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1. CÍL METODIKY 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se dlouhodobě zabývá výzkumem 
v oblasti pastevního chovu masných kuřat. Byly porovnávány různé hustoty osazení kuřat na 
jednotku plochy, ale i odlišné genotypy. Pro výkrm ve venkovních výbězích s možností pastvy 
jsou vhodnější středně nebo pomalu rostoucí kuřata z důvodu vyšší fyzické aktivity a pomalejšího 
růstu a tím zajištění dostatečně dlouhé doby pobytu na pastevním porostu, což je zárukou vyššího 
příjmu pastevní vegetace. Další možností, jak zvýšit příjem vegetace kuřaty, by mohla být volba 
limitovaného krmení, tedy omezení dávky krmné směsi. 

Cílem metodiky bylo zjistit rozdíly v užitkovosti a kvalitě masa středně rostoucích kuřat Hubbard 
ve vztahu k systému ustájení a dávkování krmné směsi. Metodika tak přinese chovatelům a 
zpracovatelům masa nové informace a možnosti týkající se výkrmu středně rostoucích kuřat 
Hubbard a kvality jejich masa pro zpracování v masném průmyslu. 

2.  VLASTNÍ POPIS METODIKY 

2.1. Současný stav sledované problematiky 

V současné době se stále větší pozornost věnuje kvalitě produktů. Roste poptávka po mase kuřat s 
nižší intenzitou růstu, která se většinou využívají pro extenzívní výkrm, kam patří i ekologický 
chov. Do skupiny se střední intenzitou růstu patří kuřata Hubbard JA 757 původem z Francie, 
jejichž rodičovský chov provozuje v České republice státní podnik MTD Ústrašice. Délka 
výkrmu je nejčastěji 49 dnů, kdy kuřata dosahují porážkové hmotnosti 2,1 kg. Kuřata jsou ceněna 
zejména proto, že jejich svalovina je pevnější, vyzrálejší a s výraznými chuťovými vlastnostmi. 

Součástí extenzivního výkrmu může být i výběh s pastevní vegetací. Například legislativní 
požadavky pro ekologický výkrm uvádějí, že nejméně po dobu jedné třetiny celkové délky chovu 
musí být zajištěn přístup kuřat do výběhu s vegetací a může být omezen pouze v případě 
nevhodných klimatických podmínek. Přínosem pobytu kuřat na pastvě je, že může přispět 
k pohodě kuřat ale i uspořit náklady na krmivo oproti běžnému výkrmu v hale na podestýlce. Jak 
pohoda zvířat, tak i příjem pastevní vegetace, mohou zvýšit kvalitu masa. Příjem pastevního 
porostu kuřaty závisí například na genotypu kuřat a složení a dávkování krmné směsi. Pomalu 
rostoucí kuřata jsou aktivnější oproti těm rychle rostoucím a vykazují vysokou pohybovou 
aktivitu a tudíž i schopnost pást se. Lorenz a Grashorn (2012) odhadují, že okolo 10 – 15 % 
celkového příjmu krmiva činí pastevní vegetace. Restrikce vede k významně vyšší (P < 0,05) 
spotřebě pastevního porostu. Odhadovaná spotřeba činila 1,6, 2,8 a 4,9 % (na bázi sušiny) z 
celkového příjmu krmiva u kuřat krmených ad libitum či limitovaně na úrovni 75 nebo 50 % 
(Ponte et al., 2008). Pro delší setrvání kuřat ve výběhu a jejich pobyt i v odlehlejších částech 
výběhu je nutné výběhy vybavit přístřešky nebo stromy a keři, kde by se zvířata mohla schovávat 
v horkých letních měsících před slunečními paprsky nebo možným nebezpečím. Dále by kuřata 
ve výběhu měla mít také přístup k vodě, případně ke krmivu. Pro drobnochovatele jsou vhodné 
mobilní boxy bez podlahy, které jsou pravidelně posunovány po pastvině.  
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Pastevní porost je zdrojem nejenom čerstvé trávy, jetelovin a bylin, ale i hmyzu, který je ceněn z 
hlediska obsahu živin (bílkovin a tuku) a látek, jakými jsou chitin nebo kyselina laurová, které 
stimulují přirozenou imunitu. Konzumace pastevní vegetace a druhová skladba rostlin mohou 
příznivě ovlivnit kvalitu masa kuřat ve volném výběhu zvýšením obsahu antioxidantů (vitamínů a 
karotenoidů) a minerálních látek (Mugnai et al., 2009, Sossidou et al., 2015). Dále lze tímto 
způsobem zvýšit i úroveň n-3 polynenasycených mastných kyselin v mase (Funaro et al., 2014, 
Michalczuk et al., 2017) s potenciálními přínosy pro lidské zdraví, ale i možnými silnějšími 
sklony k oxidaci a žluknutí (Michiels et al., 2014). Na druhou stranu vitamin E, který je přítomný 
v pastevním porostu, zvyšuje oxidační stabilitu masa a prodlužuje tak jeho trvanlivost při 
zachování jeho senzorických vlastností. 

Limitované krmení je jednou z možností, jak omezit negativní důsledky vysoké intenzity růstu 
kuřat. Pouze velmi omezený počet publikací se však věnuje problematice kvality masa u zvířat s 
limitovaným krmením. Předpokládáme zvýšení zájmu kuřat o pastevní porost a zvýšení tak jeho 
spotřeby u skupin s limitovaným krmením. 

2.2. Materiál a metody 

Kohoutci, ustájení, krmení 

Pokus byl realizován s jednodenními kohoutky Hubbard JA757 v počtu 420 kusů. Kohoutci byli 
rozděleni do šesti skupin po 70 kusech dle systému ustájení (podestýlka a pastva) a dle dávkování 
krmné směsi (ad libitum, snížená dávka o 20 % a snížená dávka o 30 %). Tři skupiny kuřat byly 
po celou dobu výkrmu ustájeny v boxech na podestýlce (zatížení 10,5 ks na m2). Další tři skupiny 
byly do 4 týdnů věku (tj. 28 dní) ustájeny v boxech na podestýlce a poté byly převezeny 
a ustájeny v mobilních ohrádkách (hustota osazení 6,4 ks na m2) na pastvě v areálu farmy 
Netluky. Ohrádky byly dvakrát denně posunovány. 

