inance ze
smluvního
výzkumu
CELKEM

2018
300

2019

2020

330

360

117

2021
400

2022
440

Celkem
1 830
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7.

PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Poradenskou činnost výzkumného ústavu ţivočišné výroby, v. v. i. zajišťují jak vědečtí
a odborní pracovníci všech odborných oddělení. Zájemcům je nabízena v oblastech chovu
skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeţe, králíků, koní, kvality krmiv a systému SEUROP. V rámci
těchto oblastí jsou specifikování garanti odborných tematických celků, např. pro ekonomiku
chovu skotu, ovcí, koz a prasat, šlechtění, výţivu a krmení, chování a welfare atd. Seznam
odborných poradenských týmů, jejich sloţení a odborná náplň je dostupná zájemcům na
webových stránkách www.vuzv.cz.
Poradenství je poskytováno:
 chovatelům hospodářských zvířat, a to bez ohledu na intenzitu a systém produkce,
 odborným firmám, které působí v různých oblastech ţivočišné produkce (stavby
a technologie pro chov zvířat, výţiva a krmení zvířat, veterinární společnosti,
plemenářské firmy apod.),
 profesním chovatelským svazům,
 pracovníkům státní správy a samosprávy (např. MZe ČR, SVS, obce apod.).
Nejvíce rozšířena je aktivní forma poradenství (osobní setkání v chovu, analýza problému
a řešení přímo na místě). Tato forma je chovateli nejvíce vyţadována i ceněna, význam má
i pro výzkum (moţnost získání dat z provozní evidence chovu, terénní šetření apod.). Dále
je chovatelskou praxí velmi ceněno ekonomické poradenství pro chovatele skotu, ovcí
a koz. V současné době se uskutečňuje např. rozsáhlé ekonomické šetření v chovech
dojeného skotu s tzv. „poradenskou koncovkou“, tedy vypracování ekonomické analýzy pro
kaţdého ze zúčastněných podniků jako nástroj ekonomické optimalizace. Velmi ţádané jsou
konzultace v oblasti ustájení a tvorby chovného prostředí (rekonstrukce stájí, výstavby
nových stájí, hodnocení projektové dokumentace, stanovení obratu stáda apod.). VÚŢV
zprostředkovává také transfer a implementování inovativních postupů a technologií do
ţivočišné výroby (automatizace dojení, inovace v oblasti sklizně a zpracování krmiv apod.).
VÚŢV, v. v. i. je aktivně zapojen do poradenských činností v rámci dotačního programu
9.F.i. (Národní dotace), mimo to poradenskou činnost uplatňuje v rámci svých výzkumných
a vědeckých činností v chovech, které jsou zapojeny do společných výzkumných
a vědeckých činností (studie, řešení výzkumných úkolů apod.).
V roce 2016 v rámci dotačního titulu 9.F.i bylo uskutečněno 53 inovačních konzultací
(43 osobně, 7 telefonicky, 3 mailové), nejčastěji v oblastech výţivy a dietetiky, ustájení,
technologie a techniky pro chov dojeného skotu (74%), 7% jeleni, 3% koně, 2% prasata
a masný skot, a 679 odborných konzultací (584 hod.) - 48% osobně, 17% telef., 35%
mailem. Nejvíce konzultací poskytnuto v oboru dojený skot (231 konzultací), dále
chovatelům koní (77), prasat (71), ovcí (70), masného skotu (62), jelenovitých (60), drůbeţe
(51), králíků (28), koţešinových zvířat (10) a 1 chovateli včel.
V roce 2017 od 5.3. do 24. 6. to bylo 293 odborných konzultací, nejvíce tazatelům chovající
dojený skot (58 %), dále chovatelům prasat (12 %), králíků (12 %), jelenovitých (5 %),
drůbeţe (4,7 %), ale i chovatelům koní, ovcí a koz. Kromě toho bylo 36 inovačních
konzultací, a to 25 u chovatelů dojeného skotu, 5 u chovatelů prasat, a shodně po
3 u chovatelů koní a masného skotu. Nejčastěji opět při osobním setkání s tazatelem
(83,3 %), dále po telefonu a prostřednictvím emailu.
Další „nepřímou“ formou poradenské činnosti je transfer výsledků výzkumu prostřednictvím
vystupování na odborných akcích (semináře pro chovatele, workshopy aj.), pořádaných
profesními chovatelskými svazy a odbornými společnostmi apod.
Pracovníci VÚŢV, v. v. i. spolupracují jako členové zkušební komise MZe na systému
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získávání profesních kvalifikací – Zemědělský poradce pro ţivočišnou výrobu a jako lektoři
povinných odborně vzdělávacích akcí akreditovaných poradců.
Nabízenou, i kdyţ minimálně vyuţívanou formou je i on-line poradna na webových
stránkách ústavu.

