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I. Historie Ústavu výživy zvířat 

 
 
Ústav výživy zvířat je součástí Sekce živočišné a rostlinné produkce Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Z historického hlediska 
byl obor výživa zvířat začleněn do součástí různých organizačních jednotek Vysoké 
školy veterinární, resp. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
 
Zakladatelem Ústavu nauky o krmení a krmivech a Ústavu zootechniky byl prof. Antonín 
Hrůza, který uvedené obory odborně garantoval od roku 1918, kdy byla založena 
Vysoká škola zvěrolékařská, až do roku 1926. Náplní oboru bylo krmení hospodářských 
zvířat v návaznosti na technologie krmení a ekonomickou prosperitu chovů 
hospodářských zvířat. Prof. A. Hrůza vnesl do svých přednášek základy fyziologie výživy 
zvířat a v nauce o krmivech zdůraznil jak pozitivní, tak i negativní vliv jednotlivých 
krmiv na organismus zvířete. Propracoval mikroskopii krmiv a vytvořil rozsáhlý 
obrazový materiál pro praktickou výuku dané problematiky. Hodnotným pramenem pro 
studium problematiky krmiv a výživy hospodářských zvířat se stala kniha prof. A. Hrůzy, 
vydaná v roce 1926 pro posluchače a zvěrolékaře v praxi „Přehled nauky o krmivech a 
krmení hospodářských zvířat“.  
 
Pestrou publikační a experimentální činnost v rámci vzniklého ústavu rozvinul prof. 
Cyril Kučera, který pracoval v oblasti nutriční hodnoty jednotlivých krmiv, rozvinul 
laboratorní chemickou analýzu krmiv, věnoval se otázkám konzervace krmiv, studoval 
otázky minerální výživy zvířat s ohledem na dotaci biogenních a stopových prvků, 
pojednával o významu vlivu vitaminů ve výživě zvířat. Jeho poznání vyústilo v sepsání 
knihy „Výživa domácích zvířat“, která byla vydána v pěti samostatných dílech. Pátý díl 
uvedené knižní publikace je považován za základ nového pojetí výživy zvířat ve smyslu 
působení jednotlivých krmiv na zdravotní stav zvířat a jejich užitkovost. Byly tak 
položeny základy pro hygienu a dietetiku krmiv a krmení zvířat.  
 
Po roce 1945 byl pověřen vedením Zootechnického ústavu a Ústavu výživy a nauky o 
krmení a krmivech prof. MVDr. František Štencl.  
 
V roce 1948 převzal výuku doc. MVDr. Leopold Rek, který zaměřil výuku výživy zvláště 
na problematiku dietetiky a prohloubil otázky spojené s problematikou minerálního 
metabolismu v souvislosti s výživou zvířat.  
 
V roce 1950 byl pověřen vedením ústavu MVDr. Jaroslav Kábrt, který působil sedm let 
na Zootechnickém ústavu u prof. A. Hrůzy jako odborný asistent a řadu let působil ve 
veterinární terénní praxi. Své bohaté praktické i teoretické zkušenosti začal uplatňovat 
jako přednosta ústavu, který se osamostatnil pod názvem Ústav výživy a dietetiky zvířat. 
Zpočátku technický směr výživy zvířat byl postaven více na základ biologický, 
hygienický a dietetický. MVDr. J. Kábrt rozvinul z čistě technického oboru o výživě a 
krmení zvířat na tehdejší dobu moderní výživu a dietetiku, založenou na fyziologických 
znalostech jednotlivých druhů a kategorií zvířat. V roce 1959 došlo ke spojení 
Zootechnického ústavu (přednosta doc. MVDr. Miroslav Pařízek) a Katedry výživy a 
dietetiky v jednu katedru se třemi ústavy. Vedoucím katedry byl ustanoven doc. MVDr. 
Jaroslav Kábrt. V roce 1964 byla katedra opětovně rozdělena.  
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Oddělila se zootechnika a zůstala výživa s botanikou v úzkém pracovním celku s názvem 
Katedra výživy, dietetiky zvířat a pícninářství. RNDr. Ing. Jaromír Šikula, CSc. úspěšně 
rozvíjel činnost botanického ústavu.  
 
V roce 1970 po odchodu prof. J. Kábrta do starobního důchodu byl vedením ústavu 
pověřen doc. MVDr. Zdeněk Veselý, CSc., který byl také prorektorem pro školní statky 
Vysoké školy veterinární v Brně. Současně byl změněn název ústavu na Katedru 
technologie krmiv a výživy zvířat.  
 
Po roce 1985 byl vedením katedry pověřen doc. MVDr. Jiří Dvořák, CSc., který se 
současně stal prorektorem pro školní statky a vedoucím těchto statků.  
 
V roce 1990 byl změněn název katedry na Ústav výživy, dietetiky a hygieny vegetábilií a 
přednostou ústavu byl jmenován doc. MVDr. Václav Jambor, CSc., který současně 
vykonával funkci prorektora pro školní statky.  
 
Po odchodu doc. V. Jambora do starobního důchodu převzal vedení ústavu doc. MVDr. 
Ivan Herzig, CSc.  
 

Novodobá historie ústavu se datuje od r. 1994, kdy se přednostou ústavu stal prof. 
MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., který současně zastával funkci prorektota VFU Brno pro 
strategii a rozvoj VFU Brno. Pracoviště začalo uplatňovat v zemědělské i veterinární 
praxi nové moderní pojetí výživy a dietetiky zvířat. Byla rozvinuta bohatá spolupráce 
ústavu s řadou komerčních firem v rámci krmivářského, zpracovatelského a 
potravinářského průmyslu. Vzniklo mnoho projektů, které byly řešeny ve spolupráci 
nejen s univerzitami v rámci ČR a SR, ale i s řadou výzkumných zemědělských a 
veterinárních ústavů. Rozvinula se spolupráce nejen v rámci ČR, ale byly navázány i 
zahraniční kontakty, které vyústily v mezinárodní spolupráci. V rámci ústavu byla 
zásadním způsobem podpořena laboratorní analytická činnost a ústav se stal 
vyhledávaným pracovištěm v oblasti chemické analýzy krmiv nejen pro zemědělskou, 
ale i veterinární praxi. V rámci reorganizace fakult Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno byl v roce 2001 přičleněn k ústavu Ústav zoohygieny a v roce 2002 byla 
k ústavu přičleněna i zootechnika Ústavu chovu zvířat a genetiky.  
 
