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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. 

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: 

Výsledek „Metodika" je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných kompetenčně příslušným 

orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím 

certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi 

pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito 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. 
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ODHAD GENOMICKÝCH PLEMENNÝCH HODNOT PRO ODOLNOST VŮČI VZNIKU OVARIÁLNÍCH 
CYST SE ZAHRNUTÍM KRAV S DOMÁCÍM FENOTYPEM DO REFERENČNÍ POPULACE 

 

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu 
NAZV QK1810253. 

CÍL METODIKY 
Cílem předkládané metodiky je navrhnout postup odhadu genetických parametrů a predikce 
genomických plemenných hodnot (GEPH) pro odolnost vůči vzniku ovariálních cyst u holštýnského 
skotu, a to jednoznakovým modelem s opakovatelností. Pro genomický odhad bude navržena 
referenční populace genotypovaných zvířat zahrnujících krávy s domácí užitkovostí. 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
Pro přímé šlechtění na zlepšení zdravotního stavu jsou základním vstupem plemenné hodnoty. 
Plemenné hodnoty pro poruchy plodnosti dosud nejsou v české populaci holštýnského skotu 
odhadovány. Ovariální cysty patří k nejčastějším příčinám snížené plodnosti až neplodnosti dojnic. 
Zároveň je jejich výskyt v genetické korelaci s úrovní mléčné produkce, a proto jejich podíl může 
s intenzivním šlechtěním na lepší užitkovost dále růst. Přestože se v České republice šlechtí také na 
plodnost býků a jejich dcer, přímá selekce proti výskytu ovariálních cyst by napomohla rychlejšímu 
zlepšování stavu, kdy téměř 20 % krav je vyřazováno z důvodu poruch plodnosti. Předkládaná 
metodika přináší nový postup umožňující přímou selekci proti výskytu ovariálních cyst. Jedná se o 
nový návrh, který vychází z již používaných postupů šlechtění v ČR (jednokroková genomická selekce 
na znaky produkce, exteriéru ad.) a vhodně je doplňuje. Je důležitým podkladem pro další vývoj 
šlechtění, které se stále více zaměřuje na znaky související s efektivitou a udržitelností odvětví, jako 
jsou právě zdravotní znaky. Předkládaná metodika zapadá do systému šlechtění proti výskytu 
zdravotních poruch a nemocí u dojeného skotu a významně podpoří jeho další rozvoj. 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Předpokládané ekonomické přínosy pro uživatele se pohybují na úrovni 0 Kč ve formě 
hospodářského výsledku v průběhu následujících pěti 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 šlechtitelské práce dochází ke zvýšení kvality 
plemenářské práce u chovatelů holštýnského skotu a zlepšují se tak základní předpoklady pro 
ekonomické přínosy pro jednotlivé chovatele. 
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PODPORA APLIKACE NOVÝCH METOD PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ V OBLASTI PRODUKCE 
KRMIV A KRMENÍ SKOTU 

 

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu 
QK1810137 a MZe-RO-0718 Dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace (DKRVO). 