Vzdělávání, popularizace výzkumu – přehled aktivit
1. Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN“ (7. ročník) má za cíl ukázat a objasnit
především dětem, jak vznikají potraviny. Setkávají se s domácími zvířaty, na políčkách vidí
hlavní zemědělské plodiny, poznávají realitu faremního provozu. Program je koncipován
jako dvoudenní: pátek – pro ţáky I. stupně základních škol z Prahy a okolí, sobota - pro
širokou veřejnost, především rodiny s dětmi. Akce je realizována ve spolupořadatelství
Šlechtitelské stanice Selgen, a.s. a České zemědělské univerzity v Praze.
V roce 2017 se školního programu zúčastnilo 400 žáků z 12 základních a mateřských škol
z okolí, akce širokou veřejnost celkem více než 2400 účastníků.
2. ŠKOLA NA FARMĚ - projekt je určen pro I. a II. stupeň základních škol s cílem seznámit
ţáky se základy chovu hospodářských zvířat. Ţákům je umoţněn blízký kontakt se zvířaty exkurze ve formě lektorovaného výkladu. Nejedná se o přednášky a školní výuku, ale
o program záţitkový, který zahrnuje i praktické činnosti.
Do projektu se v jarním cyklu zapojily především pražské základní školy, celkem 316 žáků
z I. a II. stupně základních škol.
3. Výtvarná soutěţ pro ţáky základních škol „Národní plemena skotu, prasat, ovcí či koz“
kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s VÚŢV - přišlo 350 obrázků z 34
základních škol.
4. Naučná stezka „NAPŘÍČ ZEMĚDĚLSTVÍM“ realizována v rámci Národní výstavy
hospodářských zvířat v Brně se Zemědělským svazem. Stanoviště Národního centra pro
genetické zdroje VÚŢV představilo dětem plemena hospodářských zvířat, která jsou
zařazena do programu na uchování našich původních plemen.
Naučnou stezku navštívilo 1300 žáků z mateřských, základních a středních škol. Celkově se
na zemědělské soutěžní expozici zastavilo více než 9000 návštěvníků!
5. „POZNEJ NÁRODNÍ PLEMENO“ – poznávací soutěţ v rámci výstavy Země Ţivitelka –
propagace genetických zdrojů zvířat
6. Prezentace vědecké a výzkumné činnosti „VIDÍM NEVIDITELNÉ – ANEB ZVÍŘATA
OKEM TERMOKAMERY“ – vyuţití termografie ve výzkumu. Prezentace probíhaly např. ve
výstavním sále Ministerstva zemědělství, Umělecké galérii při CVZV v Nitře, Galerii
Portheimka , Poslanecké sněmovně ČR a další..
Podzim 2017 – pilotní turnus výchovně vzdělávací aktivity pro studenty středních škol
HLEDÁME PŘÍŠTÍ VÝZKUMNÍKY - záţitková demonstrace s pokusy (experimentální
činnost) v laboratořích VÚŢV, s cílem seznámit populární formou děti (mládeţ) se základy
laboratorní výzkumné práce, vycházející z aktuálních podmínek a moţností VÚŢV.
Využívaná media
TV – tématické pořady - Nedej se, Prima Receptář, stanice TVzemědělec (např. 2017
http://tvzemedelec.cz/zakaz-kastrace-kanecku/
Rozhlas – ČRO2 Meteor, Leonardo – pravidelný pořad popularizace vědy a výsledků
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výzkumu
Tištěná media (dostupná i na internetu) - http://naschov.cz/jak-vlastne-vznikaji-potraviny/,
http://www.lidovky.cz, , http://www.sanoma.cz/casopisy/vlasta.html,
Webová media - https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/jiri-chyla/ipn-metodika-fikceversus-realita, http://www.equichannel.cz,
propagace pořádaných akcí - http://www.peknyden.cz
Facebook – akce Příběh potravin a Škola na farmě mají své FB profily
Oborové výstavy – Národní výstava zvířat Brno, Země ţivitelka České Budějovice, Náš
chov Lysá n.L.