Nastolená koncepce Fakulty veterinární hygieny a ekologie vyústila v roce 2004 
vytvořením čtyř sekcí a osmi ústavů v rámci fakulty. Vznikla sekce Živočišné a rostlinné 
produkce, jejíž součástí byl Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny. Do čela sekce byl 
ustanoven prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., který koordinuje jak pedagogickou, tak i 
vědeckovýzkumnou činnost uvedené sekce. Přednostkou Ústavu výživy, zootechniky a 
zoohygieny byla jmenována prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. V rámci Ústavu výživy, 
zootechniky a zoohygieny vznikla dvě oddělení, oddělení Výživy a dietetiky a oddělení 
Zootechniky a zoohygieny.  
 
V návaznosti na mezinárodní evaluaci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (r. 
2013) vznikly v r. 2012 z původního Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny Ústav 
výživy zvířat, vedený prof. Ing. Evou Strakovou, Ph.D., a Ústav zootechniky a zoohygieny, 
vedený prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc. Ústavy společně tvoří Sekci živočišné a 
rostlinné produkce.  
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Historicky je Ústav výživy zvířat spojen se jménem významné osobnosti emeritního 
profesora MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c., který stál u zrodu ústavu, a který 
položil základ nového pojetí ve výživě a dietetice zvířat, ze kterého vychází i současná 
pedagogická a vědeckovýzkumná koncepce ústavu.  
 
Ústav byl od roku 1994 postupně moderně rekonstruován. Učebny byly přizpůsobeny 
pro výuku stěžejních předmětů jako Výživa zvířat I a II, Zootechnika a Zoohygiena. 
V roce 1997 byla vybudována specializovaná moderní učebna pro mikroskopii krmiv, 
byla zrekonstruována učebna pro výpočetní techniku a v roce 2007 byly postaveny 
pokusné stáje pro drůbež pro realizaci experimentálních biologických pokusů, které 
ústav provádí v rámci řešení grantových projektů, a které slouží i pro potřeby praktické 
výuky předmětu Výživa zvířat I a II. Ústav disponuje míchárnou krmných směsí a 
vybavením pro exaktní přípravu krmiv pro experimentální pokusná sledování.  
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II. Významné osobnosti v historii ústavu 

 

 

Prof. MVDr. Antonín Hrůza 

Prof. A. Hrůza byl zakladatelem Ústavu nauky o krmení a krmivech a Ústavu 
zootechniky. Vybudoval základy ústavu po vzniku Vysoké školy zvěrolékařské. Funkci 
přednosty vykonával v letech 1919 - 1926. Od r. 1923 do r. 1924 byl rektorem vysoké 
školy.  
 

Prof. MVDr. Ing. Cyril Kučera 

Prof. C. Kučera vedl ústav v letech 1926 - 1938. Zpracoval rozsáhlé dílo Výživa 
domácích zvířat, v němž položil základ poznání o vlivu výživy na zdraví zvířat.  
 

Prof. MVDr. František Štencl 

Prof. F. Štencl budoval ústav v poválečném období. Stál v čele ústavu v letech 1945 -
1948. Působil také v oboru zootechnika, kde získal kredit významného odborníka. Ve 
své práci vycházel z mendelistického pojetí genetiky.  
 

Doc. MVDr. Leopold Rek 

Doc. L. Rek převzal problematiku výživy zvířat v roce 1948. Výuku zaměřil zejména do 
oblasti dietetiky a prohloubil otázky spojené s problematikou minerálního metabolismu 
v souvislosti s výživou zvířat. 
 

Prof. MVDr. Jaroslav Kábrt, Dr.h.c. et dr.h.c. 

Prof. J. Kábrt vedl ústav od r. 1950 do r. 1970. Je považován za zakladatele nového pojetí 
výživy zvířat, kterou z úrovně technické rozvinul na úroveň moderní výživy a dietetiky, 
založenou na fyziologických znalostech jednotlivých druhů a kategorií zvířat. Prof. J. 
Kábrt v r. 2003, v roce stých narozenin, obdržel titul Doctor honoris causa Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.  
 

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.  

Prof. P. Suchý vedl ústav v období 1994 až 2004. Vybudoval ústav na nových 
pedagogických i vědeckovýzkumných základech. Ústav získal za jeho vedení vysoký 
kredit předního pracoviště v oblasti výživy a dietetiky zvířat s rozsáhlou spoluprací 
s praxí a bohatou účastí na řadě domácích i zahraničních konferencích. Navázal pevné 
mezinárodní vztahy s pracovišti v zahraničí. Založil tradici pořádání konference 
Kábrtovy dietetické dny. V rámci VFU Brno působil ve funkci proděkana, prorektora a 
v letech 2014 – 2018 ve funkci rektora VFU Brno. 
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III. Přednostové ústavu v jeho historii 

 
 
 
Prof. MVDr. Antonín Hrůza  
 

 
1919 - 1926 

 
Prof. MVDr. Ing. Cyril Kučera 
 

 
1926 - 1938 

 
Prof. MVDr. František Štencl 
 

 
1945 - 1948 

 
Doc. MVDr. Leopold Rek 
 

 
1948 - 1950  

 
Prof. MVDr. Jaroslav Kábrt, Dr.h.c.  
 

 
1950 - 1970 

 
Doc. MVDr. Zdeněk Veselý, CSc. 
 

 
1970 - 1986 

 
Doc. MVDr. Jiří Dvořák, CSc. 
 

 
1986 - 1989 

 
Doc. MVDr. Václav Jambor, CSc. 
 

 
1990 - 1993 

 
Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. 
 

