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PŘEHLED ČINNOSTI 

Hlavní činnost naší skupiny je zaměřena na hledání nových strategií výživy 

a krmení brojlerových králíků, které budou zárukou plnohodnotné tělesné 

kondice chovných zvířat, s odpovídající mléčnou produkcí, vhodným 

složením mateřského mléka a vysokou životaschopností rostoucích zvířat v 

období mléčné výživy či následného výkrmu. Pro zodpovězení řady otázek 

souvisejících s uvedenou problematikou, je výzkum zaměřen například na 

specifikaci nutričních potřeb králíků v období laktace, kde hlavní úlohu 

sehrává antagonismus v potřebách matek a jejich mláďat. Zkoumáme 

vhodný zdroj dusíkatých látek, energie a neškrobových polysacharidů pro 

reprodukční a výkrmové směsi. Sledujeme vývoj příjmu krmiva a hledáme 

vhodnou techniku krmení pro konkrétní kategorie králíků. Zabýváme se 

možnostmi využití domácích proteinových plodin pro krmné směsi králíků, s 

cílem snížit poruchy trávení odstavených zvířat a zároveň snížit závislost 

EU na dovozu proteinových komponent. Experimentálně též například 

ověřujeme vliv obohaceného systému ustájení králíků na užitkovost, zdraví 

a kvalitu produktů.    
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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 

 Výzkum alternativních zdrojů dusíkatých látek pro krmné směsi králíků: Zkoumáme především možnosti 

náhrady sójového extrahovaného šrotu, z pohledu zdraví trávicího traktu králíka, mléčné produkce a složení 

mateřského mléka (zejména obsah tuku a profil mastných kyselin). Např. Volek a Marounek, 2009; Volek a 

Marounek, 2011; Volek a kol., 2014). 

 

 Úloha vyššího obsahu rozpustné vlákniny v GIT králíka: Ověřujeme vliv fruktanů inulinového typu na 

mikrobiální aktivitu slepého střeva. Např. Volek a Marounek, 2011. 

 

 Vliv techniky krmení a zdroje NL látek na zdraví trávicího traktu. Sledujeme vliv limitovaného příjmu krmiva 

v prvních týdnech po odstavu v kombinaci s různým zdrojem NL na redukci poruch trávení. Např. Uhlířová a 

kol., 2015. 

 

 Vliv systému ustájení na kvalitu masa králíků. Konvenční či obohacený systém chovu? Jaké jsou výhody či 

nevýhody uvedených systémů na kvalitativní parametry masa. Např. Volek a kol., 2014.   
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