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vydává od roku 2008 edici certifikovaných metodik. Každoročně do výčtu 
titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale 
i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se dostaly do jejich podvědomí 
jako kvalitní zdroj informací.

Výsledek „Metodika" je souhrnem doporučených prak�k a postupů schválených, cer�fikovaných nebo 
akreditovaných kompetenčně příslušným 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 vymezenými 
a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblas�, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými 
uživateli tak, aby �to uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, 
opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, 
které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 

Druh výsledku „Metodika" je definován Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v Metodice 
hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené 
usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 a její samostatné přílohy č. 4 schválené usnesením vlády 
dne 29. listopadu 2017 č. 837 takto: 



VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Vliv moučky 
z cvrčka domácího (acheta domes�cus) na kvalitu masa kuřat. Autoři: 
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVANOVÁ, Věra a SKŘIVAN, Miloš. Česká republika. 
Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-259-2. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Selekční indexy prasat 
s novými funkčními znaky. Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a 
PŘIBYL, Josef. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-253-0. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ 
ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Silážní přísady a přípravky. Autoři: LOUČKA, 
Radko, TYROLOVÁ, Yvona, HOMOLKA, Petr, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, 
KUBELKOVÁ, Petra a KOUKOLOVÁ, Veronika. Česká republika. Cer�fikovaná 
metodika 978-80-7403-248-6. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Spektroskopie 
v blízké infračervené oblas� (NIRS) u na�vních krmiv, výkalů a mléka. Autoři: 
LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika, 
TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr, 
JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan a LANG, Jaroslav. Česká republika. Cer�fikovaná 
metodika 978-80-7403-256-1. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických 
plemenných hodnot na zvýšení odolnos� vůči klinické mas��dě u holštýnského skotu. 
Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Česká republika. 
Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-250-9. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických 
plemenných hodnot pro délku březos� u holštýnského skotu. Autoři: KAŠNÁ, Eva, 
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KLÍMOVÁ, Anita a KRUPOVÁ, Zuzana. Česká republika. 
Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-255-4. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Gene�cké skupiny 
mateřských plemen prasat. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, VOSTRÝ, Luboš, KRUPOVÁ, Zuzana 
a KRUPA, Emil. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-260-8. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Infračervená 
termografie. Specifika a správné postupy měření živých objektů. Autoři: KNÍŽKOVÁ, 
Ivana a KUNC, Petr. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-258-5. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Spolehlivost 
plemenných hodnot pro výsledky testace masných býků v odchovnách masného skotu. 
Autoři: SVITÁKOVÁ, Alena, VESELÁ, Zdeňka, BRZÁKOVÁ, Michaela a NOVOTNÁ, 
Alexandra. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-257-8. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Preven�vní opatření 
ke zvýšení úrovně biosekurity pro� šíření afrického moru prasat. Autoři: NOVÁK,  
Pavel,  MALÁ, Gabriela, PRODĚLALOVÁ Jana. Česká republika. Cer�fikovaná 
metodika 978-80-7403-266-0. 
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VLIV MOUČKY Z CVRČKA DOMÁCÍHO (ACHETA DOMESTICUS) 
NA KVALITU MASA KUŘAT

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vliv moučky z cvrčka domácího (acheta domes�cus) 
na kvalitu masa kuřat. Autoři: ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVANOVÁ, Věra a SKŘIVAN, Miloš. Česká republika. 
Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-259-2. 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se dlouhodobě zabývá výzkumem 
v oblas� výživy masných kuřat. Pokus zaměřený na začlenění hmyzí moučky do krmných 
směsí pro kuřata na výkrm je ale prvním realizovaným na tomto pracoviš�. 

Cílem metodiky bylo zjis�t vliv různých hladin moučky z cvrčka domácího v dietě 
vykrmovaných kuřat na jejich užitkovost a vybrané ukazatele kvality masa. Metodika tak 
přinese chovatelům kuřat, zpracovatelům masa a výrobcům krmných směsí nové informace 
a možnos� týkající se přídavku hmyzí moučky do krmiva kuřat určených pro výkrm a kvality 
jejich masa pro zpracování v masném průmyslu.

V posledních letech nabývá hmyzí moučka stále více a více na významu z důvodu vysokého 
zastoupení bílkovin. Mohla by to�ž být alterna�vou k běžným komponentům krmných 
směsí např. sójovému extrahovanému šrotu nebo rybí moučce, jejichž cena může 
v budoucnu růst. Legisla�va Evropské unie ale byla donedávna pro� zkrmování živočišných 
bílkovin získaných z faremně chovaného hmyzu drůbeži. V současné době existuje za�m 
pouze omezené množství informací týkajících se vhodnos� zkrmování moučky z cvrčka 
domácího a jeho vlivu na kvalitu masa. 

CÍL METODIKY

SROVNÁNÍ
„NOVOSTI POSTUPŮ“

Metodika je zaměřena na porovnání ukazatelů užitkovos� a kvality masa kuřat krmených 
dietou s různými úrovněmi přídavku moučky z cvrčka domácího. Hmyz je významným 
zdrojem bílkovin, an�mikrobiálních pep�dů, minerálů, vitaminů a tuku. A vzhledem k jeho 
rychlému růstu, snadné reprodukční schopnos� a příznivé konverzi krmiva může být 
považován za důležitý alterna�vní zdroj bílkovin v krmivech pro drůbež, pro níž je při 
venkovním chovu přirozenou součás� potravy. Za�m je ale jen málo dostupných informací 
týkajících se této problema�ky. 

Metodika tedy přináší nové informace s ohledem na vhodnost zařazení moučky z cvrčka 
domácího do krmných směsí pro brojlerová kuřata stanovenou na základě míry ovlivnění 
užitkovos� a kvality masa takto vykrmovaných kuřat.