Technologické platformy
Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ) Priorita 1 – Ţivočišná produkce
V roce 2017 - 1 seminář v rámci Farmářského dne ve Velké Chyšce „Výzkum pro praxi“, 2x
odborný workshop zaměřený na komunikaci mezi podnikatelskou sférou a akademickým
sektorem, 7 seminářů zaměřený na aktuální problematiku v daných oblastech výzkumu
 Aktuální trendy v konvenčním chovu prasat
 Odhady plemenných hodnot u ovcí
 Chov ovcí v Karpatech - mezinárodní seminář
 Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním
ohledem na funkční a reprodukční znaky
 Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků
 Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu - workshop
 Mezinárodní workshop "Research in Pig Breeding "
Plánované aktivity (semináře, workshopy) v rámci ČTPZ v roce 2018:
 Možnosti zvyšování ekonomické efektivity chovu skotu v ČR
 Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu
 Chov ovcí v Karpatech - Ovce a mléko
 Farmářský den ve Velké Chyšce
 Workshop k rizikům krmení skotu acidózní TMR N343
Plánované aktivity (články) v rámci ČTPZ v roce 2018:
 Aerobní stabilita siláží
2. Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ)
V rámci platformy probíhá spolupráce na publikacích (např. praktický manuál „Zlepšování
zdraví a ţivotní pohody prasat“, metodika pastevního výkrmu prasat), přípravě odborných
stanovisek k aktuálním problémům, nebo přímo na projektech (2017 - projekt PRV
„Separace lístků a stonků leguminóz“ v rámci programu 16.1.1 podpora operačních skupin
a projektů EIP.
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Indikativní Indikativní
Indikátory
Současný stav
hodnota
hodnota
Stručný popis
2018-2019 2020-2022
Počet
6
6
1. Věda na polích a ve
6
odborných
stájích
–
PŘÍBĚH
a populárněPOTRAVIN“
naučných
2. Škola na farmě
aktivit
3.
Obrázková
soutěţ
„Národní plemena skotu,
prasat, ovcí či koz“
4. Naučná stezka - Národní
výstava
hospodářských
zvířat v Brně.
5.
„Poznej
národní
plemeno“ - soutěţ v rámci
výstavy Země Ţivitelka
6. „Vidím neviditelné – aneb
zvířata
okem
termokamery“
Počet
médií 6 druhů médií, 6
6
TV – diskusní a tematické
vyuţitých
ale jednotlivých
pořady
k popularizaci
tiskových médií
Český rozhlas – ČRO2
výzkumné
je více
Tištěná media (většinou
činnosti
dostupná i na internetu)
Webová
media
(kromě
vlastních ústavních www
stránek)
Facebook
Oborové výstavy
Počet platforem 2
2
2
1. Česká technologická
a jejich činnost
platforma pro zemědělství
(ČTPZ)
2. Česká technologická
platforma pro ekologické
zemědělství (ČTPEZ)
CELKEM
14
14
14