CÍL METODIKY 
Cílem metodiky je usnadnit farmářům v ČR rozhodování o přijetí nových technologií v precizním 
chovu hospodářských zvířat (PLF, Precision Livestock Farming) tím, že poskytne základní informace 
o možnostech jejich využití v praxi. Dále pak popíše jejich výhody i nevýhody a ukáže, jak může 
zavedení PLF metod změnit roli pracovníků v zemědělství. Metody PLF, a především ty z oblasti 
výživy a krmení zvířat, by se tak mohly implementovat do českého zemědělství ve větším měřítku, 
než tomu bylo doposud v chovu hospodářských zvířat v ČR. 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
V předložené metodice jsou využity vědecké poznatky z poslední doby, jak z nejnovější světové 
literatury, tak z vlastních výsledků předchozích experimentů. Metodika navazuje na certifikovanou 
metodiku s názvem “Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS) u nativních krmiv, výkalů a 
mléka (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi, 2021), zaměřenou na praktické aplikace 
NIR spektroskopie v zemědělské praxi. 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti využití technologií PLF bylo vycházeno z publikace Syrůček 
a kol. (2019) a přednášky Ing. Jana Syrůčka, Ph.D. s názvem „Sledování a hodnocení ekonomických 
ukazatelů v podnicích s chovem dojeného skotu v r. 2021“, kterou přednesl na workshopu 
„Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství“ dne 7. 6. 2022 (Syrůček, 
2022). V r. 2021 byly náklady na výrobu mléka po odpočtu vedlejších výrobků (telata, statková 
hnojiva) 9,42 Kč na litr, přičemž na jednu dojnici to představovalo po odpočtu 83 779 Kč za rok. Z 
toho náklady na krmiva byly odhadnuty na 43 % a osobní náklady na 14 %, to je 47 754 Kč. U těchto 
nákladů je předpokládán přínos PLF minimálně ve výší 10 %. Úspory na nákladech by samozřejmě 
závisely na tom, které metody PLF by byly v podniku zavedeny a jak dlouho by se používaly. Od toho 
by se odvíjela i návratnost investice. 
S využitím těchto údajů by bylo možné u typového podniku, který by metody PLF po jejich zavedení 
plně uplatnil, v přepočtu na 100 dojnic za 10 let ušetřit 4 775 400 Kč, ovšem za předpokladu, že by se 
za tu dobu současné tržní a ekonomické podmínky nezměnily. 
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VLIV VĚTRÁNÍ VE VENKOVNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH BOXECH NA WELFARE TELAT 

 

 

Metodika je výsledkem řešení podpory na rozvoj 
výzkumné organizace č. MZE-RO0718 s názvem 

„Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné 
organizace (DKRVO)“. 

CÍL METODIKY 
Cílem metodiky je návrh zásad regulace výměny vzduchu ve venkovních individuálních boxech pro 
ustájení telat v období mléčné výživy v závislosti na jejich umístění v areálu chovu a klimatických 
podmínkách v průběhu roku umožňující udržení dobrého zdravotního stavu a zvýšení úrovně welfare 
telat. 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
V metodice jsou uvedeny zcela nové, experimentálně podložené výsledky, na jejichž základě jsou 
navržena doporučení pro větrání venkovních individuálních boxů v závislosti na jejich umístění v 
areálu farmy včetně využití možnosti regulace odvodů vzduchu v průběhu různých makroklima-
tických období roku. 
Větrání venkovních individuálních boxů spolu s dostatečnou vrstvou suché podestýlky a odpovídající 
úrovní výživy zajišťuje udržení dobrého zdraví, dosažení odpovídajícího růstu a welfare telat 
v průběhu odchovu v období mléčné výživy. 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Předpokládané přínosy jsou vyčísleny na základě ekonomické analýzy, která vychází ze skutečnosti, 
že nedostatečná výměna vzduchu ve VIB pro ustájení telat v období mléčné výživy má negativní vliv 
na zvýšení frekvence výskytu průjmových (o 12 %) a respiračních onemocnění (o 21 %). Odborný 
kvalifikovaný odhad je zpracován pro modelový chov dojeného skotu o velikosti stáda 500 dojnic s 
odchovem cca 450 telat s 8 % úhynem za rok; při ceně novorozeného telete 7000 Kč, nákladech na 
léčbu průjmových onemocnění od 1500 do 5000 Kč a respiračních onemocnění 1000 do 1500 Kč na 
jedno tele, v závislosti na jejich závažnosti. Při dodržování zásad umístění a regulace výměny vzduchu 
ve venkovních individuálních boxech dojde ke snížení úhynu a frekvence výskytu průjmových a 
respiračních onemocnění u telat o 10 %. V daném chovu tak bude dosažena celková úspora  
108 800 až 261 600 Kč (21 000 Kč - úhyny, 59 400 až 198 000 Kč - průjmová onemocnění, 28 400 až 42 
600 Kč respirační onemocnění) v závislosti na jejich závažnosti a způsobu léčby. 
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HODNOCENÍ VLIVU MANAGEMENTU CHOVU NA SPOTŘEBU ANTIMIKROBNÍCH LÁTEK 
V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

 

 

Metodika je výsledkem řešení projektu  
NAZV QK21020304. 