 
1993 - 1994 

 
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
 

 
1994 - 2004 

 
Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 
 

 
2004 - dosud 
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IV. Umístění ústavu 

 
 
Od založení Vysoké školy zvěrolékařské v r. 1918 byl Ústav nauky o krmení a krmivech 
umístěn v budově č. 22 (dnes Ústav farmakologie a farmacie, Ústav genetiky). Pokusné 
stáje byly umístěny v budově č. 3 (dříve Klinika chorob prasat, dnes Hospodářská 
správa). Později byl ústav přemístěn do budovy č. 31 (dříve Ústav biochemie, chemie a 
biofyziky, dnes Ústav gastronomie). Hlavní budování ústavu, laboratoří a pokusných 
stájí se uskutečnilo v letech 1954 – 1955, kdy celý ústav přešel do nově zrekonstruované 
budovy č. 15 (dnešní Pavilon profesora Kábrta). V budově č. 17 (bývalá kovárna), dnešní 
Studijní a informační centrum VFU Brno (SIC), byly vybudovány pokusné stáje ústavu 
pro malá hospodářská zvířata a pro laboratorní zvířata. V roce 2007 proběhla demolice 
pokusné experimentální stáje ústavu z důvodu výstavby SIC VFU Brno a pro potřeby 
ústavu byla vybudována výzkumná pokusná stáj pro drůbež (budova č. 19). 
           

 
 

Budova č. 15 Pavilon profesora Kábrta 
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V. Tvůrčí činnost ústavu 

 
 
Odborná činnost ústavu je podpořena laboratoří, která byla vybavena moderním 
přístrojovým zázemím pro analýzu biologického materiálu. Pro výzkumnou činnost 
zaměřenou na veterinární aspekty v oblasti produkce krmiv a ve výživě zvířat disponuje 
ústav: 
 
laboratoří s vybavením pro odběr a přípravu vzorků krmiv a biologického materiálu 

provozuje specializovanou laboratoř pro provádění aminoanalýzy biologických vzorků  

plynovou chromatografií pro posouzení kvality tukové složky biologických vzorků 

elementární analýzou pro stanovení síry, dusíku, uhlíku a vodíku 

polarimetrem pro stanovení obsahu škrobu 

kalorimetrem pro stanovení spalného tepla vzorků 

atomovou absorpční spektrofotometrií 

jsou prováděny základní analytické metody pro posouzení nutriční hodnoty krmiva 

jsou prováděny hematologické rozbory krve 
 
Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena na studium vlivů vnějšího prostředí na 
organismus zvířat ve vztahu k jejich produkci, reprodukci a především k jejich 
zdravotnímu stavu.  
 
Výzkum u hospodářských zvířat je zaměřen na studium faktorů, které mohou pozitivně 
či negativně ovlivnit produkci, a to nejen po stránce kvalitativní, ale především 
z hlediska produkce zdravotně nezávadných a biologicky hodnotných surovin a 
potravin.  
 
Výzkum ústavu je dále orientován do oblasti studia vlivu vegetabilních diet u drůbeže a 
pernaté zvěře na kvalitu finální produkce a zdravotní stav, do oblasti hledání 
optimalizačních programů s cílem využít tuzemské vegetabilní proteinové a energetické 
komponenty krmných směsí.  
 
Výzkumná činnost je dále zaměřena do oblasti výživy a dietetiky hospodářských a 
domácích zvířat, zvířat v zájmových chovech, do oblasti výživy pernaté a lovné zvěře se 
zaměřením na udržení a podporu zdravotního stavu a kondice zvířat.  
 
Předmětem odborného zájmu je sledování nejnovějších trendů ve výživě hospodářských 
zvířat s cílem produkce surovin a potravin živočišného původu vedoucí ke zlepšení 
zdravotního stavu lidské populace. Uvedený odborný zájem je možné považovat za 
velmi přínosný jak z pohledu národního, tak i mezinárodního kontextu.  
 
V odborné činnosti vykazuje ústav velmi širokou spolupráci s výrobní praxí, a to v rámci 
zemědělské a veterinární praxe, krmivářského, zpracovatelského a potravinářského 
průmyslu.  
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Výsledky výzkumu jsou prezentovány na tuzemských i zahraničních vědeckých 
konferencích s mezinárodní účastí, sympóziích a seminářích, kterých se akademičtí 
pracovníci ústavu pravidelně zúčastňují. Na ústavu je řešena řada grantových projektů.  
Vědeckovýzkumná činnost ústavu je soustředěna i na spolupráci s řadou tuzemských i 
zahraničních univerzit a výzkumných ústavů.  
 
Ústav dlouhodobě spolupracuje s univerzitami: 
 

o Mendelova univerzita v Brně 
o Česká zemědělská univerzita v Praze 
o Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
o Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře 
o Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích 

 
Z výzkumných ústavů je dlouhodobě realizována spolupráce: 
 

o Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně 
o Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
o Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Uhříněves  
o Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

 
Krmivářské firmy, klinická veterinární praxe a ostatní organizace: 
 