8.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VO VE VAVAI

V minulosti se VÚŢV podílel na řešení řady mezinárodních projektů. K nejvýznamnějším
patřily projekty 7. rámcového programu EU „Animal WelfAre Research in an Enlarged
Europe“ (AWARE), který byl VÚŢV přímo koordinován
, a „Welfare
Indicators“ (AWIN). VÚŢV byl členem konsorcia ERA NET Core Organic projektu „ProPIG“.
Dále se VÚŢV účastnil projektů typu COST, KONTAKT, MOBILITY a dalších.
V současnosti zastupuje VÚŢV Českou republiku v Era NET projektu „Animal Health and
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Welfare“ (ANIHWA), který sdruţuje 30 výzkumných organizací z 19 evropských zemí. Cílem
projektu je zvýšení intenzity spolupráce a koordinace výzkumných aktivit mezi partnerskými
organizacemi. VÚŢV se dále účastní projektu COST Action „Innovative approaches in pork
production with entire males“, který si klade za cíl výzkum v oblasti chovu prasat a výroby
vepřového masa v souvislosti s omezením a předpokládaným zákazem chirurgické kastrace
kanečků v EU. Projekt MOBILITY „Stanovení profilu mastných kyselin a oxidační stability
vepřového masa původních plemen prasat“ je zaměřen na stanovení odlišností zastoupení
mastných kyselin v tukové tkáni autochtonních plemen prasat a je realizován společně
s Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich v Bydgoszczy.
VÚŢV zastupuje Českou republiku v Evropském sdruţení pro ţivočišnou výrobu (EAAP).
EAAP je sdruţení výzkumných organizací, vědeckých, výzkumných a odborných
pracovníků, poradců, plemenářských a farmářských organizací. Jeho cílem je získávání
nových znalostí v oblasti ţivočišné výroby a transfer výzkumných poznatků mezi vědeckými
týmy i směrem k jejich uţivatelům. Stanovuje priority výzkumu a inovací v ţivočišné výrobě
a seznamuje pravidelně s výsledky dosaţenými evropskými pracovišti. Nejen VÚŢV, ale
také další výzkumné ústavy a univerzity, svazy, atd. v ČR profitují ze zapojení do EAAP. Je
snahou, aby členství VÚŢV v této organizaci bylo v budoucnosti více aktivní v podobě
zapojení vědců do pracovních skupin organizace.
Moţnosti navýšení mezinárodní spolupráce přináší i členství VÚŢV v Animal Task Force
(ATF) – evropské veřejno-soukromé platformě, mezi jejíţ aktivity patří mimo jiné podpora
sektoru ţivočišné výroby v rámci EU, podpora spolupráce v rámci evropského výzkumu,
přenos vědeckých poznatků a definování výzkumných priorit pro výzvy evropských
výzkumných projektů.
Dlouhodobá spolupráce probíhá v rámci Komise genetických zdrojů FAO, na jejímţ
programu se ústav (Národní centrum pro GZ) aktivně podílí, jednak pravidelnou účastí
národního koordinátora na jednáních Komise, která stanoví globální program ochrany
a udrţitelného rozvoje genetických zdrojů, jednak účastí v Evropském referenčním středisku
FAO pro genetické zdroje (ERFP). Kromě pravidelných činností a aktivit, zaměřených na
evropskou spolupráci při plnění Globálního akčního plánu FAO pro genetické zdroje, je
zástupce ústavu členem speciální pracovní skupiny pro aplikaci Nagojského protokolu
o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém sdílení prospěchu z jejich vyuţívání.
VÚŢV věnuje rozšíření mezinárodní spolupráce, jejíţ intenzita je v současné době
nedostatečná, zvláštní pozornost. Instituce se zapojuje do práce v mezinárodní organizaci
VaVaI (EAAP) a mezinárodní platformě Animal Task Force, vědečtí pracovníci jsou členy
celé řady mezinárodních výzkumných organizací. Jsou podporovány dlouhodobé stáţe
zejména mladých vědeckých pracovníků v renomovaných zahraničních výzkumných
institucích. Je snaha v rámci VÚŢV zajistit podmínky pro přijímání perspektivních vědců ze
zahraničí.
V budoucnosti bude VÚŢV vyuţívat všech moţností zapojení do mezinárodního výzkumu
s ohledem na odborné zaměření našich výzkumných týmů a s ohledem na jejich stávající
výzkumnou kapacitu. Podporováno bude zapojení do projektů Ministerstva školství typu
COST, KONTAKT, MOBILITY atd. Zvláštní pozornost bude věnována moţnostem
spolupráce v rámci evropských projektů (Horizon 2020, FP9, Era NET atd.).
Nyní je VÚŢV součástí konsorcia podávajícího evropský grant (Horizon 2020) s názvem
„Organic inputs – contentious inputs in organic farming“, kde bude cílem týmu z VÚŢV
identifikovat alternativy k syntetickým vitaminům a provitaminům v ekologickém chovu kuřat.
Dalším projektem, na kterém se bude podílet 49 různých institucí/podniků ze 13 zemí
a který je podáván v rámci výzvy Horizon 2020 H2020-ECSEL-2017-2-RIA, je „AFarCloud:
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Aggregate Farming in the Cloud“ zaměřený na oblast precizního zemědělství.
V jednání je dále účast VÚŢV v COST Action Proposal OC-2017-1-22031 " Surveillance of
animal welfare".
V hodnotícím procesu je nyní rovněţ projekt programu Erasmus+ „Transfer of good
practices within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector“.
Současný
stav