DEDIKACE

Metodika je výsledkem řešení výzkumného 
projektu NAZV č. QK1910387 s názvem: 

Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa 
při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném 

krmení a pastvě a podpory na rozvoj výzkumné 
organizace č.  MZE-RO0718 s názvem: 

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace.

ISBN 978-80-7403-259-2

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Na zavedení postupů uvedených v metodice není třeba 
speciálních nákladů. Metodika nabízí možnost využi� moučky 
z cvrčka domácího jako alterna�vní zdroj bílkovin v krmné směsi 
pro kuřata. Cena cvrččí moučky se bude odvíjet od intenzity 
chovu. Vzhledem k vysoké reprodukční schopnos� hmyzu, jeho 
rychlému růstu a příznivé konverzi krmiva lze očekávat nižší 
náklady na tuto komponentu opro� sójovému extrahovanému 
šrotu. Ve vztahu ke kvalitě masa a zdraví lidí ale nelze doporučit 
v krmných směsích pro kuřata dávku vyšší než 3 %. Přídavek 
cvrččí moučky to�ž nega�vně ovlivňuje poměr n6/n3 
polynenasycených mastných kyselin. 

Dávka 3 % cvrččí moučky ve srovnání s běžným obsahem 
sójového extrahovaného šrotu, jako zdroje bílkovin, v krmivu pro 
kuřata, který dosahuje úrovně až 30 %, je ale naprosto 
zanedbatelná. Potencionální ekonomický přínos pro uživatele 
metodiky je odhadován na základě úspory nákladů na krmnou 
směs. Za předpokladu využi� nové krmné směsi se 3 % cvrččí 
moučky pro výkrm kuřat, a to u 1 % z celkové produkce kuřecího 
masa v ČR, tj. u 2,7 �s. tun živé hmotnos�, lze odhadnout roční 
spotřebu krmné směsi na 4,05 �s. tun (předpokládaná konverze 
krmiva ve velkochovu je 1,5 kg). V případě snížení nákladů na 
krmnou směs, díky zařazení moučky z cvrčka domácího, o 1 % by 
to při původní ceně 10 �s. Kč za tunu znamenalo úsporu 405 �s. 
Kč. Vyšších úspor by bylo dosaženo v případě vyšší náhrady 
sójového extrahovaného šrotu cvrččí moučkou, což ale z hlediska 
nevhodného profilu mastných kyselin nelze doporučit.



SELEKČNÍ INDEXY PRASAT S NOVÝMI FUNKČNÍMI ZNAKY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Selekční indexy prasat s novými funkčními znaky. 
Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a PŘIBYL, Josef. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 
978-80-7403-253-0. 

Cílem metodiky bylo zkonstruovat nové selekční indexy (CPH) mateřské a otcovské populace 
prasat zařazené v národním šlech�telském programu CzePig s využi�m nových funkčních 
znaků týkajících se velikos� vrhu, délky mezidobí a počtu struků (u mateřské populace) 
a znaků kvality spermatu (u otcovské populace). Dalším cílem, bylo vypočíst aktuální 
gene�cké parametry a ekonomickou důležitost všech znaků a předpokládanou selekční 
odezvou při aplikaci různých variant nových selekčních indexů ve šlech�telské praxi.

CÍL METODIKY

SROVNÁNÍ
„NOVOSTI POSTUPŮ“

Stávající CPH u prasat zařazených v národním programu CzePig byly dosud tvořeny 3 znaky 
(mateřská plemena) nebo 2 znaky (otcovská plemena). Kromě toho je u mateřských plemen 
používán samostatný reprodukční index (zahrnující 4 znaky) zaměřený na zlepšení znaků 
plodnos� prasnic. Od roku 2005, kdy byla CPH vytvořena, byly do ru�nního gene�ckého 
hodnocení tuzemské populace prasat postupně zařazeny nové funkční znaky. Byl �m 
vytvořen první předpoklad pro šlechtění a přímé zlepšování jejich úrovně u tuzemské 
populace prasat. Nové CPH byly proto doplněny tak, aby komple�zovaly všechny dostupné 
informace o gene�ckém potenciálu chovaných zvířat v různých znacích a umožňovaly �m 
komplexnější a přesnější vyjádření CPH daného jedince pro potřeby selekce. Váhové 
koeficienty znaků v dosud používaných CPH byly u obou populací nastaveny subjek�vně, a to 
na základě předem určeného významu znaků v indexu. V současnos� máme k dispozici 
objek�vní ekonomické váhy (EV) znaků šlech�telského cíle stanovené pomocí bio-
ekonomických modelů. Bio-ekonomické modely celosvětově představují nejvyšší standard 
pro přesný výpočet ekonomického významu znaků a umožňují stanovit EV znaků jak u dosud 
hodnocených, tak i u nových znaků. Jejich poznáním byl vytvořen další předpoklad pro 
zvýšení počtu a objek�vní kombinaci šlech�telských cílů a selekčních kritérií u mateřské 
a otcovské populace prasat.
Nové CPH jsou nastaveny tak, aby při jejich aplikaci ve šlechtění docházelo k zachování 
pozi�vního trendu v dosavadních šlech�telských cílech a současně ke zlepšování úrovně 
nových znaků. Zahrnu�m délky mezidobí mezi selekční kritéria mateřské populace prasat se 
vytvoří předpoklad pro zamezení jeho růstu a �m zachování přijatelné obrátkovos� stáda. 
Šlechtěním na počet funkčních struků bude vytvořen předpoklad pro úspěšný odchov selat, 
který kromě přímých ekonomických efektů bude mít i nepřímý efekt na welfare chovu. 
Zlepšování znaků kvality spermatu povede k efek�vnější produkci inseminačních dávek a �m 
k minimalizaci růstu nákladů na inseminaci prasnic v celé výrobní ver�kále. 