 
Tabulka 1. Schéma pokusu 

Skupina Počet kuřat (ks) Ustájení od 28. dne Krmení od 28. dne 

1 70 podestýlka ad libitum (AL) 

2 70 podestýlka restrikce 80 % (R80) 

3 70 podestýlka restrikce 70 % (R70) 

4 70 pastva ad libitum (AL) 

5 70 pastva restrikce 80 % (R80) 

6 70 pastva restrikce 70 % (R70) 

 

Kuřata byla do věku 28 dní krmena směsí BR1 (starter) ad libitum. Od 29.-42. dne věku byla 
krmena směsí BR2 (grower) a od 43. dne věku do 56 dní věku směsí BR3 finisher. Krmné směsi 
BR2 a BR3 byly zkrmovány ad libitum a nebo ve snížené dávce o 20 % nebo 30 % dle skupiny. 
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Množství podávaného krmiva pro restringované skupiny bylo počítáno od spotřeby krmiva 
adlibitně krmených skupin, zvlášť pro podestýlkový a pastevní chov. Receptury krmných směsí 
jsou uvedeny v tabulce 1. Obsah metabolizovatelné energie byl v jednotlivých směsích 12,3, 12,1 
a 12,0 MJ/kg, obsah dusíkatých látek 206, 178 a 171 g/kg a poměr n6/n3 7,4, 7,2 a 7,1. Voda byla 
podávána ad libitum. Pastevní část pokusu byla uskutečněna v měsíci říjnu roku 2018, průměrná 
teplota za sledované období byla 11 °C. Dominantními druhy v porostu pastviny byly Lolium 

perenne, Festuca pratensis a Trifolium pratense. Na začátku a na konci pastevního období byl 
obsah α-tokoferolu v lyofilizovaném pastevním porostu 108,2 a 92,5 mg/kg sušiny, γ-tokoferol 
9,8 a 8,6 mg/kg sušiny, luteinu 86,1 a 65,2 mg/kg sušiny, zeaxantinu 59,6 a 51,0 mg/kg sušiny a 
poměr n6/n3 mastných kyselin 0,35 a 0,36. Během pokusu byla kuřata vážena 0., 28., 42. a 56. 
den. Dále byl sledován zdravotní stav kuřat, pohoda zvířat a příjem krmiva a pastevního porostu 
kuřaty. Příjem pastvy byl hodnocen modifikovanou metodou Dal Bosco et al. (2014). Vzorky 
pastevního porostu byly odebrány ze čtvercové plochy (50 × 50 cm). Nejprve byl vzorek porostu 
odebrán před umístěním mobilní ohrádky s kuřaty a pak po jejím přemístění na jinou pozici. 
Během výkrmu byly dodrženy standardní mikroklimatické a technologické podmínky pro kuřata 
Hubbard JA757. Pokus byl ukončen v 57. dni věku kuřat. 

 
Tabulka 2. Receptury krmných směsí 

Komponenta (%) BR1 BR2 BR3 
Sójový extrudovaný šrot 36,00 27,25 25,00 
Kukuřice 14,00 13,00 16,95 
Pšenice 46,20 56,00 55,00 
Chlorid sodný 0,30 0,30 0,30 
Dihydrogenfosforečnan vápenatý 1,30 1,10 1,00 
Vápenec mletý 1,70 1,85 1,25 
Vitaminominerální doplněk 0,50 0,50 0,50 

 

Na konci pokusu byla všechna kuřata zvážena. Na základě průměrné živé hmotnosti bylo vybráno 
8 kuřat z každé skupiny, která byla poražena. Po porážce kuřat, vykrvení a oškubání byly 
odříznuty běháky a hlava a vyjmuty vnitřnosti. Jatečně opracované trupy byly uskladněny 24 h v 
chladicím boxu při teplotě 4 ˚C. Po vychlazení byla stanovena hmotnost jatečně opracovaného 
trupu a byl realizován jatečný rozbor. Prsní svalovina byla oddělena na hrudi od ramenního 
kloubu a hrudní kosti. Stehenní svalovina byla oddělena od trupu v kyčelním kloubu. Navíc byla 
sledována hmotnost abdominálního tuku. Jatečná výtěžnost byla vypočtena jako podíl hmotnosti 
jatečně opracovaného trupu ze živé hmotnosti. Pro další analýzy bylo odebráno prsní svalstvo 
(pectoralis major). 

Fyzikální analýzy 

Hodnota pH masa byla měřena 24 hodin post mortem pomocí 330i pH metru (WTW, Weilheim, 
Německo). Barva kůže a masa na řezu byla stanovena 24 hodin post mortem pomocí přístroje 
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Minolta SpectraMagicTM NX (Konica Minolta  Sensing, Inc., Osaka, Japonsko) a byla vyjádřena 
hodnotami L*, a* a b*. Síla střihu u masa byla zjišťována Warner-Bratzlerovým nožem na 
přístroji Instron Model 3342 (Instron, Norwood, USA). Odkap masové šťávy se stanovoval u 
vzorků o hmotnosti cca 150 g po 24 hodinovém uložení v chladničce při teplotě 4 °C a po 60 
minutách vaření při 80 °C. Z naměřených hodnot byly vypočteny procentuální rozdíly mezi 
hmotností masa před skladováním/vařením a po jeho skladování/vaření. 