Indikátory

Indikativní
hodnota
2018-2019

Indikativní
hodnota
2020-2022

Počet grantů Horizon
2020 nebo FP9

Počet
zahraničních
grantů mimo Horizon
2020 nebo FP9
Počet
zapojení
projektů ERA NET

-

1

2

2

3

3

1

1

1

7

8

9

do

Počet formálních dohod
o spolupráci

Aktivity VO
Kolektivní
členství
VO
v nevládních
mezinárodních organizacích VaVaI
Individuální členství zástupců VO v nevládních
mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje
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Stručný popis
V
současnosti
jsou
v přípravě
grantové
aplikace
do
výzev
Horizon 2020, kde je
VÚŢV členem konsorcia.
Ve fázi hodnocení je
projekt typu Erasmus+,
kde je VÚŢV členem
projektového týmu.
V současnosti je VÚŢV
členem
konsorcia
projektu výzvy ERA NET
Animal
Welfare
and
Health
Dvoustranné
dohody
mezi VÚŢV a zahraniční
výzkumnou
instituce
o vědecké
a pedagogické
spolupráci
a vzájemné
výměně
vědeckých
pracovníků.

Specifikace aktivity
-European Federation for Animal
Science (EAAP)
-International Society
for
Applied
Ethology (ISAE)
-International Society for Equitation
Science (ISES)
-Ethological Council
-World´s Poultry Science Association
-International Society for Behavioral
Ecology
-European
Society
for
Clinical
Microbiology
-Belgian Nutrition Society
-Česko
slovenská
společnost

Příloha 1
mikrobiologická
-International Goat Association
-Aktivní členství v evropské platformě
Animal Task Force

Další formy mezinárodní spolupráce
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9.
9.1

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Struktura zaměstnanců

Pracovní úvazek
(FTE)
Vědecko-výzkumný pracovník
85
50,065
Technik ve výzkumu
24
17,380
Student
32
15,360
Reţijní zaměstnanec
9
5,139
CELKEM
150
87,944
* Detailní struktura a členění zaměstnanců bude předmětem Rozhodnutí pro příslušný rok
Kvalifikační skupina

