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Každoročně do výčtu �tulů 

přibývají témata, která jsou pro 

chovatele, projektanty, mana-

žery, ale i pedagogy a studenty 

natolik zajímavá, že se metodiky 

dostaly do jejich podvědomí jako 

kvalitní zdroj informací.

Výzkumný ústav ž ivočišné 

výroby, v. v. i. v Uhříněvsi vydává 

od roku 2008 edici METODIK, 

a to ve formě metodik pro praxi, 

metodických návodů a cer�fi-

kovaných metodik. 

VÚŽV Metodiky pro praxi

METODIKA / CERTIFIKOVANÁ METODIKA

AGE s. r. o.

Agromont Vimperk
Asociace farmových chovů jelenovitých 
České republiky
Asociace svazů chovatelů koní České 
republiky, z. s.
Asociace pěs�telů a zpracovatelů 
luskovin, z. s.
Bioferm CZ

AgroKonzulta – poradenství, s. r. o.

Kozí farma Pěnčín
Svaz chovatelů českého strakatého 
skotu, z. s

Möller, s. r. o.
MIKROP Čebín, a. s.

Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s.

Českomoravská společnost chovatelů, a. s.

Mráz Agro CZ s. r. o.

NutriVet, s .r. o.

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z. s.

Českomoravská drůbežářská unie, z. s.

Svaz chovatelů prasat, z .s.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Oseva, a. s. Bzenec

ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s.
Zemědělské družstvo Maleč

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka 
v České republice, z. s.

Uživatele výsledků jsou například:.

METODIKA je souhrnem doporučených 
prak�k a postupů schválených, cer�fikovaných 
nebo akreditovaných kompetenčně přísluš-
ným orgánem veřejné správy nebo, pokud 
kompetenčně příslušný orgán neexistuje, 
autorizovaným cer�fikačním (akreditačním) 
subjektem, provádějícím cer�fikaci (akreditaci) 
na základě mezinárodních smluv, norem či 
obdobných dokumentů s jednoznačně vyme-
zenými a zveřejněnými kompetencemi pro 
konkrétní oblas�, obory či odvětví a s jedno-
značně vymezenými uživateli tak, aby �to 
uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení 
budou získané výsledky průkazné, opakova-
telné a že se jich lze dovolat.

CERTIFIKOVANÁ METODIKA (Nmet) 
realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, 
které byly uskutečněny autorem nebo 
týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o 
výsledek, kdy autor výsledku vypracuje 
metodiku (nutnou podmínkou je novost 
postupů), která byla příslušným orgánem 
státní správy nebo příslušným odborným 
cer�fikačním (akreditačním) orgánem schvá-
lena a doporučena pro využi� v praxi. 

Každý, kdo užije cer�fikovanou metodiku, by 
měl mít jistotu, že při jejím dodržení budou 
získané výsledky průkazné a opakovatelné.

vuzv.cz/publikace-edicni

l seznamují odbornou 
veřejnost s dosavadním 
stupněm poznání 
a možnos� jeho 
aplikace v praxi.

l vycházejí z aktuálního 
řešení výzkumných 
projektů a grantů.

Aplikované výsledky 
výzkumu 
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n Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle cornellského systému

n Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků 

n Hodnocení stravitelnos� neutrálně-detergentní vlákniny ve výživě skotu

n Konzervanty v silážích

n Hodnocení ekonomických aspektů výroby mléka

n Krmná hodnota horských trvalých travních porostů v průběhu vegetační sezóny

n Metodika odhadu plemenných hodnot pro výsledky hodnocení jatečně upravených těl systémem 
SEUROP u mladých zvířat masného skotu

n Metody ovlivňování množství a kvality mléčného tuku výživou dojnic

n Odhad plemenné hodnoty a gene�ckých parametrů znaků zevnějšku holštýnského skotu

n Gene�cké korelace mezi výskytem klinické mas��dy, chorob a poruch paznehtů a vybranými 
produkčními, reprodukčními a funkčními znaky u holštýnského skotu

n Hodnocení hybridů kukuřice dlouhodobě testovaných v řepařské výrobní oblas�

n Laboratorní určování funkčních variant v genech tlr přirozené imunity skotu

n Ekonomické aspekty výkrmu býků

n Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv z víceletých pícnin a trvalých 
travních porostů

n Použi� bolusů pro zlepšení funkce bachoru

n Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu

n Evidence nemocí a léčení skotu v aplikaci deník léčení

n Metodika GEPH na základě referenčního souboru složeného  z domácích TD záznamů a Interbullem 
přepočtených mezinárodních MACE hodnot 