Histochemická analýza 

Struktura svalových vláken byla vyhodnocena pomocí metodiky Chodová et al. (2016). Vzorky 
prsního svalstva byly odebrány ihned po porážce a zmraženy při teplotě -156 °C v 2-metylbutanu 
ponořeném do lázně z tekutého dusíku a až do samotného stanovení byly uchovávány při teplotě -
80 °C. Při vlastní analýze svalových vláken byly vzorky nařezány při -20 °C za pomoci kryostatu 
Leica CM 1850 (Leica Microsystems Nussloch GmbH, Nussloch, Německo) s rotačním 
mikrotomem na řezy o tloušťce 12 µm. Řezy byly přeneseny na podložní sklíčko a následně bylo 
provedeno barvení hematoxylinem a eosinem. Základní charakteristiky svalových vláken (počet 
svalových vláken na 1 mm2, plocha a průměr svalových vláken) byly zjištěny pomocí softwaru NIS 
Elements AR 3.1 (Nikon, Tokio, Japonsko) 

Chemické analýzy 

Odebrané vzorky prsní svaloviny byly uloženy v plastových sáčcích a skladovány při -20 °C do 
začátku analýz. Sušina byla stanovena sušením v sušárně při 105 °C do konstantní hmotnosti. 
Etherový extrakt byl získán extrakcí petroléterem v zařízení Soxtec 1043, obsah proteinu pomocí 
analyzátoru Kjeltec Auto 1030 (oba FOSS Tecator AB, Švédsko). Obsah popele byl zjištěn po 
spálení vzorků v muflové peci při 500 °C po dobu 12 hodin. Složení mastných kyselin bylo 
stanoveno po extrakci celkových lipidů chloroform metanolem (Folch, et al. 1957).  

Obsah retinolu a tokoferolů v prsním svalstvu byl stanoven dle evropských norem EN 12823-1 
(2000) a EN 12822 (2000) pomocí HPLC (VP series, Shimadzu, Kyoto, Japonsko). Obsah luteinu 
a zeaxantinu byl měřen kapalinovou chromatografií (HPLC) dle metody Froescheis et al. (2000). 
Jeden gram homogenizovaného vzorku byl umístěn do plastové zkumavky spolu s 20 ml acetonu. 
Po mixování ve vortexu (2 minuty) se vzorek chladil v ledu po dobu 10 minut a odstředil se při 
13000 g po dobu 10 minut při teplotě 4 °C. Supernatant byl přenesen do skleněné baňky a zbytek 
se extrahoval ještě jednou postupem popsaným výše. Spojené extrakty byly odpařeny do sucha 
při teplotě 50 °C s profouknutím N2, zbytek se rozpustil ve 2 ml směsi ethanol-voda (1:1, v/v) a 
extrahoval se dvakrát s hexanem (4 a 2 ml). Každý krok extrakce se provedl mixováním ve 
vortexu po dobu 2 minut s následným odstředěním při 13000 g (10 min, 4 °C). Po odpaření 
spojených organických fází do sucha při 50 °C a profouknutí N2 byl zbytek rozpuštěn v 1 ml 
směsi hexan/dichlormethan (1:1, v/v). Alikvotní část 60 ml byla analyzována HPLC (VP series, 
Shimadzu, Kyoto, Japonsko). Byla použita kolona Kinetex C18 (100 x 4,6 mm, 2,6 µm, 
Phenomenex, Torrance, CA, USA). Gradientová eluce zahrnovala jako mobilní fázi A 
acetonitril:voda:ethylacetát (88:10:2) a jako mobilní fázi B acetonitril:voda:ethylacetát (88:0:15). 

Peroxidace lipidů v prsním svalstvu byla měřena u čerstvého a 5 dní skladovaného masa při 
teplotě 4 °C. Byla použita modifikovaná metoda Czauderna et al. (2011). Půl gramu vzorku bylo 
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zmýdelněno působením 5 ml 1 M KOH a 50 µl 0,02 M 2,6-di-tert-butyl-p-cresolu (BHT) v 
metanolu. Směs byla v plastové zkumavce umístěna na 1 hodinu do vodní lázně o teplotě 60 °C, 
kde byla kontinuálně míchána za temna. Poté se nechal výsledný roztok zchladnout a okyselil se 
koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou přibližně na pH 2. Následně byl okyselený roztok 
hydrolyzátu 10 min odstřeďován. K odebranému supernatantu (500 µl) byl přidán roztok 2,4-
dinitrophenylhydrazinu (DNPH). Výsledná směs byla intenzivně míchána při teplotě 50 °C po 
dobu 1 hodiny ve tmě. Čirý roztok byl přenesen do vialky a pak 40 µl roztoku bylo nastříknuto do 
kolony za účelem chromatografické analýzy (HPLC). Byl použit kapalinový chromatograf (VP 
series, Shimadzu, Kyoto, Japonsko) vybavený detektorem s diodovým polem. Kolona byla 
zvolena Phenomenex C18 (Synergi 2.5 µm, Hydro-RP, 100 Å, 100 mm x 3 mm). Vzorky byly 
analyzovány pomocí binárního gradientu acetonitrilu ve vodě. Solvent A se sestával z voda-
acetonitril (95:5, v/v) a solvent B z acetonitrilu. Látky reaktivní s kyselinou thiobarbiturovou byly 
vyjádřeny v miligramech malondialdehydu (MDA) na kilogram. 

Statistické vyhodnocení výsledků 

Zjištěné výsledky byly zpracovány dvoufaktoriální analýzou variance (ANOVA) pomocí general 
linear modelu (GLM) programem SAS. Hlavními efekty byly systém ustájení (U), dávkování 

krmné směsi (R) a interakce mezi těmito faktory (UxR). Hodnota P≤0,05 byla považována za 

průkaznou. Průkaznost rozdílů mezi skupinami je označena různými písmeny. Výsledky 
v tabulkách jsou prezentovány formou průměru a střední chyby průměru (SEM). 