ISBN 978-80-7403-253-0

DEDIKACE

Metodika je výsledkem řešení výzkumného 
projektu NAZV QK1910217 s názvem 

„Vytvoření referenční populace a vývoj postupů 
pro odhad genomických plemenných hodnot 

znaků prasat zařazených do Českého národního 
šlech�telského programu“ a podpory na rozvoj 

výzkumné organizace č. MZE-RO0718 – 
výzkumný záměr V003 „Vývoj systémů 

ekonomického hodnocení jedinců a populací“.

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Náklady na zavedení metodiky jsou minimální, veškeré 
programy pro výpočet gene�ckých parametrů, ekonomických 
vah a selekčního indexu byly vyvinuty v rámci řešení projektu 
NAZV QK19102017, MZE-RO0718 – V003 a již ukončených 
projektů zaměřených na šlech�telský program CzePig a jsou 
distribuovány zdarma. Data použitá pro gene�cké hodnocení 
jsou již součás� existující databáze. Licencovaný so�ware PEST 
je majetkem organizace, která bude provádět odhad 
plemenných hodnot znaků. V souladu s doporučením Rady 
vlády pro výzkum uživatel metodiky nevytváří těmito činnostmi 
přímý zisk. Vytvářením podkladů a řízením šlech�telské práce 
dochází k zvýšení kvality plemenářské práce u chovatelů prasat 
a zlepšují se tak základní předpoklady pro ekonomické přínosy 
pro jednotlivé chovatele.



SILÁŽNÍ PŘÍSADY A PŘÍPRAVKY

CÍL METODIKY

„NOVOSTI POSTUPŮ“
SROVNÁNÍ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Silážní 
přísady a přípravky. Autoři: LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, HOMOLKA, Petr, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, 
KUBELKOVÁ, Petra a KOUKOLOVÁ, Veronika. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-248-6. 

„Silážní přísadou“ se rozumí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 
technologická doplňková látka, která je určena k aplikaci do siláže ke zlepšení její kvality, 
aerobní stability či produkce. „Silážní přípravek“ je složen z jedné nebo několika přísad, 
případně jiné látky, jež mají za úkol upravit prostředí, dodat živiny a/nebo jiné specifické látky. 
Pro biologické přípravky se vžilo označení „inokulanty“, pro chemické přípravky „konzervanty“. 
Konzervanty je širší označení, nejsou určeny pouze do siláží, patří mezi ně také látky nebo 
případně mikroorganizmy, které chrání krmivo před poškozením způsobeným jinými 
mikroorganizmy nebo jejich metabolity. Označení „adi�va“ je určeno pro všechny 
technologické doplňkové látky, ale i pro senzorické doplňkové látky, výživové doplňkové látky 
a chovatelské doplňkové látky.

Cílem této metodiky je poskytnu� jednotných a komplexních informací o silážních přísadách 
a přípravcích tak, aby byly pro zemědělce všechny podstatné a potřebné informace na jednom 
místě, a aby tyto informace mohly být využívány pro rozhodování v provozním procesu 
přípravy siláží.

Studiem literatury i vlastními pokusy jsme zjis�li, že na českém trhu stále přibývají nové silážní 
přípravky a také nové informace o jejich využi� a aplikaci. Avšak souhrnný materiál k těmto 
přípravkům chybí. V metodice jsou silážní přípravky nově rozděleny do jednotlivých kategorií, 
je zde doporučen postup při jejich výběru k použi� a jsou zde uvedeny základní údaje o jejich 
testování, registraci a schvalování pro použi� v praxi. Informace jsou doplněny seznamem 
silážních přípravků a jejich aplikátorů dostupných na českém trhu v současné době.
Metodika najde své uplatnění především v zemědělské praxi u velkých, středních i malých 
zemědělců, kteří silážují pícniny pro použi� v chovech hospodářských zvířat a v bioplynových 
stanicích. Metodiku mohou využívat také poradci zemědělských podniků či pracovníci služeb 
pro zemědělství. Metodika je určena také zemědělským oborovým svazům, aby byla k dispozici 
na jejich jednáních a seminářích. Stejně tak bude k dispozici na seminářích, které bude pořádat 
VÚŽV, v.v.i. Praha Uhříněves, nebo na kterých bude někdo z autorského kolek�vu přednášet. 
Metodika bude také poskytnuta pracovníkům univerzit a středních škol se zemědělským 
zaměřením, aby mohla být využita pro výuku studentů. Předložená metodika má ambice být 
zásadním dokumentem, podle kterého se mohou pracovníci zemědělské praxe, poradenství, 
výzkumu a školství řídit při své činnos�, a na který se mohou odkazovat.



Metodika vznikla za podpory Ministerstva 
zemědělství, ins�tucionální podpory 

MZE-RO0718 s názvem „Dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace“.

ISBN 978-80-7403-248-6

DEDIKACE

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Celkový přínos metodiky by tak byl minimálně 235 mil. Kč za 
rok.

Předpokládaný přínos lze odhadnout i z celkových výnosů 
a ceny pícnin v ČR. Vezmeme-li v úvahu vstupní údaje, kdy 
podle Českého sta�s�ckého úřadu bylo v roce 2019 pěstováno 
jednoletých pícnin na orné půdě 499 653 ha s průměrným 
výnosem 9,69 t/ha, tedy sklizeno bylo celkem 4 841 585 tun 
a současně víceletých pícnin 207 958 ha při výnosu 5,94 t/ha, 
tedy sklizeno bylo celkem 1 234 747 tun, z toho odhadujeme, 
že na siláž bylo sklizeno ¾ celkové produkce, tedy 926 060 tun, 
pak vyprodukováno bylo celkem 5 767 645 tun píce. Pokud 
budeme počítat úsporu v korunách, tak je nutné udělat převod 
uvedené produkce na sušinu, což dle metodiky ČSU se uvádí 
u jednoletých i víceletých pícnin od roku 2017 ve vlhkos� 15 %. 
Vyprodukováno tedy bylo 4 902 498 tun sušiny, což převe-
deno na siláž o průměrné sušině 35 % je 14 007 138,5 tuny. 
Budeme-li počítat průměrnou cenu za tunu siláže 2 000 Kč, tak 
při ztrátě sušiny 1 % by byl přínos metodiky cca 280 mil. Kč za 
rok. Od toho je nutné odečíst náklady na použi� silážních 
přípravků, což by mohlo odhadem činit 45 mil. Kč. 