n Metodika výpočtu souhrnného selekčního indexu pro býky holštýnského skotu

n Predikce bachorové degradovatelnos� dusíkatých látek krmiv enzyma�cky s bromelainem

n Predikce parametrů charakterizujících bachorovou degradaci sušiny u travních siláží

n Odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost dojeného skotu modelem s náhodnou regresí, postup 
testace

n Odběry vzorků siláže

n Op�mální termín sklizně trav z pohledu trávení buněčné stěny

n Metodika přípravy dat a zpracování výsledků mezinárodního gene�ckého hodnocení INTERBEEF

n Odhad spolehlivos� jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot

n Predikce střevní stravitelnos� dusíkatých látek uniklých degradaci v bachoru přežvýkavců 
kombinovanou metodou

n Predikce střevní stravitelnos� dusíkatých látek uniklých degradaci v bachoru in vitro metodou

n Metodika řízení odchovu a reprodukce jalovic holštýnského plemene z hlediska celkové rentability 
chovu dojnic

n Měření ztrát silážováním

n Předpověď genomických plemenných hodnot pro plodnost u dojeného skotu

n Automa�cké dojicí systémy. Vybrané faktory ovlivňující proces robo�zovaného dojení

n Bachorová degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny a stravitelnost organické hmoty jetele 
lučního

n Definice kombinovaných znaků nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot 
u holštýnského skotu

n Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na 
intenzitu růstu

VÚŽV Metodiky pro praxi
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n Předpověď plemenných hodnot pro znaky plodnos� masného skotu

n Rozšíření možnos� faremní kontroly úrovně kolostrální imunity telat

n Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastnos� polního testu u masných plemen skotu

n Uplatnění sušených kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě dojnic

n Úprava soustav rovnic pro předpověď genomické plemenné hodnoty (GEPH) jednokrokovou metodou

n Využi� genů mléčných bílkovin pro zlepšení kvality mléka u českého strakatého skotu

n Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení vlastnos� polního testu u masných plemen skotu

n Předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace masných býků v odchovnách masného skotu 

n Působení krmné dávky na množství a kvalitu mléčné bílkoviny

n Silážování hrachu

n Správná chovatelská praxe. Ru�nní postupy při zacházení s dojnicemi.

n Správná praxe při silážování kukuřice

n Stanovení parametrů degradovatelnos� a stravitelnos� sušiny a vlákniny trav na základě chemického 
složení

n Struktura, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovos�

n Vliv délky a perzistence laktace na rentabilitu výroby mléka.

n Využi� BCS při řízení reprodukce u holštýnských krav

n Využi� haplotypů genů mléčných bílkovin pro zlepšení technologické kvality mléka u českého strakatého 
skotu

n Využi� lupiny ve výživě skotu

n Využi� pánevních rozměrů plemenic masného skotu pro snížení frekvence ob�žných porodů a pro zvýšení 
podílu živě narozených a odchovaných telat

n Využi� sonografického měření výšky podkožního tuku v oblas� krajiny pánevní ke stanovení výživného stavu 
dojnic holštýnského skotu

n Využi� kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu

n Využi� masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

n Využi� technologie evaporačního ochlazování s řídícími jednotkami k eliminaci tepelného stresu u skotu

n Zásady přípravy a zkrmování kompletních směsných krmných dávek (SKD)

n Zemědělský poradce ve stáji II. Telata

n Zdravotní klíč strukturovaný k vedení databáze nemocí dojeného skotu

n Způsoby ovlivnění profilu mastných kyselin v hovězím mase prostřednictvím výživy

n Metoda stanovení nákladů na chov plemen koní zařazených do gene�ckých zdrojů (Bioekonomický model 
chovu koní)

n Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u starokladrubského 
koně

n Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní

n Předpověď plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných koní

n Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku hodnocených lineárním popisem u teplokrevných 
plemen koní

n Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných plemen koní

n Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot pro znaky zevnějšku hodnocených lineárním popisem 
u teplokrevných plemen koní

