
 

Program rozvoje venkova – Podpora operačních skupin a projektů EIP  

Byly zveřejněny schválené projekty v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP. 

V našem  regionu  jeden projekt – ten, který vám chceme nyní představit. Žadatel projektu „  Inovace 

způsobů prevence a  diagnostiky  ošetření končetin dojnic“  Nositelem projektu je  ŽIVA – zemědělská 

obchodní  a.s. Klášterec nad Orlicí, který  podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR. Tímto se uzavírají přípravné práce na projektu, které odstartovaly v lednu letošního roku.  

Harmonogram prací je zpracován na 2 roky do konce roku 2020 a jedná se o průkopnický projekt 

spolupráce zemědělců s výzkumnými ústavy v našem regionu. V projektu se jedná o sledování 

zdravotního stavu  končetin  novou metodou  snímání  infračervenou termo kamerou  a jeho 

počítačové vyhodnocení. 

 Cíle projektu jsou:  

1. praktické výsledky sledování stavu končetin u vysoko užitkových dojnic jejich ošetřování vzhledem k 

potřebám zemědělců 

2. návrh terénní metody sledování končetin, prevence   

3. spolupráce mezi výzkumnými subjekty a zemědělskými podniky v projektu tak, aby byly hodnoceny 

veškeré aspekty sledování.  Zemědělci budou hodnotit práci uvedeného zařízení, srozumitelnost 

údajů a jejich praktičnost a využitelnost, výzkumníci budou na farmách v reálném provozu zjišťovat 

možnosti sledovacího zařízení, 

4. návrh terénního přístroje, který by na základě softwaru vyhodnocoval denní  stav snímáním teplota 

jednotlivých končetin a  umožňoval stanovit optimální termín ošetření v případě jejího zvýšení  proti 

normálu. 

Naše MAS ORLICKO, z.s. je do projektu zapojena z hlediska publicity. Bude se podílet na organizaci 

propagačních činností. Zatím jsou v plánu konference, workshopy, polní dny – dny otevřených dveří, 

prezentace výsledků projektu – články jak v tisku, tak na internetu. Dovolte mi Vám představit členy 

týmu. Koordinátorem je Ing. Jan Šeda, který zpracovává podklady, zajišťuje administrativu a agendu 

projektu. Žadatelem je společnost  ŽIVA – zemědělská obchodní  a.s. Klášterec nad Orlicí  , která je  

příjemcem dotace a má na starosti komunikaci s platební agenturou SZIF. Zapojení zemědělci do 

projektu jsou  KLAS Nekoř a.s.,  Výzkumným  subjektem je - Mendelova univerzita v Brně. – která budou 

zajišťovat výzkumnou a technickou část projektu, odběr a vyhodnocování vzorků apod. Dalšími členy 

jsou   AgroKonzulta – poradenství, MAS ORLICKO, z.s. a Zemědělský klastr Orlicko z.s..  Těšíme se na 

budoucí spolupráci, a hlavně praktické výsledky projektu, které budou využitelné přímo pro zemědělce 

v našem podorlickém kraji!  

Více o projektu:  

Projekt Evropského inovačního partnerství (EIP) je tedy zaměřen  na zavedení  nových postupů časné 

diagnostiky onemocnění končetin termografií. Rychlejší a hlavně časná diagnostika onemocnění 

pohybového aparátu umožní efektivnější zásah již v etapě preklinické, dříve než dojde ke zjevným 



 
klinickým příznakům, pro které je charakteristická kulhavost různého stupně. To napomůže k 

efektivnějšímu ošetření končetiny a především zkrácení doby léčby. Dalším výsledkem bude návrh 

metodiky postupů pro prevenci a vlastní léčbu dojnic. Nový systém přinese řešení prevence 

onemocnění končetin i v měsících s teplotou pod 15 °C, kdy běžné desinfekční prostředky nefungují. 

Mimo očekávané ekonomické přínosy přinesou navrhované postupy i zlepšení požadavků na pohodu 

zvířat. Výsledky budou využitelné přímo ve sledovaných chovech, dále budou moci být 

implementovány do chovů s podobnými podmínkami, zaměřených na produkci mléka. 

 

Zpracoval: Ing. Jan Šeda 