CÍL METODIKY 
Cílem metodiky je návrh kritických kontrolních bodů managementu chovu hospodářských zvířat, 
které ovlivňují zdravotní stav, produkční a reprodukční ukazatele v chovu a jejich využití v rámci 
komplexního hodnocení vlivu managementu chovu na vznik a šíření antimikrobiální rezistence 
včetně jejich ověření v praktických podmínkách v chovech. 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
V metodice jsou uvedeny nové, experimentálně podložené výsledky, na jejichž základě byly navrženy 
a verifikovány kritické kontrolní body v praktických podmínkách chovů skotu, malých přežvýkavců, 
prasat a drůbeže, které přímo ovlivňují jejich zdravotní stav, produkční a reprodukční ukazatele, a 
které je možné využít při komplexním hodnocení vlivu managementu chovu hospodářských zvířat 
na vznik a šíření antimikrobiální rezistence. Výsledkem hodnocení managementu chovu je výběr a 
verifikace kritických míst v daném chovu, na které je nutné zaměřit pozornost při zlepšování úrovně 
managementu s ohledem na udržení a postupné zlepšování zdravotního stavu chovaných zvířat a 
snížení množství používaných antimikrobiálních látek a současně s tím i snížení potenciálního rizika 
vzniku a šíření antimikrobiální rezistence. 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Předpokládané přínosy jsou vyčísleny na příkladu chovu se 100 prasnicemi základního stáda s roční 
produkcí 3 000 vykrmených prasat. Dodržováním zásad správné chovatelské praxe a vysoké úrovně 
managementu chovu dojde, na základě odborného kvalifikovaného odhadu, ke zlepšení zdravotního 
stavu prasat s následným snížením nákladů na veterinární péči minimálně o 10 %. Za předpokladu, že 
náklady na veterinární službu a léky představují v chovech prasat se špatným zdravotním stavem cca 
4,50 Kč na kus a den a v chovech bez vážných zdravotních komplikací cca 1,30 Kč na kus a den, potom 
úspora dosahuje cca 0,13 – 0,45 Kč na ks a den, tj. za rok 47,45-164,25 Kč. V případě výše uvedeného 
chovu celková úspora jenom na veterinárních nákladech představuje za jeden rok 4 745-16 425 Kč u 
prasnic a 142 350-492 750 Kč ve výkrmu, v závislosti na úrovni zdravotního stavu prasat v chovu. 
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VOLBY ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK PRO RACIONÁLNÍ LÉČBU INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (SKOTU, PRASAT A DRŮBEŽE) 

 

 

Metodika je výsledkem řešení projektu  
NAZV QK21020304. 

CÍL METODIKY 
Cílem uplatnění metodiky je poskytnout praktickým veterinárním lékařům jednoduchý návod pro volby 
antibiotik při rozhodování o léčbě bakteriálních infekcí potravinových zvířat, jmenovitě skotu, prasat, 
kura domácího a krůt. Volby antibiotik jsou v metodice uspořádány postupně jako první, druhá a třetí 
(poslední) v návaznosti na kategorizaci AMEG. Pořadí voleb umožňuje uvážlivé používání antibiotik, 
včetně určitých omezení a současně s tím také snížení jejich spotřeby bez toho, aniž by byla ohrožena 
účinnost léčby a welfare zvířat. Smyslem uplatňování metodiky je pomoci veterinárním lékařům 
působícím v chovech potravinových zvířat při léčebném použití antibiotik tak, aby se dosáhlo zvýšení 
procenta vyléčených zvířat a snížení možností vzniku a šíření získané rezistence ve stádě (hejnu). 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
Tato metodika je u nás zcela unikátní a neupravuje žádné původní dílo. V některých zemích však existují 
podobné metodiky, které byly zpracované dříve, nejsou však koncipovány v souvislosti s kategorizací 
AMEG platnou od r. 2019. Základem metodiky je přehled infekcí postihující jednotlivá ústrojí těla cílových 
druhů zvířat (skot, prasata, drůbež) a návrh antibiotik, které je možné použít pro jejich léčbu.  Metodika 
tak vytváří základ jednoduchého průvodce voleb antibiotik pro potravinová zvířata, který může být s 
postupem času v souvislosti s dalšími novými opatřeními a nařízeními upravován, aby aktuálně vyhovoval 
potřebám praktických veterinárních lékařů, působících v chovech skotu, prasat a drůbeže. Metodika v 
této podobě vytváří předpoklady k systémovému přístupu při řešení aktuálních úkolů antibiotické politiky 
v podmínkách veterinární praxe s cílem omezit spotřebu antibiotik při současné schopnosti, jejich 
racionálního použití v zájmu navrácení zdraví nemocných zvířat a zlepšení úrovně welfare zvířat. 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Metodika poskytuje předevím nepřímý ekonomický efekt, kterým je úspěšné vyléčení zvířete s možností 
jeho dalšího ekonomického využití v reprodukci a také při produkci masa, mléka a vajec. 
Nejvýznamnějším ekonomickým přínosem je navrácení zdraví a záchrana života zvířat, to jest snížení ztrát 
úhynem a všech ekonomických nákladů s tím souvisejících. Praktický veterinární lékař, který rozhoduje o 
použití antibiotik a zahájení léčby musí respektovat platné standardní vztahy s chovatelem, který bude 
následovat jeho instrukce na podporu racionálně zvoleného léčebného procesu nemocných zvířat, 
včetně požadavků na rentabilitu ekonomických nákladů spojených s úspěšnou léčbou. Léčebné použití 
antibiotik, zejména metafylaktické ve skupině zvířat, musí vždy pouze podporovat dobrý management 
stáda a správně nastavené programy imunizace. 
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GENETICKÉ HODNOCENÍ OBVODU ŠOURKU U MASNÝCH PLEMEN SKOTU V ČR 