9.2

Počet osob

Lidské zdroje

Aktuální personální kapacity ústavu
V roce 2017 pracuje ve VÚŢV, v. v. i. 70 pracovníků s vědeckou hodností, pedagogické
tituly má celkem 16 vědeckých pracovníků. Základní vysokoškolské vzdělání má
55 pracovníků, z nich 22 je v doktorandském studiu. Ostatní vykonávají specializované
odborné práce ve výzkumu a sluţbách, 91 pracovníků vykonává technické profese
středoškolské či dělnické. Tento vysoký počet vychází z charakteru výzkumu a vlastní
zemědělské výroby, se zaměřením na chov HZ.
Věková struktura není optimální (podíl pracovníků do 30 let dosahuje přibliţně 15%,
pracovníků ve věku 31-40 let přibliţně 23%), její zlepšování zůstává trvalým úkolem. Cílem
personální politiky je postupné vytvoření nové generace efektivních vědeckých pracovníků
Studenti doktorského studia jsou přijímáni do ústavu na základě konkursu, na částečné
úvazky, které jsou navyšovány podle jejich výkonnosti, hodnocené na pravidelných
seminářích.
Motivační systém – hodnocení pracovníků a efektivnosti útvarů
Všichni pracovníci jsou motivováni ke zvyšování odborné úrovně systémem odměňování
(osobních příplatků), atestačním řádem a mimořádnými motivačními odměnami (za kvalitní
vědecké publikace a za aktivitu při získávání účelových a jiných prostředků pro ústav)
Hodnocení předpokladů a výkonnosti jednotlivých vědeckých pracovníků je zaloţeno na
pravidelných atestacích s přesnými pravidly a na nich navázaným systémem přeřazování
do jednotlivých mzdových tříd.
Základem měření výkonnosti je publikační aktivita a aplikované výsledky na základě kritérií,
vycházejících z celorepublikových kritérií hodnocení vědy a výzkumu. Osobní příplatky
(flexibilní motivační součást mzdy závislá na výkonu a kvalitě práce) jsou přiznávány podle
mnoţství všech výstupů ze všech činností, kromě vědeckých a ostatních publikací tedy
i dalších aktivit vyplývajících z činností instituce vymezených její Zřizovací listinou.
Individuální osobní příplatky jsou přiznávány týmům podle schopnosti získávat na svoji
činnost účelové prostředky tj. z vlastních grantových projektů, smluvního výzkumu a jiných
zdrojů.
Další motivační odměny autorům významných vědeckých výstupů jsou odstupňovány
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podle kvality publikovaných výstupů (pozice impaktovaného časopisu v kvartilech a další),
Výkonnost resp. kvalita práce útvarů, jejichţ aktivity mají povahu sluţby pro jednotlivá
oddělení výzkumu, by měla být napříště hodnocena přímo zadavatelem (tj. vedoucími
projektových týmů), a z prostředků těchto projektů určených na odměny by měli být
pracovníci servisních útvarů i stimulačně oceňováni.
Ostatní pracovníci sluţeb (účelového hospodářství) jsou hodnoceni podle pracovního
výkonu, úspory nákladů a efektivnosti hospodaření celého účelového hospodářství.
Vedle pravidelné atestace a hodnocení pracovníků jsou pravidelně realizována výběrová
řízení na vedoucí funkce v ústavu (ředitel ústavu – podle zákona č. 341/2005 Sb, náměstci
ředitele, vedoucí oddělení 1x za 4 roky
Ve výzkumných odděleních bude nadále snahou vychovávat si spolupracovníky formou
studentské účasti na projektech. Z těchto důvodů bude kladen větší důraz na to, aby jednak
vědečtí pracovníci ústavu byli integrováni do vysokoškolského studia, jednak aby do
vědecké činnosti bylo začleněno co nejvíce studentů. Současně chceme dosáhnout toto,
aby v ústavu pracovali trvale, nikoliv jen příleţitostně hostovali, pracovníci ze zahraničí
formou post doktorských pobytů.
Zásadní prioritou bude u nově přijatého vědeckého pracovníka zabezpečení jeho kvalitního
dalšího vzdělávání, včetně umoţnění aktivní účasti na vědeckých konferencích
a v projektech mobility podporovaných programy Erasmus, Kontakt apod. V příštím období
se soustředíme také na motivaci mladých vědeckých pracovníků podporou středněa dlouhodobých stáţí na zahraničních pracovištích. Od září 2017 bude zahájen příslušný
stipendijní program.
Dlouhodobé stáţe na předních zahraničních pracovištích a univerzitách jednak umoţní
získávat juniorské nebo post-doc granty (GAČR, evropské programy) ale hlavně zajistí
navázání aktivní spolupráce, zapojení do mezinárodních projektů i vyšší zastoupení
zahraničních vědců v ústavu ve formě dlouhodobých pobytů nebo přímo pracovních
poměrů.
Dalším opatřením pro zvýšení míry zapojení do mezinárodních projektů, zejména v rámci
Evropských programů je personální posílení oddělení koordinace a plánu výzkumu. Úkolem
pracovníka v nově vytvořená pozici projektového manaţera bude kromě činností spojených
s administrací probíhajících projektů aktivní vyhledávání mezinárodních příleţitostí
a asistence při zpracování příslušných projektových ţádostí.