o Hillś - pedagogická spolupráce 
o BioTest - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Zeocem a.s. - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Farmet a.s. - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Pharmalink - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Klinika Aura - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Klinika Jaggy - pedagogická spolupráce 
o Vafo Praha s.r.o. - pedagogická spolupráce 
o Leco Plzeň, s.r.o. - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Kostelecké uzeniny a.s. - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Mikrop Čebín a.s. - vědeckovýzkumná a pedagogická spolupráce 
o ZZN Pelhřimov a.s. - vědeckovýzkumná a pedagogická spolupráce 
o Sano – Moderní výživa zvířat s.r.o. - vědeckovýzkumná spolupráce  
o Střední průmyslová škola chemická Brno - pedagogická spolupráce 
o Mach drůbež Litomyšl - vědeckovýzkumná a pedagogická spolupráce 
o Lohmann Animal Health, Staré Sedlo - vědeckovýzkumná spolupráce  
o Delacon Biotechnik ČR s.r.o. Šumperk - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Národní hřebčín Kladruby nad Labem - vědeckovýzkumná spolupráce 
o Unie výrobců krmiv pro domácí zvířata - vědeckovýzkumná spolupráce 
o ŠZP VFU Brno Nový Jičín - vědeckovýzkumná a pedagogická spolupráce 
o AKŠ – Agrokomplex Šumava - vědeckovýzkumná a pedagogická spolupráce 
o Pro přírodu a myslivost, o.s. - vědeckovýzkumná a pedagogická spolupráce 
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Ve spolupráci se zemědělskými univerzitami v ČR i SR a ve spolupráci s Univerzitou 
veterinárního lékařství a farmacie v Košicích pořádá ústav soutěže mladých vědeckých 
pracovníků NutriNET, kde studenti doktorských studijních programů prezentují své 
příspěvky z oblasti výživy a dietetiky zvířat.  
Od roku 2000 se rozvinula velmi intenzivní vzájemná spolupráce se zahraničními 
univerzitami a výzkumnými pracovišti, která vyústila ve velmi přátelské vztahy.  
 
Spolupráce je realizována s: 
 

o Swiss Natural Sources, Kanada 
o Veterinární fakulta v Zagrebu, HR 
o Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku, HR 
o Společnost Krmiva Zagreb, HR  
o Animal Research Institute, Soluň, Řecko 
o Catalysis, Španělsko 

 
Odborná činnost ústavu je rozvíjena i v rámci mezinárodní spolupráce, kdy od roku 
2000 jsou představitelé ústavu prof. P. Suchý a prof. E. Straková členy mezinárodního 
organizačního výboru konference KRMIVA, pořádané tradičně v Chorvatsku a členy 
Redakční rady vědeckého časopisu KRMIVA.  
 

 
 

KRMIVA 2015, Opatija, HR 
prof. E. Straková, prof. V. Šerman, prof. G. Kralik, prof. P. Suchý 
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Mezinárodní ocenění 
 
Vědeckovýzkumná činnost ústavu a mezinárodní spolupráce s chorvatskými kolegy byla 
oceněna v r. 2008, 2013 a 2018 na mezinárodní konferenci KRMIVA, kde Česká 
republika získala významná ocenění v kategorii individuálních i institucionálních 
ocenění. Počátek úspěšné mnohaleté vědeckovýzkumné spolupráce mezi Fakultou 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, resp. 
Ústavem výživy zvířat a Univerzitou v Záhřebu a Universitou Josip Juraj Strossmayer 
v Osijeku se datuje od r. 2000. 
 

r. 2008 

V kategorii individuálních ocenění bylo za dlouholetou a vynikající spolupráci předáno 
nejvyšší ocenění prof. MVDr. Ing. Pavlu Suchému, CSc., prorektorovi Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno a současně vedoucímu Sekce živočišné a rostlinné 
produkce Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno.  

V kategorii institucionálních ocenění byla za dlouholetou spolupráci, prostřednictvím 
Ústavu výživy zvířat, oceněna Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.  

 

r. 2013 

V kategorii individuálních ocenění bylo za dlouholetou a vynikající spolupráci předáno 
nejvyšší ocenění prof. Ing. Evě Strakové, Ph.D., přednostce Ústavu výživy zvířat, Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  

V kategorii institucionálních ocenění byla za dlouholetou spolupráci, prostřednictvím 
Ústavu výživy zvířat, oceněna Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.  

 

r. 2018 

V kategorii institucionálních ocenění byla za dlouholetou spolupráci, prostřednictvím 
Ústavu výživy zvířat, v roce 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské oceněna 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 
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Ocenění pro prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc. (r. 2008) 
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Ocenění pro prof. Ing. Evu Strakovou, Ph.D. (r. 2013) 
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Ocenění pro Fakultu veterinární hygieny a ekologie VFU Brno (r. 2013) 
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Ocenění pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (r. 2018) 

v roce 100. výročí jejího založení 
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Grantové projekty řešené ústavem 
 

Vliv minerální výživy na metabolismus, rozvoj gonád a spermiogenezi u samců drůbeže 
NAZV MZe ČR 
r. 1996 - 2000 

Výzkum aktuálních hygienických aspektů produkce potravin a surovin živočišného 
původu ve vztahu k jejich zdravotní nezávadnosti 
Výzkumný záměr MŠMT ČR 16270005 
r. 2000 - 2004 

Analýza volných plazmatických aminokyselin jako markrů úrovně výživy a jejich vliv na 
produkci u domestikovaných ptáků 
GA ČR 
r. 2001 - 2003 

Úprava živočišných a rostlinných odpadních produktů a jejich využití v krmných 
směsích pro brojlery a nosnice 
NAZV MZe ČR 
r. 2001 - 2003 

Význam faktorů ovlivňujících metabolismus fosforu a dusíku u monogastrických zvířat 
se zaměřením na kvalitu životního prostředí 
NAZV MZe ČR 
r. 2001 - 2003 

Použití mastných kyselin s antimikrobiálním účinkem k náhradě krmných antibiotik u 
hospodářských zvířat 
NAZV MZe ČR 
r. 2003 - 2007 

Využití vybraných odrůd lupiny ve výživě hospodářských zvířat 
NAZV MZe ČR 
r. 2006 - 2009 

Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin 
Výzkumný záměr MŠMT ČR 6215712402 
r. 2005 - 2011 

Optimalizace systému chovu a veterinární péče o kriticky ohroženou populaci 
starokladrubského koně  
NAZV MZe ČR 
r. 2009 - 2011 

Technologie výkrmu bažantích kuřat pro produkci masa  
NAZV MZe ČR 
r. 2009 - 2011 

Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny 
bílé (Lupinus albus) 
NAZV MZe ČR 
r. 2015 - 2018 
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Užitné vzory 
 

Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace oleje a krmného 
glycerolu 
Suchý P., Straková E., Herzig I., Kroupa L. 
r. 2010 

Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace sójového a lupinového 
šrotu z celých semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus)  
Straková E., Suchý P., Karel K., Kubiska Z. 
r. 2017 