Při zavedení postupů uvedených v metodice a lepším výběru 
silážního přípravku lze předpokládat snížení ztrát u siláží 
minimálně o 1 %,  což může při op�malizaci krmivové základny, 
respek�ve při op�malizaci krmných dávek (TMR) pro dojnice 
hypote�cky znamenat významné zlepšení užitkovos� 
hospodářských zvířat, případně vyšší produkci plynu v bioply-
nových stanicích. 



SPEKTROSKOPIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI (NIRS) 
U NATIVNÍCH KRMIV, VÝKALŮ A MLÉKA

CÍL METODIKY

„NOVOSTI POSTUPŮ“
SROVNÁNÍ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Spektroskopie v blízké infračervené oblas� (NIRS) 
u na�vních krmiv, výkalů a mléka. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, 
Veronika, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr, JAMBOR, Václav, 
NEDĚLNÍK, Jan a LANG, Jaroslav. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-256-1. 

Cílem metodiky je poskytnu� komplexních informací o využi� vybraných metod tzv. 
precizního zemědělství, především spektrometrické metody blízké infračervené 
spektroskopie (NIRS) v zemědělské výrobě k hodnocení parametrů nutriční hodnoty krmiv, 
homogenity směsné krmné dávky (TMR), obsahu sušiny a škrobu ve výkalech a kvality 
mléka v původní sušině, resp. u na�vních vzorků (na�vní = přirozený, původní, čerstvý), 
resp. u vzorků na daném místě v reálném čase (in situ, on-line) a její porovnání s již klasickou 
spektrometrickou metodou NIRS u suchých, resp. předsušených vzorků a také její 
porovnání s referenční analy�ckou metodou „mokré chemie“ (AOAC, 1990). 
Dílčím cílem metodiky je informovat srozumitelně a klást důraz na část návodnou, resp. 
doporučení pro praxi, jaké spektrometry používat, jak a kde, a také o důležitos� použi� 
správných kalibračních rovnic.

Agronom může při sklizní pícniny na základě výsledků opera�vně (on-line) upravit na řezačce 
druh a množství aplikovaného silážního přípravku. Chovatel hospodářských zvířat si může na 
základě dosažených výsledků rozboru siláží opera�vně (on-line) upravit krmnou dávku v 
návaznos� na aktuální dojivost, denní přírůstek apod. Přínosem je podstatné zvýšení 
efek�vnos� a rychlos� prováděných exaktních rozborů ve smyslu naplnění prak�ckých potřeb 
široké obce uživatelů (velice vhodné pro automa�zaci – nepřetržitý provoz rozborů po dobu 24 
hodin denně). Měření (stanovení) je pracovně bezpečné (žádné nebezpečí vážných úrazů, 
intoxikace apod.) a metoda je příznivá k životnímu prostředí (nevznikají a nevypouštějí se žádné 
chemické látky apod.).  

V metodice jsou využity vědecké poznatky z poslední doby, jak z vlastních výsledků 
předchozích experimentů (viz kapitola č. 7, seznam publikací, které předcházely metodice), tak 
z nejnovější světové literatury, např. Piccioli-Cappelli a kol. (2019) a Evangelista a kol. (2021). 
Předložená metodika navazuje na cer�fikované metodiky, zaměřené na prak�cké aplikace NIR 
spektroskopie v zemědělské praxi od autorů Míka a kol. (2008), Dvořáček a kol. (2014), Nerušil 
a kol. (2016) a Menšík a kol. (2018). Ve srovnání s uvedenými publikacemi je tato práce 
orientována na aplikace NIRS v oblas� hodnocení výživné hodnoty krmiv v na�vním stavu 
(čerstvé zelené píce a siláží) v reálném čase. Zemědělské praxi (prvovýrobě) jsou 
prostřednictvím této metodiky předkládány nejnovější poznatky, zkušenos� a perspek�vy 
využi� přístrojové techniky NIRS při stanovení parametrů výživné hodnoty objemné píce. 
Jedná se o metodu na výrazném vzestupu, která má reálné předpoklady se prosadit v precizním 
zemědělství zejména s ohledem na rychlost stanovení, přesnost při porovnání většího množství 
„stejných“ vzorků, ekologickou nezávadnost a nízkou cenu rozboru. 



ISBN 978-80-7403-256-1

DEDIKACE

Metodika je výsledkem řešení projektu 
QK1810137 Aplikace precizního zemědělství 
v celém procesu od výroby siláží až po krmení 

skotu.

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Pro porovnání celkové ceny rozboru vzorků fermentované 
silážní kukuřice pomocí referenčních metod v rozsahu výše 
uvedených parametrů, byly v práci Menšík a kol. (2018) použity 
údaje z ceníku rozborů v laboratoři Nutrivet, s.r.o., platné v roce 
2018. Cena jednoho takového stanovení v rozsahu šes� 
parametrů výživné hodnoty píce (obsah sušiny, NL, vlákniny, 
škrobu, popel, ADF, NDF a SOH), včetně přípravy vzorku mle�m, 
činila s DPH  přibližně 2,8–3,2 �s. Kč. Při kalkulaci ceny 
stanovení shodného počtu parametrů metodou NIRS, 
provedeného ve VÚRV resp. ve výzkumné stanici Jevíčko, 
zahrnující rovněž úpravu dodaného vzorku mle�m, byla zjištěna 
cena s DPH cca 0,3–0,4 �s. Kč. To v porovnání s referenční 
laboratorní metodou představuje výrazné snížení nákladů na 
provedení rozboru ve výši cca 80–90 %. 