Indikátory
Počet
studentů
doktorského studijního
programu, kde jsou VO
konzultačním
pracovištěm
Podíl
mladých
výzkumných pracovníků
do 35 let zapojených do
výzkumné činnosti

Současný
stav

Indikativní
hodnota
2018-2019

Indikativní
hodnota
2020-2022

22

24

24

35 (28%)

37

37
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Počet návrhů mladých
pracovníků do soutěţí
o ocenění mimořádných
výsledků ve VaVaI
Počet
a (podíl)
zahraničních
výzkumných pracovníků
zaměstnaných ve VO
Počet a (podíl) českých
výzkumných pracovníků
pracujících
v zahraničních
výzkumných
organizacích

3

3

4

11 (5,29%)

11 (5,30%)

11 (5,30%)

4 (3,2%)

5 (4%)

5 (4%)

Čtyři pracovníci pracovali
v zahraničí celkem 295
dnů

10. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ DKRVO
10.1 Požadovaná výše institucionálních prostředků na DKRVO a další plánové
prostředky
Rok

IP ze stát.
rozpočtu

ÚP ze stát.
rozpočtu

Zahraniční
zdroje

Smluvní
výzkum

Jiné zdroje
(upřesněte)1

CELKEM

2018
73 579
33 799
1 250
300
78 600
185 528
2019*
73 579
33 599
1 200
330
78 800
187 508
2020*
73 579
33 599
1 300
360
79 000
187 838
2021*
73 579
35 112
1 400
400
79 250
189 741
2022*
73 579
35 112
1 400
440
79 500
190 031
Veškeré prostředky uvedeny v tis. Kč
Jiné zdroje zahrnují především příjmy z pronájmů nebytových a bytových prostor a ústavní
ubytovny, trţby za vlastní výrobky, genetické ţivočišné zdroje (GŢZ) a další příjmy.

prostředky z hospodářské činnosti
* údaje pro rok 2019 – 2022 jsou pouze indikativní
1
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11. ZÁVĚR
V rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) bude ve VÚŢV
řešeno celkem 15 výzkumných záměrů (VZ). Aktivity plánované v těchto VZ naplňují celou
řadu cílů formulovaných v Koncepci výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016-2022
zejména pro klíčové oblasti. Udrţitelná produkce potravin a Udrţitelné zemědělství
a lesnictví a výzkumné směry Ţivočišná produkce a veterinární medicína, Biodiverzita
a Produkce potravin.
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