2.3. Výsledky a diskuze 

Výsledky týkající se užitkovosti jsou uvedeny v tabulce 3. Rozdíly v živé hmotnosti do věku 28 
dní, kdy byla kuřata vykrmována za stejných podmínek, nebyly významné. Pokusná opatření se 
realizovala až od 29. dne. Významně (P=0,009) nejvyšší živou hmotnost v 42. dni výkrmu 
dosahovali kohoutci ustájení na podestýlce i pastvě, kteří byli krmeni ad libitum (2077 g a 2044 
g) a nejnižší byla zaznamenána u kohoutků z pastvy se sníženou dávkou krmiva na 70 % (1668 
g). Živá hmotnost kuřat z podestýlky s 70% restrikcí ve 42. dni výkrmu (1753 g) byla na stejné 
úrovni jako u kuřat z pastvy s nižší restrikcí (80 %; 1730 g). Živá hmotnost kohoutků na konci 
pokusu (56. den) byla prokazatelně (P=0,023) nejvyšší u adlibitně krmených kuřat ustájených 
v mobilních boxech na pastvě (3255 g). Adlibitně krmená kuřata z podestýlky vážila 3124 g. Poté 
následovaly obě skupiny s 80% restrikcí (2757 g (podestýlka) a 2663 g (pastva)). Nejnižší 
hmotnost měli kohoutci obou dvou skupin s 70% restrikcí (2473 g (podestýlka) a 2472 g 
(pastva)). Limitované krmení u kuřat ustájených v boxech na pastvě zvýšilo konverzi. Vyšší 
spotřeba krmiva u skupin vykrmovaných na pastvě byla pravděpodobně způsobena nižší 
venkovní teplotou (průměr za sledované období 11 °C) oproti té, jež byla udržována v případě 
podestýlkového výkrmu (20 °C). Úhyn byl velmi nízký. Zaznamenány byly pouze 3 uhynulé 
kusy ve skupinách ustájených na podestýlce, a to s 80% (1 kus) a 70% restrikcí (2 kusy). 
Výsledky týkající se živé hmotnosti korespondují se studií Ponte et al. (2008), kdy restrikce 
krmiva na úrovni 75 a 50 % rovněž snížila živou hmotnost kuřat. Také konverze krmiva se 
zvyšovala s úrovní restrikce. Na rozdíl od našeho sledování byla ale konverze nižší u skupin 
vykrmovaných na pastvě oproti podestýlkovému chovu. Rozdíly mohou být způsobené odlišnými 
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genotypy kuřat v jednotlivých studiích. Ponte et al. (2008) ve svém pokusu použil kohoutky 
RedBro Cou Nu × RedBro M, kteří mají nižší intenzitu růstu než námi sledovaní kohoutci 
Hubbard JA757. 

Příjem pastevního porostu rostl spolu s úrovní restrikce. Nejnižší příjem v 50. dni výkrmu měli 
kohoutci krmení adlibitně (2,63 g DM/ks/den). Osmdesáti procentní a 70% restrikce zvýšily 
příjem pastevní vegetace kuřaty na 3,50 a 3,94 g sušiny/ks/den. Příjem pastvy kuřaty závisí na 
množství a kvalitě podávaného krmiva. Lorenz a Grashorn (2012) uvádějí spotřebu pastevního 
porostu u kuřat a slepic na úrovni 2 – 5 g sušiny denně. Obdobnou zvyšující se tendenci spotřeby 
pastevního porostu po restrinkčním opatření uvádějí Ponte et al. (2008). Odhadovaná spotřeba 
pastevního materiálu z celkového příjmu krmiva (na bázi sušiny) se zvýšila z 1,6 % u kuřat 
krmených adlibitně na 2,8 a 4,9 % u kuřat, kterým byla krmná dávka snížena o 25 a 50 %. 

 
Tabulka 3. Ukazatele užitkovosti 

Ustájení (U) Podestýlka 
 

Pastva 
SEM 

Průkaznost 

Krmná technika (R) AL R80 R70 
 

AL R80 R70 U R UxR 

Živá hmotnost 0. den (g) 38,6 39,1 37,9 
 

36,3 37,1 37,7 0,18 NS NS NS 

Živá hmotnost 28. den (g) 1139 1179 1104 
 

1092 1089 1136 6,7 NS NS NS 

Živá hmotnost 42. den (g) 2077a 1924b 1753c 
 

2044a 1730cd 1668d 13,3 <0,001 <0,001 0,009 

Živá hmotnost 56. den (g) 3124b 2757c 2473d 
 

3255a 2663c 2472d 22,3 NS <0,001 0,023 

Konverze (kg/kg) 2,17 2,15 2,23 
 

2,26 2,40 2,37 
    

Spotřeba krmiva/ks/den (g) 122,0 105,8 97,3 
 

132,1 114,8 105,0 
    

Příjem pastvy/ks/den  
- 50. den (g DM) 

- - -  2,63 3,50 3,94     

Úhyn (ks) 0 1 2 
 

0 0 0 
    

Úhyn (%) 0,0 1,4 2,9 
 

0,0 0,0 0,0 
     

a-dHodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; DM = sušina;SEM = střední 
chyba průměru; NS = neprůkazný. 

 

Ukazatele jatečného rozboru jsou uvedeny v tabulce 4. Všichni sledovaní ukazatelé jatečného 
rozboru byli restrikcí negativně ovlivněni (hmotnost stehen: P=0,003, ostatní: P<0,001) kromě 
podílu stehen z jatečně opracovaného trupu (P<0,001), kde podíl se zvyšující se úrovní restrikce 
rostl. Rostoucí podíl stehen u restringovaných skupin může být zapříčiněn vyšší pohybovou 
aktivitou při hledání krmiva. Jatečná výtěžnost (P<0,001) byla vyšší v případě klasického výkrmu 
na podestýlce, zatímco hmotnost prsou (P=0,003) a podíl prsou (P=0,008) z jatečně 
opracovaného trupu dosahovala vyšších hodnot u pastevního výkrmu. Vyšší podíl prsního 
svalstva u kuřat s přístupem k travnímu výběhu je zřejmý i ze studie, kterou realizovali Castellini 
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et al. (2002). Lei a Van (1997) uvádějí, že nucená pohybová aktivita zvyšuje podíl prsního 
svalstva z jatečně opracovaného trupu. Průkazná interakce systému ustájení a limitovaného 
krmení byla zjištěna jatečné výtěžnosti (P=0,020), hmotnosti prsou (P=0,020) a hmotnosti kůže 
z prsou (P=0,020). Kohoutci z podestýlkového chovu krmeni adlibitně vykazovali nejvyšší 
výtěžnost (73,8 %) kdežto restrikce 70 % a pastevní výkrm snížil výtěžnost na 67,4 %. Nejvyšší 
hmotnost prsou a kůže z prsou vykazovala kuřata vykrmovaná na pastvě a krmená adlibitně. 
Hodnoty těchto dvou ukazatelů se u všech restringovaných skupin statisticky významně nelišily.  