 

 

Metodika je výsledkem řešení projektu  
NAZV QK1910059. 

CÍL METODIKY 
Cílem této metodiky je shrnutí postupu předpovědi plemenných hodnot pro výsledky obvodu šourku 
u masných býků v odchovu plemenných býků. Tento postup bude nadále využíván v rutinním 
provozu. Novost metodiky spočívá ve využití více plemenného jednoznakového BLUP – animal 
modelu. Výpočet nebyl dosud uplatňován, přitom obvod šourku je nejen ukazatelem plodnosti býků 
a jejich budoucích reprodukčních schopností, ale má také spojitost s raností dcer a porodní 
hmotností potomků. Díky znalosti předpovědi plemenných hodnot je možná účinnější selekce 
budoucích plemeníků. Postup je shrnut v několika navazujících krocích, včetně přípravy vstupních 
souborů. 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
Genetické parametry pro obvod šourku nebyly v České republice prozatím stanoveny. Přitom se 
jedná o dlouhodobě sledovaný znak, který je úzce spjat s reprodukčním potenciálem býka i včasným 
pohlavní dospělostí jeho dcer. V zahraničí se jedná o chovatelsky velmi ceněný údaj, který přímo 
souvisí s ekonomikou a rentabilitou chovu. Každý den, o který je možné dcery býka zařadit dříve do 
reprodukce znamená ekonomickou úlevu pro chovatele. 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Podle zákona č. 110/1997 Sb. O potravinách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů je ČMSCH právnická osoba pověřená 
ministerstvem k výkonu činností podle jednotlivých bodů § 23c. Jmenovitě podle odstavců 1 a 2 a §7 
je povinna poskytovat chovatelům a oprávněným osobám údaje, zpracovávat, zveřejňovat 
a evidovat výsledky, což se týká všech chovatelsky důležitých vlastností, včetně růstové schopnosti 
masného skotu. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum uvádíme, že ČMSCH nevytváří 
těmito činnostmi zisk, poskytuje široké chovatelské veřejnosti co nejobjektivnější údaje 
a vyhodnocením celostátních databází vytváří podklady pro prokázání kvality plemenářské práce 
chovatelů. Získané plemenné hodnoty jsou předány Českému svazu chovatelů masného skotu, který 
je dále předává jednotlivým chovatelům jako služba pro chovatelskou veřejnost. 
Díky vyšší genetické směrodatné odchylce dojde vyššímu genetickému zisku. I kdyby tento posun byl 
v řádech korun na jedno zvíře, tak dopad pro celé odvětví chovu krav bez tržní produkce mléka bude 
v řádech statisíců. Přesné vyčíslení těchto dopadů není možné, vzhledem k tomu, že předpokládaný 
genetický zisk je velmi ovlivněn  výběrem zvířat (intenzitou selekce) a tedy jednotlivými chovateli. 
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ODHAD GENOMICKÝCH PLEMENNÝCH HODNOT NA ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI VŮČI NEMOCEM 
PAZNEHTŮ U HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU 

 

 

Metodika je výsledkem řešení projektu  
NAZV QK1910320. 