C
H

O
V

 K
O

N
Í
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n Využité polymorfismu genů mléčných bílkovin pro zlepšení kvalita�vních a technologických vlastnos� mléka 
koz

n Hygienické zásady získávání ovčího mléka

n Metody hodnocení čistoty povrchu těla ovcí limitující faktor kvality mléka

n Chov dojných ovcí – zásady správné chovatelské praxe

n Efek�vní systém prevence parazitóz v chovu ovcí

n Metodika lineárního popisu vemen u ovcí

n Zásady biosecurity v chovech ovcí

n Předpověď plemenných hodnot pro počet odchovaných jehňat

n Metodika předpovědi plemenné hodnoty denního nádoje ovčího mléka a produkce mléčných složek

n Stájový chov koz – zásady správné chovatelské praxe

n Využi� polymorfismu genů lipogenních enzymů pro zlepšení kvalita�vních vlastnos� mléka koz
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n Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva 

n Odhad plemenné hodnoty pro mezidobí prasat u plemene České bíle ušlech�lé (s CD diskem)

n Obchodní úprava jatečného těla prasat bez ušních boltců

n Prevence ztrát novorozených selat

n Gene�cká propojenost mezi stády mateřských plemen prasat

n Gene�cké hodnocení počtu struků prasat

n Klasifikace jatečných těl prasat  přístrojem IS-D-15

n Klasifikace jatečných těl prasat přístrojem IS-D-05

n Metodika pro uchování a využi� přeš�ckého černostrakatého plemene prasat - gene�ckého živočišného 
zdroje

n Obchodní úprava jatečného těla prasat s pls�

n Odhad hmotnos� jatečných prasat při ukončení výkrmu

n Odhad plemenné hodnoty pro prasata plemen České bílé ušlech�lé a Česká landrase 

n Odhad plemenné hodnoty pro ukazatele spermatu kanců mateřských plemen

n Odhad plemenné hodnoty pro ukazatele spermatu kanců otcovských plemen

n Odhad složení jatečné par�e bok u prasat

n Technika výkrmu prasat oddělených podle pohlaví

n Výkrm na pastvě jako alterna�vní systém chovu přeš�ckého prasete

n Výkrm kanečků v podmínkách ekologického zemědělství

n Složení jatečně upraveného těla prasat

n Využi� konjugované kyseliny linolové ve výživě prasnic

n WELLUP -porodní kotec s kombinovaným ustájením pro rodící a kojící prasnice

n Základy hodnocení morfologického obrazu spermií kance

n Reprodukční index mateřských plemen prasat

n Systém sběru a uchování zdravotních dat v kontrole užitkovos� prasat

VÚŽV Metodiky pro praxi
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n Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků

n Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů 
a zvýšení kvality masa

n Využi� lupiny bílé (lupinus albus, odrůda amiga) ve výkrmu brojlerových králíků

n Využi� čekanky obecné ve výživě a krmení králíků

n Odslupkovaná semena lupiny bílé (odrůda Zulika) v reprodukční a výkrmové krmné směsi pro brojlerové 
králíky

n Hodnocení chovného prostředí v objektech pro ustájení hospodářských zvířat

n Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty

n Metody stanovení a hodnocení efek�vní vlákniny krmiv pro přežvýkavce

n Obecné zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat

n Obecné zásady dezinfekce v chovech hospodářských zvířat

n Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi

n Postup helmintologické pitvy a postmortální detekce helmintů vyskytujících se u domácích přežvýkavců 
v České republice

n Kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž

n Metodika modifikace a syntézy nanokomplexů zinku pro dietní využi� u hospodářských zvířat

n Použi� mastných kyselin s an�mikrobiálním účinkem k náhradě krmných an�bio�k u hospodářských 
zvířat

n Využi� ionizace vzduchu v chovech hospodářských zvířat

n Stanovení reziduí inhibičních látek ve vybraných surovinách živočišného původu

n Verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot v národním systému hodnocení silážních 
hybridů kukuřice

n Využi� vedlejších produktů pivovarského průmyslu v živočišné výrobě
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VÚŽV Metodiky pro praxi

n Zvýšení obsahu nenasycených mastných kyselin ve vejcích a jejich an�oxidační ochrana

n Korekce nadměrného obsahu fosforu v krmných směsích pro slepice v ČR

n Zvýšení obsahu selenu ve vejcích

n Kvalita masa kuřat dominant chovaných na pastvě

n Stabilita vitaminu C  a dalších vybraných vitaminů v krmných směsích pro drůbež 

n Vliv pastvy a limitovaného krmení na kvalitu masa kuřat

n Odchov a chov japonských křepelek masného typu

n Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech

n Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu

n Chov slepic na pastvě zvyšuje obsah vitaminů a karotenoidů ve vejcích
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PORADENSTVÍ VÚŽV

TELEFONEME-MAILEMON-LINE POŠTOU

l Řešení aktuálních problémů v chovech dojeného skotu, masného skotu, 

chovu koz a ovcí, prasat a drůbeže.

l Online poradna.
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V Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 

vydal od  2008 do  2020 celkem 133 cer�fikovaných metodik.
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VÚŽV Metodiky pro praxi

podle kategorií
Počty cer�fikovaných metodik
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