Precizní krmení umožňuje a předpokládá úpravu krmné dávky 
skotu v reálném čase. Ušetří se tak na ztrátách, kterým se 
v běžném provozu nestačí zamezit z důvodu prodlevy 
nezbytných opatření po zjištění nedostatku, která bývá běžně 
v praxi delší než dva týdny. Přednos� systému je tak 
ekonomická efek�vnost, která jde ruku v ruce se zvýšením 
užitkovos� zvířat, jejich zdraví a welfare, ale bez větší počáteční 
inves�ce se systém neobejde. Právě tak se neobejde bez 
podpory výzkumu v upřesňování požadavků na vstupní 
hodnoty, v našem případě obsahu sušiny a živin vhodných pro 
sklizeň a konzervaci, dávkování a výběr vhodných silážních 
přípravků, správného stanovení míchání a rozmělnění 
jednotlivých komponentů krmné dávky, aby u zvířat nedo-
cházelo k metabolickým problémům. Součás� systému je 
opera�vní a rela�vně přesná diagnos�ka stanovených para-
metrů a jejich vyhodnocování, sběr a uchovávání dat. 

K hodnocení ekonomických aspektů jsme vycházeli z cer�fi-
kované metodiky Menšík a kol. (2018), ve které je porovnávána 
NIRS ze suchého vzorku s referenční chemickou analýzou tzv. 
mokrou cestou. Podle této metodiky je z ekonomického pohledu 
přínosem NIR spektroskopie v porovnání s referenčními 
metodami podstatné zvýšení efek�vnos� a rychlos� provádě-
ných exaktních rozborů a současně výrazné snížení ceny hodno-
cení jednoho vzorku. Míra rentability metody NIRS je pak �m 
vyšší, čím náročnější a dražší je referenční metoda laboratorního 
stanovení a současně pokud budou měřeny větší série vzorků.



ODHAD GENOMICKÝCH PLEMENNÝCH HODNOT NA ZVÝŠENÍ 
ODOLNOSTI VŮČI KLINICKÉ MASTITIDĚ U HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU

CÍL METODIKY

„NOVOSTI POSTUPŮ“
SROVNÁNÍ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení 
odolnos� vůči klinické mas��dě u holštýnského skotu. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, 
Zuzana. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-250-9. 

Cílem předkládané metodiky je návrh postupu odhadu genomické plemenné hodnoty 
(GEPH) pro zvýšení odolnos� vůči klinické mas��dě (KM) u holštýnského skotu, a to 
víceznakovým modelem s použi�m informací o exteriéru a množství soma�ckých buněk 
v mléce při použi� jednokrokové metody genomického odhadu.

V České republice se v současnos� vytváří systém odhadu plemenných hodnot pro znaky 
zdraví u dojeného skotu s konkrétní aplikací u holštýnského plemene. Předkládaná 
metodika zapadá do systému šlechtění na odolnost vůči nemocem pro dojený skot 
a významně jeho vývoj podpoří. 

Pro šlechtění na zdravotní stav dojeného skotu je odhad plemenné hodnoty pro výskyt 
klinické mas��dy zásadní. Má vést ke snížení výskytu klinické mas��dy u dojnic zvýšením 
jejich odolnos� vůči této nemoci. V předkládané metodice se využívají kromě informací 
o výskytu klinické mas��dy i informace o počtu soma�ckých buněk v mléce a o vybraných 
znacích exteriéru. U holštýnského skotu v České republice se doposud šlech� na zdravotní 
stav vemene nepřímo pomocí plemenných hodnot pro počet soma�ckých buněk a pro 
exteriérové znaky, znaky lineárního popisu vemene. Tyto plemenné hodnoty se odhadují 
samostatně podle speciálních metodik a výsledné plemenné hodnoty vstupují do 
selekčního indexu. 

Předkládaná metodika přináší v ČR zcela novou metodu, kdy se jedná o selekci na přímý 
znak, klinickou mas��du. Jedná se o zcela nový návrh, který vychází z již používaných 
postupů šlechtění v ČR a vhodně je doplňuje. Je důležitým podkladem pro další vývoj 
šlech�telských postupů holštýnského plemene, protože zdravotní stav hospodářských 
zvířat je jedním z důležitých faktorů a z toho důvodu je potřeba tyto znaky sledovat, 
vytvářet patřičné databáze a vyhodnocovat plemenné hodnoty pro nemoci. 



Metodika byla vypracována v rámci řešení 
projektu Qk1910320 „Výzkum postupů 
šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit 

odolnost k nemocem  využi�m genomických 
plemenných hodnot, rozvoje systému sběru 
zdravotních dat a cílené genotypizace skotu“ 
Národní agentury pro zemědělský výzkum 

Ministerstva zemědělství ČR.

DEDIKACE
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EKONOMICKÉ ASPEKTY

Předpokládané ekonomické přínosy pro uživatele se pohybují 
na úrovni 0 Kč ve formě hospodářského výsledku v průběhu 
následujících pě� let v důsledku očekávané delší odezvy na 
šlechtění. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum 
uživatel metodiky nevytváří těmito činnostmi přímý zisk. 
Vytvářením podkladů a řízením šlech�telské práce dochází 
k zvýšení kvality plemenářské práce u chovatelů holštýnského 
skotu a zlepšují se tak základní předpoklady pro ekonomické 
přínosy pro jednotlivé chovatele.



ODHAD GENOMICKÝCH PLEMENNÝCH HODNOT PRO DÉLKU 
BŘEZOSTI U HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU

CÍL METODIKY

SROVNÁNÍ
„NOVOSTI POSTUPŮ“

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot pro délku 
březos� u holštýnského skotu. Autoři: KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KLÍMOVÁ, Anita a KRUPOVÁ, Zuzana. 
Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-255-4. 