Krmná směs pro výkrm kachen na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z celých 
semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus) 
Straková E., Suchý P., Karel K., Kubiska Z. 
r. 2017 

Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace sójového a lupinového 
šrotu z odslupkovaných semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus)  
Straková E., Suchý P., Karel K., Kubiska Z. 
r. 2018 

Krmná směs pro výkrm kachen na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu 
z odslupkovaných semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus) 
Straková E., Suchý P., Karel K., Kubiska Z. 
r. 2018 

 
 
Certifikované metodiky 
 

Využití lupiny ve výživě drůbeže  
Suchý P., Straková E. 
r. 2007 

Zásady výživy Kladrubského koně 
Straková E., Suchý P., Tvrzník P., Lesák J. 
r. 2011 

Technologie výkrmu bažantích kuřat pro produkci masa  
Zapletal D., Suchý P., Straková E. 
r. 2012 

Metodika pro správu a údržbu krajinných prvků  
Marada P., Podhrázská J. Dumbrovský M., Šarapatka B. Suchý P., Straková E., Vala Z., 
Havlíček Z., Erber A., Cukor J. 
r. 2018 
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Vědecký výbor výživy zvířat při MZe ČR 
 
Zástupci Ústavu výživy zvířat (prof. P. Suchý, prof. E. Straková) jsou členy Vědeckého 
výboru výživy zvířat, který byl ustanoven v r. 2002 při Výzkumném ústavu živočišné 
výroby v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke „Strategii zajištění bezpečnosti 
(nezávadnosti) potravin v ČR“. Činnost vědeckého výboru spočívá ve vypracování 
expertních studií, posuzujících nejen zdravotní rizika krmiv a jednotlivých jeho složek, 
ale reaguje na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat. 
 

Přehled expertních studií vypracovaných ústavem pro VVVZ 
 
Cizorodé látky v krmivech a potravinových řetězcích - analýza minulého období a 
prognóza do dalších let - r. 2002 

Dopad následků záplav na výrobu krmiv a návrh opatření - r. 2003 

Škodlivé a toxické látky v krmivech živočišného původu - r. 2004 

Mykotoxiny, prevence jejich vzniku a dekontaminace v krmivech - r. 2005 

Výživa a infekční onemocnění zvířat - r. 2006 

Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a 
sójových produktů. Část I - semena kulturních druhů rodu Lupinus - r. 2006 

Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a 
sójových produktů. Část II - řepka a řepkové produkty - r. 2007 

Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a 
sójových produktů. Část III - Amarant jako alternativní proteinové krmivo - r. 2007 

Kvalita rostlinných olejů a jejich význam z hlediska zdraví zvířat a možného ovlivnění 
nutriční hodnoty potravin živočišného původu - r. 2008 

Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a 
sójových produktů. Část IV. Hrách - r. 2009 

Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a 
sójových produktů. Část V. Bob - r. 2009 

Nové poznatky o využití semen rodu Lupinus ve výživě člověka a zvířat - r. 2011 

Možnosti využití lupiny bílé ve výživě zvířat - r. 2016 

Možnosti využití rakytníkových produktů ve výživě zvířat - r. 2016 

Nutriční hodnota bezobratlých živočichů a jejich využití ve výživě (současnost a 
perspektivy) - r. 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Odbor veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd 
 
Odbor veterinárního lékařství je jedním z 11 odborů České akademie zemědělských věd. 
Předsedou Odboru veterinárního lékařství (OVL) byl ve funkčním období 2013 – 2017 
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. byla v uvedeném 
funkčním období tajemnicí odboru.  
 
Členy výboru OVL jsou zejména zástupci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a 
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, dále zástupci České zemědělské univerzity 
v Praze. V r. 2017 měl Odbor veterinárního lékařství 44 členů, z toho 3 čestná členství.  
 
Zástupci Ústavu výživy zvířat (prof. P. Suchý, prof. E. Straková, prof. D. Zapletal) jsou 
členy Odboru veterinárního lékařství ČAZV.   
 

 

 
Školní zemědělský podnik VFU Brno Nový Jičín, 2016 

členové Odboru veterinárního lékařství ČAZV 
 
 
Vědecké grémium Správy státních hmotných rezerv ČR 
 
Prof. P. Suchý je členem Vědeckého grémia Správy státních hmotných rezerv ČR. SSHR 
ČR  je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové 
stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. 
Vědecké grémium je orgánem Správy státních hmotných rezerv České republiky.  
 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=31338&nr=2~2F1969~20Sb.&ft=pdf
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Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin  
 
Představitelé ústavu jsou členy asociace, která orientuje svoji činnost do oblasti 
informovanosti a propagace luskovin uplatnitelných nejen ve výživě člověka, ale i zvířat, 
jako významných proteinových krmiv, v součinnosti s ÚKZÚZ a resortními orgány a 
institucemi (MZe ČR, AK ČR).  
 
 
Doplňková činnost  
 
Ústav výživy zvířat v rámci spolupráce s veterinární a zemědělskou praxí poskytuje 
v rámci své doplňkové činnosti analytickou a poradenskou činnost zejména pro oblast 
veterinárního lékařství a kontroly bezpečnosti krmiv v návaznosti na bezpečnost a 
kvalitu potravin. 
 