Tabulka 4. Jatečný rozbor 

Ustájení (U) Podestýlka 
 

Pastva 
SEM 

Průkaznost 

Krmná technika (R) AL R80 R70 
 

AL R80 R70 U R UxR 

Živá hmotnost 57. den 
 (g) 

3006 2738 2591 
 

3177 2766 2640 37,3 0,022 <0,001 NS 

Hmotnost JOT (g) 2219 1977 1834,0 
 

2327 1915 1779 32,0 NS <0,001 NS 

Jatečná výtěžnost (%) 73,8a 72,2bc 70,8c 
 
73,3ab 69,2d 67,4e 0,39 <0,001 <0,001 0,020 

Hmotnost prsou (g) 556b 451c 431c 
 

657a 463c 429c 13,5 0,003 <0,001 0,020 

Podíl prsou z JOT (%) 25,1 22,9 23,5 
 

28,2 24,2 24,1 0,38 0,008 <0,001 NS 

Hmotnost kůže  
z prsou (g) 

41,1b 35,2bc 31,8c 
 

51,6a 33,4c 30,7c 1,34 NS <0,001 0,020 

Hmotnost 2 stehen s kostí 
a kůží (g) 

645 591 564 
 

632 572 539 9,6 NS 0,003 NS 

Podíl stehen z JOT (%) 29,0 29,80 30,7 
 

27,1 29,9 30,2 0,29 NS <0,001 NS 

Abdominální tuk (g) 59,4 49,7 29,0 
 

74,0 43,3 25,2 3,33 NS <0,001 NS 
 

a-eHodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; SEM = střední chyba průměru; NS 
= neprůkazný; JOT = jatečně opracovaný trup. 

 

Jak je patrné z tabulky 5, významná (P<0,001) interakce systému ustájení a restrikce byla 
stanovena u hodnoty pH masa měřené po 24 hodinách. Nejvyšší pH bylo naměřeno u skupiny 
pastevních kuřat s 80% restrikcí (5,38), zatímco nejnižší rovněž při ustájení na pastvě, ale s vyšší 
úrovní restrikce (70 %; 5,19). Hodnota pH měřeného po 24 hodinách od zabití slouží k detekci 
vady masa DFD. Hodnoty pH vyšší než 6,2 naznačují, že se jedná o maso s touto vadou. Hodnoty 
pH masa kuřat ze všech sledovaných skupin byly pod touto hranicí. Maso kuřat ustájených 
v mobilních boxech na pastvě vykazovalo nižší ztrátu vody varem (P<0,001) a byly u něj 
naměřeny vyšší hodnoty červenosti (a*; P=0,008), žlutosti (b*; P<0,001). Pastva také 
prokazatelně zvýšila hodnoty červenosti (a*; P=0,030) a žlutosti (b*; P=0,026) kůže z prsou. 
Kdežto křehčí maso po uvaření (síla střihu; P=0,001) měla kuřata vykrmovaná na podestýlce. 
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Tato zjištění jsou v souladu s prací Sun et al. (2013), kteří zjistili, že samotná pastva prokazatelně 
snížila hodnoty ztráty vody varem a zvýšila hodnoty červenosti (a*) a síly střihu prsního svalstva. 

Rovněž Michalczuk et al. (2014) uvádějí vyšší hodnoty síly střihu (P≤0,01) u pasoucích se kuřat. 

Castellini et al. (2002) si zhoršení křehkosti masa kuřat chovaných ve volných výbězích 
vysvětluje větší pohybovou aktivitou kuřat takto vykrmovaných. 

 
Tabulka 5. Fyzikální ukazatele kvality prsního svalstva 

Ustájení (U) Podestýlka  Pastva 
SEM 

Průkaznost 

Krmná technika (R) AL R80 R70  AL R80 R70 U R UxR 

pH - 24 hod. 5,29bc 5,30b 5,36ab  5,29bc 5,38a 5,19c 0,013 NS 0,038 <0,001 

Ztráta vody odkapem 
(%) 

0,54 0,61 0,74  0,68 0,59 0,59 0,025 NS NS NS 

Ztráta vody varem (%) 26,0 26,3 26,1  24,8 23,4 21,8 0,38 <0,001 NS NS 

Barva kůže 

  L* 66,8 70,0 69,8  68,0 71,9 69,4 0,69 NS NS NS 

  a* -0,26 0,69 -0,34  1,70 1,49 1,00 0,310 0,030 NS NS 

  b* 10,1 11,6 8,8  13,4 13,4 12,8 0,66 0,026 NS NS 

Barva masa na řezu 

  L* 54,1 51,9 53,2  54,1 53,7 55,4 0,48 NS NS NS 

  a* -2,56 -2,07 -2,55  -2,04 -2,02 -1,67 0,095 0,008 NS NS 

  b* 4,87 5,43 4,75  5,98 7,43 8,08 0,265 <0,001 NS NS 

Síla střihu 
(Warner-Bratzlerův 
nůž, N) 

18,2 16,6 15,2  21,4 20,9 21,3 0,69 0,001 NS NS 

 

a-cHodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; SEM = střední chyba průměru; NS 
= neprůkazný. 

Křehkost masa je ovlivněna i ukazateli svalových vláken. U kuřat se v prsním svalstvu vyskytují 
pouze svalová vlákna typu IIB (bílá, rychlá glykolytická vlákna). Restrikce prokazatelně 
ovlivnila počet svalových vláken na 1 mm2 (P=0,001), plochu svalových vláken (P=0,001) a 
průměr svalových vláken (P=0,002). S úrovní restrikce se zvyšoval počet svalových vláken a 
snižovala se jejich plocha a průměr. Rehfeldt et al. (2004) shodně uvedl, že kvantitativní restrikce 
snížila plochu svalových vláken u kuřat v porážkové zralosti. Rovněž Li et al. (2007) zjistili, že 
restringovaná kuřata měla menší plochu svalových vláken na konci pokusu ve věku 63 dní oproti 
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kontrolní skupině. Naopak 65% restrikce mezi 8. až 14. dnem věku kuřat ve studii, kterou 
realizovali Chodová a Tůmová (2017), zvýšila plochu svalových vláken (P=0,026) a jejich 
průměr (P=0,041). Rozdíly ve výsledcích byly pravděpodobně způsobeny různými metodami 
restrikce, které byly v jednotlivých pokusech použity. Dále se uvádí, že vyšší hodnota tloušťky 
bílých svalových vláken má pozitivní vliv na křehkost masa a negativní vliv na šťavnatost 
(Cameron et al., 1998). V případě pokusu, který realizovali Yang et al. (2015), tomu ale bylo 
naopak. V námi realizovaném pokusu významný vztah mezi těmito ukazateli zaznamenán nebyl. 

