
Vědecký výbor výživy zvířat a jeho činnost v roce 2021 
 
Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit 
a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí 
hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství. Posouzení rizika 
musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě 
dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, 
poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní 
nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních 
otázek.  
 
Vědecký výbor výživy zvířat je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících v rámci resortu 
Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze – 
Uhříněvsi jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a pracuje v souladu 
s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 323 ze dne 29. března 2021.  
 
Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní rizika krmiv a jejich jednotlivých složek, 
reaguje na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat a zpracovává podklady pro 
stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na aktuální problémy 
týkající se bezpečnosti krmiv a výživy zvířat. Dále informuje vědeckou a odbornou veřejnost o 
aktuálních poznatcích týkajících se dané problematiky a navrhuje výzkumné priority v uvedené 
oblasti. 
 
V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil celkem čtyři odborné studie. 
 
Diverzita potenciálních bakteriálních patogenů ve fugátu bioplynových stanic 
zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat (Ladislav Čermák, Eva Skřivanová) 
Významnou vstupní surovinou pro anaerobní digesci v bioplynových stanicích je kromě siláží 
také biologický odpad skotu, prasat nebo drůbeže. Fugát, odpadní produkt z výroby bioplynu, 
který se v zemědělství pravidelně využívá jako hnojivo, může nicméně obsahovat bakteriální 
patogeny způsobující nejrůznější zoonózy. Anaerobní fermentace (anaerobní digesce, AD) je 
komplexní proces, při kterém dochází mikrobiální činností k postupnému rozkladu organické 
hmoty na směs plynů (bioplyn) a fermentovaný zbytek organické hmoty (digestát). Anaerobní 
digesce tak může účinně a do značné míry deaktivovat životaschopné patogeny, včetně 
parazitů, virů a patogenů obsahujících geny rezistence na antibiotika. V zemědělských 
bioplynových stanicích se nejčastěji zpracovává kejda a plodiny k energetickému využití cíleně 
pěstované, ze kterých má největší zastoupení silážní kukuřice. 
Studie si klade za cíl poskytnout kritický přehled týkající se deaktivace patogenů souvisejících 
s produkty bioplynových stanic pomocí AD a porovnat diverzitu potenciálních bakteriálních 
patogenů v různých typech kejdy, vše s použitím molekulárně-biologických metod na úrovni 
DNA. Společenstva byla zkoumána metodou fragmentační analýzy T-RFLP a sekvenováním 
části 16S rRNA dideoxy metodou. Studie má za cíl zvýšit povědomí o diverzitě potenciálních 
patogenů pocházejících z chovu zvířat a vlivu anaerobní digesce na složení bakteriálního 
společenstva, a celkově tak má přispět ke zlepšení hygieny zemědělské produkce. 
Celkem bylo získáno 69 klonů z fugátu z hovězí kejdy, 85 klonů z prasečí kejdy a 82 z kejdy 
drůbeží. Ve všech kejdách byla nalezena podobná skladba mikroorganismů, ve všech s 
přehledem dominují zástupci řádu Clostridiales (přes 40 %), dalšími početnými skupinami byly 
řády Thermoanaerobacterales a Bacteroidales (7-19 %). V menší míře se vyskytovali zástupci 
řádu Cytophagales (2-9 %). Pro prasečí fugát byla typická skupina Cloacimonales (8 %) a 
Oligosphaerales (6 %), pro hovězí a drůbeží Bacillales (1-3 %). Acholeplasmatales (4-7 %) se 
vyskytovaly výhradně ve fugátu prasečím a drůbežím. Všichni nalezení zástupci jsou typickými 
obyvateli prostředí s nízkou nebo nulovou koncentrací kyslíku, běžně je nalézáme v odpadních 
vodách, jímkách, fermentorech nebo střevním traktu nejrůznějších živočichů. 



Studie ukázala, že existují rozdíly v diverzitě bakterií mezi vzorky z bioplynových stanic 
zpracovávajících různé druhy kejdy. Další studium problematiky bude zahrnovat detekci 
patogenů na molekulární úrovni s využitím metod qPCR, výsledky této studie umožní 
snadnější zacílení na zajímavé taxonomické jednotky. 
 