 

 
Analytická činnost 

 
 
Členství v redakčních radách 
 
Acta veterinaria Brno (ČR) 
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (ČR) 
Slovak Journal of Animal Science (SR) 
KRMIVA (HR) 



 22 

VI. Pedagogická činnost ústavu 

 
 
Pedagogická činnost ústavu je orientována na vzdělání studentů dvou veterinárních 
fakult, Fakulty veterinární hygieny a ekologie a Fakulty veterinárního lékařství 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V rámci edukační činnosti se u předmětů 
týkajících se výživy zvířat zabýváme procesem produkce krmivové základny, základy 
technologických procesů konzervace a skladování krmiv, vztahy mezi nezávadností 
prostředí a krmivy s dopadem na zdraví zvířat a kvalitní produkci zdravotně 
nezávadných potravin. Cílem výuky je objasňovat vzájemné vztahy mezi výživou zvířat, 
produkcí, reprodukcí, zdravotním stavem a produkcí bezpečných potravin. Výuka je 
zaměřena na poznání zásad správné výživy jednotlivých druhů a kategorií jak 
hospodářských zvířat ve vztahu k řízenému konverznímu procesu, tak i zvířat v 
zájmových chovech s důrazem na výživu psa a kočky. Pozornost je věnována i dietetice, 
která je zaměřena na pozitivní a negativní vlivy jednotlivých živin a krmiv na zdravotní 
stav zvířat a na biologickou hodnotu a zdravotní nezávadnost získaných produktů 
animálního původu. Ústav zajišťuje výuku ve třech stupních vzdělávacího procesu, a to 
v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu dvou veterinárních 
fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v českém a anglickém jazyce.  
 
Ústav se spolupodílí v rámci Fakulty veterinárního lékařství i na výuce Univerzity třetího 
věku v oboru Člověk a zvíře. 
 
Ústav dlouhodobě spolupracuje se Střední průmyslovou školou chemickou Brno v rámci 
praxí žáků střední školy a v rámci středoškolských odborných prací. 
 
Předměty, které ústav zajišťuje v rámci edukačního procesu  
 

Magisterský studijní program v oboru Veterinární hygiena a ekologie 

Botanika 
Výživa zvířat I 
Výživa zvířat II 
Bezpečnost krmiv 
 

Magisterský studijní program v oboru Veterinární lékařství 

Botanika 
Výživa zvířat I 
Výživa zvířat II 
Veterinární dietetika 
 

Bakalářský studijní program v oboru Bezpečnost potravin – prezenční forma 

Výživa potravinových zvířat 
Produkce potravinových surovin rostlinného původu 
Botanika 
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Bakalářský studijní program v oboru Bezpečnost potravin – kombinovaná forma 

Výživa potravinových zvířat 
Produkce potravinových surovin rostlinného původu 
Botanika 
 

Bakalářský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare 

Výživa zvířat 
 

Navazující magisterský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare 

Poruchy zdraví z výživy zvířat 
 

Bakalářský studijní program v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
v gastronomii 

Výživa potravinových zvířat 
Produkce potravinových surovin rostlinného původu 
Antinutriční látky 
 
 
Přehled grantových projektů souvisejících s edukačním procesem 
 
Inovace učebního tématu „Stopové prvky ve výživě zvířat a jejich vliv na vývoj  
vybraných tělesných tkání“ 
FRVŠ MŠMT ČR 
r. 1999 

Modernizace a rozšíření laboratoře pro aminoanalýzu biologických materiálů 
FRVŠ MŠMT ČR 
r. 2000 

Podávání upravených rostlinných tuků ve výkrmu kuřat 
FRVŠ MŠMT ČR 
r. 2003 

Modernizace a rozšíření laboratoře pro elementární analýzu C, H, N, S 
FRVŠ MŠMT ČR 
r. 2007 

Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat  
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
r. 2009 - 2012 

Multimediální studijní materiál „Chemická analýza krmiv“ pro výuku předmětu Výživa a 
dietetika I a Výživa hospodářských zvířat 
FRVŠ MŠMT ČR 
r. 2012 

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru 
Bezpečnost a kvalita potravin 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
r. 2012 - 2015 
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Přehled monografií 
 
Suchý P., Straková E. Výživa drůbeže. In Steinhauser L. aj. Produkce masa. 1. vyd. 
Tišnov: LAST, 2000, s. 153-165. 

Suchý P., Straková E. Výživa jatečných zvířat. In Steinhauser L. aj. Produkce masa. 1. vyd. 
Tišnov: LAST, 2000, s. 138-152. 

Suchý P., Straková E. Antinutriční látky. In: Zeman L. aj. Výživa hospodářských zvířat. 1. 
vyd. Praha:  Profi Press, 2006. 360 s.  

Suchý P., Straková E. Základy výživy. In Svoboda M. Nemoci psa a kočky. 1. vyd. Brno: 
VFU Brno, 2008, 1152 s. 

Suchý P., Straková E., Herzig I. Základy výživy skotu. In Hofírek aj. Nemoci skotu. 1. vyd. 
Brno: Česká buiatrická společnost, 2009, 1152 s. 

Suchý P., Straková E., Herzig I. Toxické látky v krmivovém a potravním řetězci. In 
Opletal L. Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze - Karolinum, 2010, 653 s.  

Suchý P., Straková E. Antinutriční látky v pícninách a v silážích. In Doležal P. Konzervace 
krmiv a jejich využití ve výživě zvířat. 1. vyd. Olomouc: Petr Baštan, 2012, 307 s.  

Suchý P., Straková E. Mykotoxiny v konzervovaných krmivech a riziko mykotoxikóz. In 
Doležal P. Konzervace krmiv a jejich využití ve výživě zvířat. 1. vyd. Olomouc: Petr 
Baštan, 2012, 307 s.  

Třináctý J., Richter M., Lád F., Křížová L. Metody in vitro v Cornellském systému. In. 
Třináctý J. a kol.: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. 
Vydavatel: AgroDigest s.r.o., Pohořelice, 2017, str. 15-17.  
 
 
Přehled skript  
 
Čermák B., Kadlec J., Mudřík Z., Lád F., Suchý P., Šoch M., Zeman L. Základy výživy a 
krmení hospodářských zvířat. České Budějovice: JU České Budějovice, 2000, 165 s. 

Suchý P. Základy výživy drůbeže. In Kvalifikované osoby ve výrobě, distribuci a 
kontrole medikovaných premixů a ve výrobě a uvádění do oběhu medikovaných krmiv. 
1. vyd. Brno: VFU, 2002, 157-166. 

Suchý P. Doplňkové látky krmiv. In Kvalifikované osoby ve výrobě, distribuci a kontrole 
medikovaných premixů a ve výrobě a uvádění do oběhu medikovaných krmiv. 1. vyd. 
Brno: VFU, 2002, 167-199. 