Z hlediska nutričních ukazatelů kvality masa byla zjištěna významná interakce u sušiny 
(P=0,036; tabulka 7).  Nejvyšší hodnota byla detekována u masa kuřat vykrmovaných 
v mobilním boxu na pastvě s vyšší úrovní restrikce (262 g/kg) oproti masu kuřat adlibitně 
krmených na podestýlce (249 g/kg). Prsní svalstvo kuřat z podestýlky vykazovalo významně 
(P=0,004) vyšší obsah popele ve srovnání s pastevním chovem. Obsah bílkovin a tuku v prsním 
svalstvu nebyl ovlivněn ani systémem ustájení ani restrikcí. Oproti našim výsledkům Sun et al. 
(2013) uvedli, že pastva prokazatelně (P<0,01) zvýšila obsah bílkovin v prsní svalovině kuřat ve 
srovnání s klecovým chovem, naopak obsah tuku v mase (P<0,05) byl u této skupiny nižší a 
obsah popele ovlivněn nebyl. Obdobné výsledky jsou patrné i ve studii Fanatico et al. (2007), 
kteří zjistili vyšší podíl bílkovin (P=0,001) a nižší podíl tuku (P=0,021) u kuřat z volného výběhu. 
Vyšší obsah bílkovin ve svalstvu kuřat z výběhu pravděpodobně souvisí s jejich vyšší pohybovou 
aktivitou, která vede k rozvoji svalů a tím i k vyššímu obsahu bílkovin. 

Tabulka 6. Ukazatelé svalových vláken 

Ustájení (U) Podestýlka  Pastva 
SEM 

Průkaznost 

Krmná technika (R) AL R80 R70  AL R80 R70 U R UxR 

Počet svalových vláken na 1 mm2 304 401 446  280 426 411 16,9 NS 0,001 NS 

Plocha svalových vláken (µm2) 2701 2082 1802  2980 1967 1906 120,4 NS 0,001 NS 

Průměr svalových vláken (µm) 70,7 61,5 59,0  75,0 61,2 60,8 1,65 NS 0,002 NS 

Všechna svalová vlákna jsou typu IIB; SEM = střední chyba průměru; NS = neprůkazný. 

Tabulka 7. Chemické složení prsního svalstva 

Ustájení (U) Podestýlka  Pastva 
SEM 

Průkaznost 

Krmná technika (R) AL R80 R70  AL R80 R70 U R UxR 

Sušina (g/kg) 249c 254bc 251bc  256b 255b 262a 0,9 <0,001 NS 0,036 

Tuk (g/kg DM) 26,3 26,6 20,3  32,5 21,3 24,4 1,36 NS NS NS 

Bílkoviny (g/kg 
DM) 

886 888 888  882 891 873 1,7 NS NS NS 

Popel (g/kg DM) 45,6 45,4 45,9  44,8 44,4 44,4 0,19 0,004 NS NS 

a-cHodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; SEM = střední chyba průměru; NS 
= neprůkazný; DM = sušina. 
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Obsah vybraných karotenoidů a vitaminů a ukazatel oxidační stability tuků v prsním svalstvu je 
uveden v tabulce 8. Statisticky významné interakce byly zaznamenány u obsahu luteinu (P=0,002) 
a zeaxantinu (P=0,006) v mase a oxidační stability 5 dní skladovaného masa (P=0,024). Nejvyšší 
hodnoty obsahu obou karotenoidů měla kuřata s přístupem na pastvu spolu s aplikací limitovaného 
krmení. Nejnižší oxidační stabilitu tuků vykazovalo maso kuřat z pastvy a 70% restrikcí. Omezení 
dávek krmiva vedlo k vyššímu spásání pastevní vegetace (tabulka 3) a to se projevilo vyšším 
zastoupením karotenoidů v mase a zhoršením oxidační stability masa. Možnost příjmu pastevního 
porostu zvýšila také obsah retinolu (P<0,001) a α-tokoferolu (P=0,017) a snížila obsah γ-tokoferolu 
(P=0,003) v prsním svalstvu kuřat a oxidační stabilitu čerstvého masa (P=0,002). Redukci obsahu 
α-tokoferolu (P<0,01) a γ-tokoferolu (P<0,01) u pasoucích se kuřat zaznamenali ve své studii Ponte 
et al. (2008). Snížení oxidační stability masa kuřat ustájených na pastvě mohlo být způsobeno 
vyšším zastoupením nenasycených mastných kyselin v tomto mase v důsledku příjmu pastevní 
vegetace, která je na tyto mastné kyseliny bohatá. Nižší oxidační stabilita prsního svalstva 
pasoucích se kuřat (P≤0,05) je patrná i z práce Michalczuk et al. (2014). Uplatnění limitovaného 
krmení snížilo obsah obou dvou sledovaných tokoferolů (P=0,006 a P=0,003). Vitamin E získaný 
potravou byl tedy pravděpodobně spotřebován organismem zvířete. Na druhou stranu Ponte et al. 
(2008) nezaznamenali průkazný vliv restrikce na obsah α-tokoferolu a γ-tokoferolu v prsním 
svalstvu pasoucích se i nepasoucích se kuřat. Významný přínos pastevní vegetace na zvyšování 
obsahu antioxidantů je zřejmý i z jiných prací (Castellini et al., 2006; Mugnai et al., 2009; Skřivan a 
Englmaierová, 2014). Vitamin E a karotenoidy přítomné v pastevním porostu obvykle snižují 
citlivost nenasycených mastných kyselin na oxidaci. 