Zkrmování hmyzích mouček u drůbeže (Martina Lichovníková) 
Členské země EU schválily nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým 
se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o 
zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat 
živočišnými bílkovinami, které vstoupilo v platnost 7. září 2021. Tímto schválením se zároveň 
otevřela cesta ke zkrmování zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu pro drůbež 
a prasata, s odůvodněním, že drůbež jsou hmyzožravci, prasata jsou všežravci a tyto krmné 
suroviny nevzbuzují žádné obavy. 
Cílem této studie je představení vlivu hmyzích mouček na parametry užitkovosti brojlerových 
kuřat a nosnic včetně senzorické kvality finálních produktů, a to při použití hmyzích mouček z 
perspektivních druhů hmyzu pro EU. V literatuře je popsáno více než 2 000 druhů hmyzu, který 
je označován jako poživatelný, většina z těchto druhů žije v tropických zemích. Evropský úřad 
bezpečnosti potravin v roce 2015 vytipoval 12 druhů, které mají největší potenciál pro využití 
jak ve výživě humánní, tak hospodářských zvířat: Musca domestica: moucha domácí, 
Hermetia illucens: bráněnka (black soldier fly), Tenebrio molitor: potemník moučný, Zophobas 
atratus: potemník brazilský, Alphitobus diaperinus: potemník stájový, Bombyx mori: bourec 
morušový, Acheta domesticus: cvrček domácí, Gryllodes sigillatus: cvrček krátkokřídlý, 
Locusta migratora: saranče stěhovavá, Schistocerca Americana: saranče americká. Hmyzí 
moučky jsou perspektivním krmivem pro drůbež. S ohledem na legislativní změnu lze očekávat 
vyšší výzkumnou činnost v této oblasti v EU, která přinese řadu nových a aktuálních poznatků 
s využitím hmyzích mouček produkovaných v souladu s platnou legislativou. Substrát použitý 
pro chov hmyzu a prostředí chovu jsou totiž zásadní pro nutriční kvalitu hmyzích mouček, ale 
také pro jejich biologickou bezpečnost. Lze tedy očekávat i sladění efektu jejich použití na 
parametry užitkovosti brojlerových kuřat a nosnic. 
Z dosavadních vybraných studií, které byly provedeny z velké části v rozvojových zemích lze 
zatím shrnout následující: 

 U nosnic může být zkrmováním hmyzí moučky negativně ovlivněna kvalita skořápky a 
barva žloutku v závislosti na druhu hmyzu, ze kterého moučka pochází. 

 U brojlerových kuřat použití hmyzí moučky náhradou za SEŠ (sójový extrahovaný šrot) 
dochází ke zlepšení růstu a konverze krmiva, případně parametry užitkovosti nejsou 
ovlivněny. 

 Zkrmování hmyzích mouček z larev Hermetia illucens, Tenebrio molitor, Bombyx mori 
a Musca domestica nemá negativní vliv na senzorickou kvalitu prstní a stehenní 
svaloviny kuřat bez ohledu na zkrmované množství, v některých případech naopak 
zvyšuje šťavnatost. 

 Před použitím jakékoliv hmyzí moučky v krmných směsích je nutné monitorovat jejich 
kvalitu. Úskalím pro zařazení hmyzích mouček do krmných směsí je velká variabilita 
v obsahu základních živin, hrubého proteinu, hrubého tuku a esenciálních 
aminokyselin. 

 
Gram-pozitivní původci mastitid dojeného skotu a možnosti jejich eliminace pomocí 
olejů s obsahem mastných kyselin o střední délce řetězce (Eva Skřivanová, Klára 
Laloučková) 
Patogeny způsobující mastitidu v chovech mléčného skotu představují významné obecné 
ohrožení, jelikož se u nich lze setkat s rostoucím výskytem bakteriální antibiotické rezistence. 
Antibiotika jsou hlavní možností, jak výskyt mastitid snižovat či eliminovat, především s 
ohledem na potenciál přenosu mastitidy na další zvířata a kontaminaci životního prostředí 
patogenními bakteriemi, zejména prostřednictvím procesu dojení. Toto onemocnění s sebou 
navíc přináší ekonomické ztráty a další náklady, které negativně ovlivňují odvětví 
mlékárenského průmyslu. S ohledem na tyto skutečnosti jsou alternativní přístupy využívání 