Cílem předkládané metodiky je popsat postup genomického hodnocení délky březos� 
u holštýnského skotu pomocí jednoznakového modelu s opakovatelnos� a se zohledněním 
maternálního efektu, s využi�m jednokrokové metody předpovědi genomické plemenné 
hodnoty ssGBLUP. Výběrem býka na základě plemenné hodnoty pro délku březos� lze 
zkrá�t nebo prodloužit dobu, po kterou je zapuštěná kráva březí. Údaj o plemenné hodnotě 
pro délku březos� bude využíván pro přesnější odhad data otelení, lepší stanovení doby 
zasušení a sestavování skupin plemenic podle fáze reprodukce. Jak ukázaly dále citované 
studie, cílení na střední délku březos� je spojeno s op�mální délkou produkčního života, 
ob�žnos� telení, podílem mrtvě narozených telat nebo délkou servis periody. 

Délka březos� není dosud v podmínkách ČR hodnocena. Délka březos� je korelována 
s průběhem porodu a následnou životaschopnos� telat, se zdravotním stavem plemenic po 
otelení, jejich plodnos� i délkou produkčního života. Jako taková je jedním z faktorů, které 
ovlivňují efek�vitu a udržitelnost chovu dojnic a zapadá tak do současného směru šlechtění 
holštýnské populace.



Metodika vznikla s podporou Národní agentury
pro zemědělský výzkum Ministerstva 

zemědělství ČR, projektu QK1810253. 

DEDIKACE
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EKONOMICKÉ ASPEKTY

Předpokládané ekonomické přínosy pro uživatele se pohybují 
na úrovni 0 Kč ve formě hospodářského výsledku v průběhu 
následujících pě� let v důsledku očekávané delší odezvy na 
šlechtění. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum 
uživatel metodiky nevytváří těmito činnostmi přímý zisk. 
Vytvářením podkladů a řízením šlech�telské práce dochází ke 
zvýšení kvality plemenářské práce u chovatelů holštýnského 
skotu a zlepšují se tak základní předpoklady pro ekonomické 
přínosy pro jednotlivé chovatele.



GENETICKÉ SKUPINY MATEŘSKÝCH PLEMEN PRASAT

CÍL METODIKY

„NOVOSTI POSTUPŮ“
SROVNÁNÍ

Cílem metodiky bylo na základě aktuálně dostupných dat (rodokmen, molekulárně-
gene�cká data) navrhnout vhodnou metodu organizace gene�ckých skupin použitelnou 
pro stávající ru�nní odhad plemenných hodnot prasat. Tento proces zahrnuje popis stávající 
situace, rozbor možných řešení rozdělování zvířat s neznámými rodiči do gene�ckých skupin 
včetně úprav programového vybavení pro přípravu dat vstupujících do odhadu plemenných 
hodnot mateřských plemen prasat zařazených ve šlech�telském programu CzePig.

Dosud se sdružování bázových zvířat do gene�ckých skupin provádělo podle země původu 
a ročníku narození bázového zvířete, přičemž hlavním rozhodovacím kritériem byl počet 
bázových zvířat ve tvořené gene�cké skupině bez ohledu na jejich další uplatnění (počet dat 
potomků v populaci). V situaci, kdy se k odhadům plemenných hodnot nevyužívají všechna 
dostupná produkční a reprodukční data, ale pouze data z posledních let klouzavě k datumu 
zpracování, dochází k nerovnoměrným změnám v počtech dat přispívajících k odhadům 
efektů gene�ckých skupin. Nový přístup tvorby gene�ckých skupin je založen na zjištění 
počtu dat, která přispívají k odhadu efektu gene�cké skupiny v daném datovém souboru. 
Zajišťuje tedy dostatečný počet dat v gene�cké skupině, který je nezbytný pro nevychýlené 
odhady efektů gene�ckých skupin na užitkovost. Výsledkem daného postupu je zpřesnění 
odhadu plemenných hodnot.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Gene�cké skupiny mateřských plemen prasat. 
Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, VOSTRÝ, Luboš, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Česká republika. Cer�fikovaná 
metodika 978-80-7403-260-8. 



ISBN 978-80-7403-260-8

Metodika je výsledkem řešení výzkumného 
projektu NAZV QK1910217 s názvem 

„Vytvoření referenční populace a vývoj postupů 
pro odhad genomických plemenných hodnot 

znaků prasat zařazených do Českého 
národního šlech�telského programu“. 

DEDIKACE

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Náklady na vypracování metodiky jsou minimální. Veškeré 
programy pro stanovení gene�ckých skupin byly vyvinuty 
v rámci řešení projektu NAZV QK1910217. Úprava gene-
�ckých skupin povede ke zpřesnění odhadu vlivu gene�ckých 
skupin na užitkovost zvířat. 



INFRAČERVENÁ TERMOGRAFIE
SPECIFIKA A SPRÁVNÉ POSTUPY MĚŘENÍ ŽIVÝCH OBJEKTŮ

CÍL METODIKY

V důsledku technického pokroku našla tato metoda četná uplatnění v mnoha oborech a lze 
očekávat další rozšiřování jejího uplatnění. Avšak v důsledku rychlého technologického rozvoje 
a dostupnos� termografických měřicích systémů o různé kvalitě dochází k paradoxní situaci. 
Je to�ž pravděpodobně provozováno stále více systémů, než je obsluhujícího personálu, který 
tomu rozumí. Jejich neznalost fyziky v oblas� infračerveného záření, neznalost podstaty 
měření a správných měřicích postupů vede k nesprávné interpretaci „barevných obrázků“ - 
infračervených snímků (termogramů). Kamera či fotoaparát vytvoří líbivý barevný obrázek, ale 
jak jej dále správně vyhodno�t je někdy ob�žné pro odborníky, natož pro laiky. Zakoupení 
jakéhokoliv termografického systému nedělá z člověka odborníka. To se ukázalo při živelném 
nákupu termokamer v souvislos� s šířením nemoci covid-19 do vrátnic ins�tucí, firem či 
vstupů do nemocnic. Vzhledem k neznalostem obsluhy termokamer v oblas� měření touto 
technikou a o specifikách měření teplokrevných živočichů, včetně člověka, bylo získáno 
značné množství falešně pozi�vních či naopak falešně nega�vních nálezů.