Tabulka 8. Obsah karotenoidů a vitaminů a oxidační stabilita tuků v prsním svalstvu (mg/kg) 

Ustájení (U) Podestýlka  Pastva 

SEM 

Průkaznost 

Krmná technika 
(R) 

AL R80 R70  AL R80 R70 U R UxR 

Lutein 0,043b 0,032b 0,030b  0,059b 0,100a 0,123a 0,0064 <0,001 NS 0,002 

Zeaxantin 0,031b 0,021b 0,021b  0,041b 0,073a 0,084a 0,0048 <0,001 NS 0,006 

Retinol 0,039 0,044 0,043  0,052 0,049 0,060 0,0016 <0,001 NS NS 

α-Tokoferol 3,81 3,41 3,13  4,46 3,36 3,94 0,111 0,017 0,006 NS 

γ-Tokoferol 0,208 0,192 0,175  0,191 0,147 0,162 0,0047 0,003 0,003 NS 

MDA 0. den 0,340 0,326 0,344  0,374 0,382 0,406 0,019 0,002 NS NS 

MDA 5. den 0,364b 0,372b 0,371b  0,427b 0,422b 0,543a 0,023 ˂ 0,001 0,017 0,024 

 abHodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; SEM = střední chyba průměru; 
NS = neprůkazný 
Obsah látek reaktivních s kyselinou thiobarbiturovou byl vyjádřen v miligramech malondialdehydu 
(MDA) na kilogram masa 

Pastevní porost je zdrojem i zdraví prospěšných polynenasycených n3 mastných kyselin (Ponte et 
al., 2008; Dal Bosco et al., 2016; Michalczuk et al., 2017). Jejich zvýšený (P<0,001) obsah u 
skupin ustájených v mobilních boxech na pastevním porostu je patrný z tabulky 9. Rovněž poměr 
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n6/n3 mastných kyselin a aterogenní a trombogenní index byl nižší (P<0,001) u těchto skupin. 
Aterogenní a trombogenní index odráží pravděpodobnost nárůstu patogenních jevů, jako je tvorba 
ateromů a trombů a žádoucí je právě nižší hodnota. Poměr n6/n3 má být dle světové zdravotnické 
organizace do 5. Naopak u HH indexu, poměru mezi hypocholesterolemickými a 
hypercholesterolemickými mastnými kyselinami, který zvažuje specifické účinky mastných 
kyselin na metabolismus cholesterolu, je žádoucí vyšší hodnota. Také v tomto případě vyšlo 
nejlépe maso kuřat vykrmovaných venku na pastevním porostu (P<0,001). Restrikce krmiva u 
kuřat ustájených v mobilních boxech přinutila kuřata k vyššímu příjmu pastevní vegetace, což se 
projevilo i v zastoupení mastných kyselin v prsním svalstvu. Restrikce na úrovni 80 % u těchto 
kuřat významně zvýšila obsah n3 mastných kyselin (P=0,002) a HH index (P=0,005) a snížila 
poměr n6/n3 (P<0,001) a aterogenní (P<0,001) a trombogenní index (P=0,003) oproti ostatním 
skupinám. Sedmdesátiprocentní restrikce už byla pravděpodobně příliš vysoká a došlo při ní ke 
snížení n3 mastných kyselin v mase na úroveň adlibitně krmené skupiny v mobilním boxu. Obsah 
cholesterolu v prsním svalstvu ovlivnila pouze úroveň restrikce (P=0,042), kdy s nižší dávkou 
krmiva došlo ke snížení obsahu cholesterolu. 

Tabulka 9. Koncentrace vybraných mastných kyselin (mg/100g), sumy jednotlivých kategorií 
mastných kyselin (mg/100g), indexy mastných kyselin a obsah cholesterolu (mg/kg) v prsním 
svalstvu  

Ustájení (U) Podestýlka  Pastva 

SEM 

Průkaznost 

Krmná technika 
(R) 

AL R80 R70  AL R80 R70 U R UxR 

α-Linolenová 2,2d 0,8d 0,2d  13,7c 37,3a 23,4b 2,25 <0,001 0,001 <0,001 

EPA 0,182b 0,207b 0,082c  0,236ab 0,283a 0,293a 0,0138 <0,001 NS 0,004 

DHA 3,93b 3,43b 1,40c  4,29b 5,31a 4,76ab 0,223 <0,001 0,001 <0,001 

SFA 180b 103c 60c  207ab 182b 245a 11,0 <0,001 0,006 <0,001 

MUFA 121bc 69c 34c  234ab 193b 257a 14,0 <0,001 0,044 0,008 

PUFA 110bc 77c 41c  144b 187a 190a 9,6 <0,001 NS <0,001 

n3 10,6c 7,9c 3,0c  22,1bc 56,4a 33,7b 3,26 <0,001 0,004 0,002 

n6 100b 69bc 38c  121b 130ab 156a 6,8 <0,001 NS <0,001 

n6/n3 9,50b 8,76b 13,30a  5,52c 2,53d 4,76c 0,540 <0,001 <0,001 <0,001 

AI 0,666a 0,470c 0,526b  0,431d 0,352e 0,410d 0,0149 <0,001 <0,001 <0,001 

TI 1,24b 1,08c 1,32a  0,84d 0,55e 0,78d 0,040 <0,001 <0,001 0,003 

HH 1,50f 1,93d 1,76e  2,17c 2,72a 2,29b 0,059 <0,001 <0,001 0,005 

Cholesterol 367 313 310  352 345 336 6,5 NS 0,042 NS 

a-fHodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; EPA = eikosapentaenová; DHA =  
dokosahexaenová; SFA = nasycené mastné kyseliny; MUFA = mononenasycené mastné kyseliny; PUFA 
= polynenasycené mastné kyseliny; AI = aterogenní index; TI = trombogenní index; HH = poměr mezi 
hypocholesterolemickými a hypercholesterolemickými mastnými kyselinami; SEM = střední chyba 
průměru; NS = neprůkazný 
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3. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ 

Metodika je zaměřena na zvýšení příjmu pastevního porostu kuřaty pomocí omezení dávky 
krmiva, tzv. limitované krmení. Pastevní porost je zdrojem travin a jetelovin, ale i hmyzu a jeho 
konzumace má pozitivní vliv na kvalitu masa a zdraví kuřat. Zatím je ale jen málo dostupných 
informací týkajících se porovnání ukazatelů užitkovosti a kvality masa kuřat vykrmovaných 
v halách na podestýlce a těch s možností pastvy navíc v kombinaci s různými úrovněmi 
limitovaného krmení. Metodika tedy přináší nové informace o příznivých účincích nižších dávek 
krmiva u volně chovaných kuřat na pastvě na zvýšení příjmu pastevní vegetace kuřaty a míře 
ovlivnění kvality masa takto vykrmovaných kuřat. 