Straková E., Suchý P. Výživa hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: VFU, 2005. 89 s.  

Straková E., Suchý P., Herzig I., Suchý P., Tvrzník P. Výživa a dietetika I. díl-obecná 
výživa. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2008, 88 s. 

Nagy J. aj. (Suchý P.) Hygiena mäsa hydiny, vajec a zveriny. I. diel. 1. vyd. Košice: UVL 
v Košicích, 2011, 371 s. 

Nagy J. aj. (Suchý P.) Hygiena mäsa hydiny, vajec a zveriny. II. diel. 1. vyd. Košice: UVL 
v Košicích, 2011, 246 s. 

Straková E., Suchý P., Herzig I., Skřivanová E., Zapletal D. Výživa a dietetika II. díl-výživa 
přežvýkavců. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2011, 127 s. 
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VII. Doktorský studijní program v oboru Výživa, dietetika 
hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií 

 
 
Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií 
 

Semestr Předmět  Ukončení Kreditová 
hodnota 

 
1 

 
Metody práce ve výzkumu 

 
Zápočet 

 
20 

2 Veterinární biochemie Zkouška 30 

3 Fyziologie Zkouška 30 

4 Povinně volitelný předmět* Zkouška 30 
5 Anglický jazyk Zkouška 10 

6 Sepsání disertační práce Obhajoba 30 

7 Výživa a dietetika zvířat** Zkouška 30 

Další aktivity   min 20 

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s IF 40 

 

*Povinně volitelný předmět: Toxikologie, Farmakologie, Veterinární ekologie, Analytická  
chemie, Zoohygiena, Hygiena a technologie vegetabilních produktů, Výživa člověka 
 **Státní doktorská zkouška 
 

 

Obhajoba doktorské práce Miroslava Macháčka 
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Obhájené doktorské disertační práce 

 

1. MVDr. Jan Vajc  
Studie k objasnění vlivu výživy na bázi granulované kompletní krmné směsi na 
zdravotní stav, kondici a výkonnost služebního psa. Brno: VFU, 1997. Školitel: 
Doc. MVDr. Václav Jambor, CSc. 

 
2. MVDr. Jan Chloupek  

Ověření vlivu degeneračních produktů různými postupy rozložených lipidických 
složek diet na zdravotní stav, snášku a kvalitu finálních živočišných produktů 
nosnic. Brno: VFU, 1997. Školitel: Doc. MVDr. Václav Jambor, CSc. 

 
3. Ing. MVDr. Miroslava Šafářová  

Sledování hybridů trav v bramborářské oblasti s ohledem na nutriční a dietetické 
hodnoty, v souvislosti s -karotenem. Brno: VFU, 1998. Školitel: Doc. MVDr. 
Václav Jambor, CSc. 

 
4. Ing. Eva Straková  

Vliv výživy na metabolický profil, acidobazickou rovnováhu krve a užitkovost 
nosnic. Brno: VFU, 1999. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
5. MVDr. Milan Šimon  

Vliv různých forem podávaného zinku v krmivu na vývoj gonád u plemenných 
kohoutů a na vybrané hematologické a biochemické ukazatele. Brno: VFU, 1999. 
Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

    
6. M. V. Sc. Khaled Nasr El-Din Fahmy Abdel-Rahman  

Interactions between nutrition, blood metabolic profile and milk composition in 
dairy goats. Školitel: Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. 

 
7. MVDr. Pavel Suchý  

Biologická dostupnost různých forem jodu pro prasata. Brno: VFU, 2001. Školitel: 
Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. 

 
8. Ing. Jiří Harazim  

Studium faktorů ovlivňujících degradovatelnost krmiv. Brno: VFU, 2002. Školitel: 
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
9. Ing. Jiří Hucl  

Studium vybraných ukazatelů užitkovosti a vnitřního prostředí brojlerových 
kuřat vykrmovaných do vyššího věku a hmotnosti. Brno: VFU, 2003. Školitel: Prof. 
MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
10. Ing. Petr Křesala  

Vliv různých forem podávaného manganu v krmivu na vývoj gonád u plemenných 
kohoutů a na vybrané hematologické a biochemické ukazatele krve. Brno: VFU, 
2003. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
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11. Ing. František Vitula  
Výkrm bažanta obecného za účelem produkce zvěřiny. Brno: VFU, 2004. Školitel: 
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
12. MVDr. Simona Malá  

Srovnání produkční účinnosti diety s obsahem olejů a diety s upravenými oleji 
(Energol) a jejich vliv na zdravotní stav a jatečnou hodnotu těla brojlerových 
kuřat. Brno: VFU, 2004. Školitel: Doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc. 

 
13. Ing. Bronislav Jarka  

Vliv upravených řepkových výlisků na užitkovost a zdravotní stav nosnic. Brno: 
VFU, 2004. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
14. Ing. Martina Trčková  

Vliv jednorázové aplikace jodovaných esterů mastných kyselin na obsah jodu ve 
žloutku a produkci vajec. Brno: VFU, 2005. Školitel: Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. 

 
15. MVDr. Jana Roučková  

Využití amarantového zrna ve vegetabilních dietách pro brojlerová kuřata. Brno: 
VFU, 2005. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
16. Ing. Ivana Hrubanová  

Vliv upravených semen lupiny na užitkovost a zdravotní stav nosnic. Brno: VFU, 
2005. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
17. Ing. Jiří Thiemel  

Vliv L-karnitinu v dietě na užitkovost a metabolický profil plemenných nosnic. 
Brno: VFU, 2005. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
18. MVDr. Markéta Tichá  

Srovnání produkční účinnosti vegetabilních diet a jejich vliv na zdravotní stav 
brojlerových kuřat. Brno: VFU, 2005. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
19. MVDr. Eva Štercová  

Vliv výkrmu býků s vysokým podílem obilovin na zdravotní stav, intenzitu růstu a 
vybrané ukazatele kvality masa. Brno: VFU, 2005. Školitel: Doc. MVDr. Vladimír 
Pažout, CSc. 