Infračervená termografie (IRT) je neinvazní a bezpečná metoda zobrazování teplotní mapy 
objektů.  V dnešní době se jedná o celý vědní obor, jehož úkolem je sledovat a zaznamenávat 
infračervenou energii, kterou vyzařují objekty a následně podrobit analýze teplotní pole 
povrchu sledovaných objektů. Měření probíhají bezkontaktně pomocí tzv. termografických 
kamer, které jsou schopny infračervené záření zviditelnit pro lidské oko. 

Na základě těchto skutečnos� si metodika klade za cíl poskytnout relevantní informace 
o principu infračervené termografie, dostupné měřicí technice, jejich kvalitách, získaném 
teplotním obrazu a jeho správné interpretaci. Dále si metodika klade za cíl popsat principy 
a postupy správného měření živých organismů (zejména teplokrevných živočichů), ale rovněž 
upozornit na limity a faktory, ovlivňující měření IRT. 

Tato metodika přináší souhrnně a přehledně specifika měření živých objektů pomocí IRT, 
zejména teplokrevných zvířat, dále principy postupů a jejich správného měření, s cílem zajis�t 
relevantní výsledky. Na rozdíl od metodiky autorů Bernardy a kol. (2020) se metodika soustředí 
i na základní principy infračervené termografie a rovněž se detailně věnuje technickým 
parametrům kamer a v neposlední řadě přináší jasně definovaný algoritmus správného měření. 
Metodika navazuje na publikaci Knížková a Kunc (2020). Informace v předložené metodice 
jsou tedy jedinečné díky dlouholeté praxi autorů v daném oboru (od roku 1995) a ověřenými 
experimenty. Metodika vychází jak z prak�ckých zkušenos�, tak z publikací autorů i další 
odborné a vědecké literatury.

„NOVOSTI POSTUPŮ“
SROVNÁNÍ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Infračervená termografie. Specifika a správné 
postupy měření živých objektů. Autoři: KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 
978-80-7403-258-5. 



DEDIKACE

ISBN 978-80-7403-258-5

Metodika je výsledkem řešení podpory 
na rozvoj výzkumné organizace MZE-RO0718 

s názvem Dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace.

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Následující výpočet je pouze příkladem možného snížení 
ekonomické ztráty v oblas� uži� IRT při detekci mas��d. 
Průměrná ekonomická ztráta činí 9090 Kč/ dojnic s mas��dou. 
Uvádí se, že ve stádě dojnic pos�huje mas��da cca 25 % stáda, 
což při stádě 100 ks dojnic je 25 ks zvířat. Ekonomická ztráta 
chovu se 100 ks dojnic bude tedy 227 250 Kč. Při zavedení 
včasné detekce mas��dy pomocí IRT by bylo možné snížit tuto 
ekonomickou ztrátu o cca 30 %, tedy o 68 175 Kč. Pokud se 
vezme do úvahy celostátní hledisko, celkovým počet dojnic činí v 
ČR 360 000 ks. Pokud by se IRT začala využívat u 10 % z tohoto 
celkového počtu, to je u 9000 ks dojnic s mas��dou, mohla by 
tato včasná detekce onemocnění snížit náklady na léčbu i ostatní 
nálady spojené s �mto onemocnění o 24 543 000 Kč.

Náklady na další vybavení přináší so�ware pro PC, pokud jej 
bude uživatel požadovat k detailní analýze získaných 
termogramů. Uživatel jej může získat při nákupu zdarma nebo 
nákupem cca do 32 000,- Kč (bez DPH).

Další možnos� je využi� so�waru formou služby, kde se ceny 
pohybují v rozmezí 800 – 3000 Kč za hodinu práce na PC.

Je tedy na každém uživateli, zdali zvolí cestu nákupu vlastní 
termografické kamery, nebo využije služby se všemi výše 
uvedenými aspekty. Toto rozhodnu� je plně na budoucích 
uživatelích.

Metodika přináší obecný návod, resp. správnou praxi, jak měřit 
pomocí IRT zvířata, aby nedocházelo k chybným výsledkům. 
Vzhledem k možnos� využi� pro řadu chovů a širokému spektru 
u jednotlivých druhů zvířat (detekce nemocí v klinické i subkli-
nické fázi, sledování účinnos� léčby, hodnocení fyzické zátěže, 
hodnocení termoregulačních a adaptačních schopnos� zvířat, 
zjišťování pohody zvířat atd.) jsou ob�žně vyčíslitelné náklady na 
zavedení postupů uvedených v metodice a odhad jejich 
ekonomických přínosů pro uživatele. Lze ale předpokládat, že 
včasná detekce problému přináší chovateli vždy úspory nákladů.

Z ekonomického hlediska jsou velmi důležité inves�ční náklady 
na pořízení této techniky. V případě nákupu kamery se náklady 
liší v závislos� na jejich technických parametrech a je pouze na 
zvážení uživatele, pro kterou kameru se rozhodne. 



SPOLEHLIVOST PLEMENNÝCH HODNOT PRO VÝSLEDKY 
TESTACE MASNÝCH BÝKŮ V ODCHOVNÁCH MASNÉHO SKOTU

CÍL METODIKY Cílem této metodiky je úprava postupu předpovědi spolehlivos� plemenných hodnot pro 
výsledky testace masných býků v odchovnách plemenných býků. Tento postup bude nadále 
využíván v ru�nním provozu. Novost metodiky spočívá ve využi� víceznakového BLUP – 
animal modelu. Výpočet spolehlivos� nebyl dosud uplatňován. Díky znalos� spolehlivos� 
předpovědi plemenných hodnot je možná účinnější selekce budoucích plemeníků. Postup je 
shrnut v několika navazujících krocích, včetně přípravy vstupních souborů.