1. Restrikce krmné směsi zvýšila příjem pastevní vegetace kuřaty z 2,63 na 3,50 (80% 
restrikce) a 3,94 DM/ks/den (70% restrikce). 

2. Omezení dávek krmiva negativně ovlivnilo jatečnou výtěžnost a podíl prsou z jatečně 
opracovaného trupu, zatímco podíl stehen z jatečně opracovaného trupu se se zvyšující se 
úrovní restrikce zvyšoval. Zvyšující se podíl stehen u restringovaných skupin mohl být 
zapříčiněn vyšší pohybovou aktivitou při hledání krmiva. 

3. Maso kuřat ustájených v mobilních boxech na pastevním porostu vykazovalo nižší ztrátu 
vody varem a vyšší hodnoty červenosti a žlutosti u kůže a na řezu masem. Zatímco křehčí 
maso po uvaření měla kuřata vykrmovaná na podestýlce, pravděpodobně díky nižší 
pohybové aktivitě. 

4. Se zvyšující se úrovní restrikce se zvyšoval počet svalových vláken a snižovala se jejich 
plocha a průměr. 

5. Možnost příjmu pastevní vegetace zvýšila obsah karotenoidů a vitaminů v mase. Navíc 
restrikce u kuřat vykrmovaných v mobilních boxech vedoucí k vyššímu spásání pastevního 
porostu se projevila vyšším zastoupení karotenoidů, luteinu a zeaxantinu, v prsním svalstvu a 
zhoršení oxidační stability masa. Kdežto koncentrace α- a γ-tokoferolu byla omezením 
krmné dávky ovlivněna negativně. 

6. Restrikce na úrovni 80 % u kuřat vykrmovaných v mobilních boxech významně zvýšila 
obsah n3 mastných kyselin a HH index a snížila poměr n6/n3 a aterogenní a trombogenní 
index, což je velmi přínosné z hlediska zdraví lidí. 

7. Omezení příjmu krmné směsi snížilo koncentraci cholesterolu v prsním svalstvu. 

4. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 

V metodice byla porovnávána užitkovost a kvalita masa středně rostoucího genotypu kuřat, která 
byla ustájena na podestýlce nebo v mobilních boxech na pastvě. Pro zvýšení příjmu pastevního 
porostu kuřaty byla u některých skupin snížena dávka podávaného krmiva na 80 a 70 %. 
Metodika je proto určena chovatelům kuřat a zpracovatelům masa. Nové informace a výsledky 
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uvedené v metodice mohou být také využívány ve státní správě, výzkumu a vzdělávání a mohou 
být poskytovány i v rámci poradenství, které je poskytováno ve Výzkumném ústavu živočišné 
výroby, v.v.i. 

5. EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Přínosem předložené metodiky je prezentace přínosů pastevního výkrmu kuřat na kvalitu masa a 
jejich možné znásobení pomocí restrikce, která kuřata stimuluje k vyšší spotřebě pastevní 
vegetace. Pastevní výkrm kuřat v mobilních boxech splňuje požadavky zvířat na welfare a 
zvyšuje obsah karotenoidů a vitaminů, které patří mezi antioxidanty, v mase. Zvýšením obsahu 
nenasycených mastných kyselin upravuje poměr n6/n3 mastných kyselin na hodnoty, které 
schvaluje světová zdravotnická organizace. 

Na zavedení postupů uvedených v metodice je třeba použít mobilní boxy určené pro pastvu 
drůbeže nebo halu pro výkrm kuřat s možností pastevního výběhu. Ekonomický přínos pro 
uživatele metodiky je odhadován na základě zvýšení zisku z prodeje vykrmených kuřat, jejichž 
maso lze při pastevním výkrmu považovat za funkční potravinu. Tento přínos je ale těžko 
odhadnutelný.  

Při restrikci na úrovni 80 a 70 % došlo k nárůstu konverze o 6,2 a 4,9 % (průměr 5,6 %) oproti 
adlibitně krmeným kuřatům ustájeným na pastvě. Při průměrné ceně krmiva 8 Kč/kg se tedy 
zvýšily náklady za krmnou směs o 1 Kč na kg živé hmotnosti vykrmeného kuřete. Díky použité 
restrikci (80 nebo 70 %) ale kuřata přijmou více pastevní vegetace a tak obohatí své svalstvo o 69 
nebo 108 % více luteinu a o 78 nebo 105 % více zeaxantinu oproti adlibitně krmeným kuřatům 
s přístupem na pastvu. Mimoto 80% restrikce sníží poměr n6/n3 mastných kyselin na 2,5. Maso 
takto vykrmovaných kuřat lze tedy považovat za funkční potravinu a prodávat ho za vyšší cenu. 
Cena za 1 kg vykrmeného kuřete z volného výběhu se v běžné síti pohybuje od 200 Kč/kg a při 
navýšení jeho ceny o 10 % z důvodu vyšší kvality masa by zisk na kg masa činil 20 Kč mínus 1 
Kč za zvýšené náklady na krmnou směs, tedy celkem 19 Kč/kg. Při výkrmu 1000 ks kuřat na 1 
turnus do živé hmotnosti 2,5 kg/ks a hmotnosti jatečně opracovaného trupu 1,85 kg/ks a 
vykrmení 3 turnusů za rok by zisk činil 105 tis. Kč/rok. 
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