přírodních antimikrobik při léčbě nebo kontrole mastitidy v chovu mléčného skotu velmi 
důležité. Je známo, že potenciál antibakteriálního účinku mastných kyselin se střední délkou 
uhlíkového řetězce (MCFA) je u celé řady patogenů nezanedbatelný, ale existují pouze 
omezené informace o aktivitě MCFA na patogeny způsobující mastitidu. Kromě toho neexistují 
v soudobé literatuře důkazy o antimikrobiálních účincích palmových olejů bohatých na MCFA, 
jako je kokosový, palmojádrový, či tucuma olej vůči zmiňovaným bakteriím. 
Cílem této studie proto bylo vyhodnotit in vitro antibakteriální aktivitu palmových olejů bohatých 
na MCFA po štěpení exogenní lipázou z Mucor javanicus, vůči grampozitivním bakteriálním 
druhům, které způsobující mastitidu skotu (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus dysgalactiae a Streptococcus uberis) mikrodiluční bujónovou metodou. 
Potenciální zdravotní riziko přenosu patogenních bakteriálních kmenů rezistentních na 
antibiotika z potravinových zvířat vedou k potřebě nových alternativ antibakteriálních zdrojů v 
mlékárenském průmyslu. V této studii byl in vitro pozorován antibakteriální účinek palmových 
olejů bohatých na MCFA, jmenovitě kokosového, palmojádrového a tucuma oleje (po štěpení 
lipázou z Mucor javanicus), vůči osmi kmenům bakteriálních patogenů způsobujících mastitidu 
skotu. Výsledky nabízejí alternativní přístup k prevenci mastitid ve stádech skotu, protože oleje 
bohaté na MCFA jsou cenné antibakteriální prostředky vhodné pro použití při přípravě a 
ošetření struku během procesu dojení. Je však žádoucí, aby praktická aplikace zjištěných 
výsledků byla potvrzena v in vivo studiích. 
 
Rostlinné alternativy k antibiotické léčbě bakteriálních kožních infekcí hospodářských 
zvířat (Eva Skřivanová, Lucie Malá) 
Kůže je považována za největší orgán těla obratlovců. Vzhledem k jeho přímému kontaktu s 
okolním prostředím se zároveň jedná o první linii obrany proti infekčním agens. Důležitou 
součást fyziologické obrany kůže tvoří kožní mikrobiota. Kůže je ekosystémem složeným z 
různých biotopů s množstvím záhybů, invaginací a specializovaných výklenků, které podporují 
širokou škálu mikroorganismů. Druhové spektrum mikrobioty kůže závisí na konkrétním místě 
těla a zahrnuje bakterie (např. Corynebacterium spp., Proteobacterium, Staphylococcus spp.), 
houby (např. Malassezia) a viry (např. Capripox). Mikrobiální osídlení kůže přispívá ke zdraví 
hostitele tím, že obsazuje místa adheze patogenů a produkcí jejich inhibitorů. 
Ve veterinární medicíně jsou kožní infekce běžným klinickým problémem. S ohledem na 
zvyšující se prevalenci antimikrobiální rezistence bakterií způsobujících kožní onemocnění u 
hospodářských zvířat je žádoucí omezit používání antibakteriálních látek v chovech 
hospodářských zvířat na nejnižší přijatelnou úroveň. Uvedený literární přehled dokazuje, že 
rostliny mohou být slibnými zdroji účinných a levných antibakteriálních sloučenin. Navíc 
kombinovaná terapie vybraných fytochemikálií (jako jsou alkaloidy, polyfenoly, taniny, silice, 
terpenoidy, saponiny, organické sloučeniny síry) s antibiotiky může zlepšit jejich 
farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. Fytochemikálie tak mohou najít uplatnění v 
boji s bakteriální rezistencí. 
Biologicky aktivní látky rostlinného původu mají s ohledem na své antibakteriální účinky velký 
terapeutický potenciál. V etnoveterinární medicíně se části rostlin jako jsou kořeny, kůra, 
stonky, listy, květy nebo semena využívají ve formě nálevů, odvarů, mastí, tablet či kapek. 
Fytochemikálie se v závislosti na přidružených rostlinných druzích, topografii a podnebí růstu 
vyznačují širokým rozsahem aktivity, příznivou aktivitu lze přičíst právě obsahu alkaloidů, 
fenolických sloučenin, karotenoidů, saponinů a terpenoidů v rostlině. Kromě svých 
antioxidačních, anthelmintických nebo jiných prospěšných aktivit mohou mít fytochemikálie 
také negativní účinky na organismus zvířat, jako je kupříkladu hepatotoxické a neurotoxické 
působení. Přesná klasifikace fytochemikálií nebyla dosud provedena z důvodu velké 
rozmanitosti těchto látek. V posledních letech byly fytochemikálie klasifikovány jako primární 
a sekundární metabolity rostlin. Primární složky zahrnují sacharidy, aminokyseliny, proteiny 
nebo puriny a pyrimidiny nukleových kyselin. Sekundárními složkami jsou zbývající rostlinné 
chemikálie, jako jsou alkaloidy, terpeny, flavonoidy, rostlinné steroidy, lignany, saponiny, 
fenoly a glykosidy.  
 
 



Vědecký výbor výživy zvířat v roce 2021 také uskutečnil konferenci s názvem „Aktuální 
poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021“. Konference měla slavnostní 
charakter, protože Výzkumný ústav živočišné výroby v tomto roce slavil 70 let od svého 
založení. 
 
Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého 
výboru výživy zvířat, naleznete na adrese https://vuzv.cz/vedecky-vybor-2/ 
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