Spolehlivost plemenných hodnot nebyla dosud pro hodnocení růstu masných plemen 
skotu v České republice stanovována. Jedná se o jeden ze základních parametrů šlechtění 
a jeho znalost přináší chovatelům důležitý nástroj pro rozhodování při jejich ak�vním 
šlechtění. Každá plemenná hodnota je úzce se spolehlivos� spjata. Určování a zveřejňování 
spolehlivos� plemenných hodnot je světovým standardem.

SROVNÁNÍ
„NOVOSTI POSTUPŮ“

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Spolehlivost plemenných hodnot pro výsledky 
testace masných býků v odchovnách masného skotu. Autoři: SVITÁKOVÁ, Alena, VESELÁ, Zdeňka, BRZÁKOVÁ, 
Michaela a NOVOTNÁ, Alexandra. Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-257-8. 
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EKONOMICKÉ ASPEKTY

V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum uvádíme, že 
ČMSCH nevytváří těmito činnostmi zisk, poskytuje široké 
chovatelské veřejnos� co nejobjek�vnější údaje a vyhodno-
cením celostátních databází vytváří podklady pro prokázání 
kvality plemenářské práce chovatelů. Získané spolehlivos� 
plemenných hodnot jsou předány Českému svazu chovatelů 
masného skotu, který je dále předává jednotlivým chovatelům 
jako služba pro chovatelskou veřejnost. Výsledky nových 
hodnocení budou využívat na celostátní úrovni, jak chovatelé, 
tak plemenářské podniky a státní správa.

Podle zákona č. 110/1997 Sb. O potravinách a zákona 
č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospo-
dářských zvířat ve znění pozdějších předpisů je Českomoravská 
společnost chovatel (ČMSCH) právnická osoba pověřená 
ministerstvem k výkonu činnos� podle jednotlivých bodů 
§ 23c. Jmenovitě podle odstavců 1 a 2 a §7 je povinna poskyto-
vat chovatelům a oprávněným osobám údaje, zpracovávat, 
zveřejňovat a evidovat výsledky, což se týká všech chovatelsky 
důležitých vlastnos�, včetně růstové schopnos� masného 
skotu. 



PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ BIOSEKURITY 
PROTI ŠÍŘENÍ AFRICKÉHO MORU PRASAT

CÍL METODIKY

Cíl uplatnění metodiky je návrh preven�vních opatření ke zvýšení úrovně biosekurity pro� 
šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat, v ekochovech, drobnochovech, 
malochovech i ve velkochovech domácích prasat, vycházející z analýzy potenciálních 
rizikových faktorů přímého a nepřímého přenosu viru afrického moru prasat mezi 
infikovanými a vnímavými zvířaty, vy�pování kri�ckých kontrolních bodů biosekurity 
a ověření účinnos� v provozních podmínkách chovů prasat.

Cílem předkládané metodiky je vymezení základních oblas� biosekurity jako významné 
součás� preven�vních opatření v chovech a současně vytvoření základní strategie 
managementu chovu, zaměřené na minimalizaci možnos� průniku viru afrického moru 
prasat do chovu a jeho šíření v areálu farmy.

V metodice jsou uvedeny zcela nové, experimentálně podložené výsledky, na jejichž 
základě jsou navržena doporučení jednotlivých preven�vních opatření, která mají zabránit 
pronikání a šíření viru afrického moru prasat v populaci divokých prasat, v ekochovech, 
drobnochovech, malochovech i ve velkochovech domácích prasat, vycházející z analýzy 
potenciálních rizikových faktorů přímého a nepřímého přenosu viru afrického moru prasat 
mezi infikovanými a vnímavými zvířaty, vy�pování kri�ckých kontrolních bodů biosekurity 
a ověření účinnos� v provozních podmínkách chovů prasat.

„NOVOSTI POSTUPŮ“
SROVNÁNÍ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Preven�vní opatření ke zvýšení úrovně 
biosekurity pro� šíření afrického moru prasat. Autoři: NOVÁK,  Pavel,  MALÁ, Gabriela, PRODĚLALOVÁ Jana. 
Česká republika. Cer�fikovaná metodika 978-80-7403-266-0. 
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Metodika je výsledkem řešení výzkumného 
projektu NAZV č. QK1920187 s názvem 

„Africký mor prasat v České republice: studium 
molekulární epizootologie a biologických 

vlastnos� tuzemských izolátů viru“. 

DEDIKACE

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Předpokládané přínosy jsou vyčísleny na příkladu chovu se 100 
prasnicemi základního stáda s roční produkcí 3000 
vykrmených prasat. Op�málně nastavený systém biosekurity 
se v dlouhodobém časovém horizontu projeví ve snížení 
infekčního tlaku v chovu, zlepšení konverze krmiva s následným 
snížením morbidity (nemocnos�) a mortality (úhynů) prasat, což 
má samozřejmě pro chovatele významný ekonomický efekt. Při 
stanovení předpokládaného ekonomického přínosu vycházíme 
z předpokladu, že dodržováním programu péče o zdraví 
a biologickou bezpečnost chovu dojde, na základě odborného 
kvalifikovaného odhadu, ke zlepšení zdravotního stavu 
chovaných prasat ke snížení nákladů na veterinární péči 
minimálně o 10 %. Přičemž náklady na veterinární službu a léky 
představují v chovech prasat cca 1,00 Kč na kus a den, tato 
úspora tak dosahuje cca 0,10 Kč/kus/den, tj. za rok cca 
36,50 Kč na jedno prase. V případě farmy s 3 000 ks prasat pak 
úspora, jenom na veterinárních nákladech, představuje za 
jeden rok 109 500,- Kč.



VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY , v. v. i.
Přátelství 815
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