CÍL METODIKY 
Cílem předkládané metodiky je návrh postupu odhadu genomické plemenné hodnoty (GEPH) pro 
zvýšení odolnosti vůči nemocem paznehtů u holštýnského skotu, a to víceznakovým modelem s 
použitím informací o exteriéru, a při použití jednokrokové metody genomického odhadu. 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
Přímá selekce na výskyt nemocí paznehtů má vést ke snížení výskytu nemocí paznehtů u dojnic 
zvýšením jejich odolnosti vůči těmto nemocem.  Pro přímé šlechtění na zdravotní stav dojeného 
skotu je odhad plemenné hodnoty pro výskyt nemocí paznehtů zásadní. Na zdraví paznehtu se 
doposud šlechtí u holštýnského skotu nepřímo přes znaky SIH jako je dlouhověkost, exteriér či 
mléčná užitkovost.   K řešení dané problematiky přímé selekce jsme přistoupili tak, že selekce bude 
prováděna na tři skupinové znaky, a to kombinací jednotlivých nemocí do tří skupin: Infekční nemoci 
paznehtů (INF). Poruchy rohového pouzdra paznehtu (PRP) a Nemoci a poruchy paznehtu celkem 
(NPC). Toto dělení je odůvodnitelné jednak etiologicky a jednak z důvodu zvýšení počtu pozorování 
u jednotlivých znaků. U INF se šlechtěním snažíme dosáhnout vyšší odolnosti vůči infekci, zatímco u 
PRP se selektuje na zvýšení kvality rohového pouzdra paznehtu. NPC pak se snaží postihnout selekcí 
celkový dobrý zdravotní stav paznehtu, jak kůže, tak škáry.  

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Předpokládané ekonomické přínosy pro uživatele se pohybují na úrovni 0 Kč ve formě 
hospodářského výsledku v průběhu následujících pěti 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 šlechtitelské práce dochází k zvýšení kvality 
plemenářské práce u chovatelů holštýnského skotu a zlepšují se tak základní předpoklady pro 
ekonomické přínosy pro jednotlivé chovatele. 
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HODNOCENÍ PŘÍBUZNOSTI PRASAT PROSTŘEDNICTVÍM SNP DAT 

 

 

Metodika je výsledkem řešení projektu  
NAZV QK1910217. 

CÍL METODIKY 
Cílem metodiky je zhodnotit příbuznost genotypovaných plemenných prasat v programu CZePig s 
využitím informací o SNP genotypech (tj. single nucleotide polymorphism - jednonukleotidový 
polymorfismus) a stanovit SNP panel, který bude využitelný pro rutinní analýzy příbuznosti prasat. 

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  
Doposud bylo ověřování původu prasat v ČR prováděno pomocí mikrosatelitních lokusů. Rozvoj 
genotypování prasat umožňuje využít ke kontrole původu data o SNP genotypech. SNP genotypy 
jsou získávány s cílem genomického hodnocení prasat v ČR. Změna metody umožňuje provádět 
pouze jednu analýzu DNA pokrývající jak genomické hodnocení, tak kontrolu původu. U prasat  na 
rozdíl od skotu nebyl dosud stanoven celosvětově platný panel pro analýzu příbuzností. Metodika se 
zabývá návrhem panelů pro hodnocení příbuzností prasat a vyhodnocením jejich účinnosti. 
Předkládaný metodický postup stanovení parentity prasat s využitím SNP dat  v podmínkách ČR 
doposud nebyl vyvíjen, je zcela nový a dostáváme se s ním na úroveň šlechtitelských programů 
mnohých vyspělých zemí i komerčních firem. 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Předkládaná certifikovaná metodika byla vypracována v rámci projektu NAZV QK1910217. Výsledky 
metodiky budou využívány k ověřování a osvědčování původu prasat, což je jedno ze základních 
šlechtitelských opatření podle zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum jsou poznatky, jež metodika 
přináší, poskytovány chovatelům a všem oprávněným osobám zdarma. Využití získaných poznatků 
při rutinním ověřování původu zvířat nevytváří bezprostřední zisk, ale bude přispívat ke zkvalitnění 
šlechtitelské práce v chovu prasat a tím může pozitivně ovlivnit rentabilitu celé horizontály programu 
CzePig. 
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