 
20. MVDr. Eva Skřivanová  

Účinky mastných kyselin na enteropathogenní bakterie trávicího traktu 
hospodářských zvířat. Brno: VFU, 2005. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, 
CSc. 

  
21. MVDr. Eva Slaměníková, roz. Kráčmarová  

Vliv tepelně ošetřeného a neošetřeného lupinového šrotu na jatečné ukazatele a 
zdravotní stav brojlerových kuřat. Brno: VFU, 2006. Školitel: Doc. Ing. Eva 
Straková, Ph.D. 
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22. MVDr. Markéta Kalvodová, roz. Mikundová  
Vliv krmných směsí na jatečné ukazatele a zdravotní stav bažanta. Brno: VFU, 
2006. Školitel: Doc. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

 
23. MVDr. Petr Slavík  

Zdravotní problematika masného skotu a vliv suplementace různých forem 
selenu na zdravotní stav a produkci zvířat. Brno: VFU, 2007. Školitel: Prof. MVDr. 
Ing. Pavel Suchý, CSc. Školitel specialista: Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. 

 
24. MVDr. Zbyněk Klouda  

Použití klinoptilolitu ve výživě brojlerových kuřat a jeho vliv na zdravotní stav. 
Brno: VFU, 2007. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
25. Ing. Jana Blahová, roz. Praislerová  

Vliv dlouhodobě snížené teploty prostředí na užitkovost a vybrané ukazatele 
vnitřního prostředí u brojlerových kuřat. Brno: VFU, 2008. Školitel: Prof. Ing. Eva 
Straková, Ph.D. 

 
26. MVDr. Leo Kroupa  

Využití glycerolu ve výživě drůbeže. Brno: VFU, 2010. Školitel: Prof. MVDr. Ing. 
Pavel Suchý, CSc.  

 
27. Ing. Tereza Treu, roz. Krejčí  

Vliv krmného tuku na kvalitu jatečného těla brojlerových kuřat. Brno: VFU, 2010. 
Školitel: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

 
28. MUDr. Tomáš Parák  

Vliv suplementace zinku v dietě na metabolický profil nosnic a vybrané 
parametry vajec. Brno: VFU, 2011. Školitel: Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. Školitel 
specialista: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.  

 
29. Mgr. Petra Hudečková  

Vliv podávaných vybraných rostlinných olejů na kvalitu vajec užitkových nosnic. 
Brno: VFU, 2012. Školitel: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

 
30. Ing. Petr Navrátil  

Rozdíly v chemickém složení těla kohoutků a slepiček hybridní kombinace ROSS 
308. Brno: VFU, 2012. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
31. Mgr. Pavel Novák  

Distribuce melaminu a kyseliny kyanurové ve tkáních a produktech nosnic a 
brojlerových kuřat. Brno: VFU, 2012. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
32. MVDr. Kateřina Karásková 

Rozdíly chemického složení těla bažantích kuřat v průběhu odchovu. Brno: VFU, 
2012. Školitel: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 
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33. MVDr. Miroslav Macháček 
Vliv nutričního aditiva klinoptilolit na užitkovost a bilanci živin u slepic. Brno: 
VFU, 2013. Školitel: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
34. MVDr. Márk Jámbor  

Vliv výživy na tvorbu parohů u lovné zvěře. Brno: VFU, 2013. Školitel: Prof. MVDr. 
Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 
35. Mgr. Lucie Rusníková  

Kvalita rostlinných olejů z hlediska výživy hospodářských zvířat. Brno: VFU, 
2013. Školitel: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

 
36. Ing. Josef Vopálenský  

Problematika výkrmu brojlerových kuřat a porovnání rozdílů ve složení jejich 
těla u dvou hybridů ROSS 308 a COBB 500. Brno: VFU, 2013. Školitel: Doc. Ing. 
David Zapletal, Ph.D. Školitel specialista: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.  

 
37. Ing. Radovan Jůzl 

Vliv výživy na jateční hodnotu a kvalitu masa orebice chukar. Brno: VFU. Školitel: 
Doc. Ing. David Zapletal, Ph.D. Školitel specialista: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, 
CSc.  

 
38. Mgr. Petra Jakešová, roz. Humpolcová 

Skladba mastných kyselin těla bažantích kuřat v průběhu jejich odchovu ve 
vztahu k výživě. Brno: VFU. Školitel: Doc. Ing. David Zapletal, Ph.D. 

 
39. Ing. MVDr. Josef Vopálenský 

Porovnání nutriční hodnoty svaloviny mezi vybranými masnými plemeny skotu. 
Brno: VFU. Školitel: Prof. Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Školitel specialista: 
Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

 
40.  MVDr. Jana Krejcarová 
  Využití rakytníkových výlisků v dietě užitkových nosnic. Brno: VFU. Školitel: Prof.  
  Ing. Eva Straková, Ph.D. Školitel specialista: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
 
41. MVDr. Vlastimil Šimek 

Vliv diet na růst a zdravotní stav zakrslých králíků. Brno:VFU. Školitel: Prof. Ing.  
David Zapletal, Ph.D.  

 
42. Mgr. Kateřina Sedláková 

Srovnání nutriční hodnoty a produkce zelené hmoty tří odrůd lupiny bílé. Brno: 
VFU. Školitel: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. Školitel specialista: Prof. MVDr. Ing. 
Pavel Suchý, CSc.  

 
43.  Ing. Martin Jeřábek 

Využití lupinových semen ve výkrmu kuřat a kachen. Školitel: Prof. MVDr. Ing. 
Pavel Suchý, CSc. Školitel specialista: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. Ukončení 
akademický rok 2019/2020. 
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VIII. Habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem 

  
 
V novodobé historii Ústavu výživy zvířat proběhla čtyři habilitační řízení a dvě řízení ke 
jmenování profesorem. 
 
 

 
Habilitační řízení 

 

MVDr. Ivan Herzig, CSc. 

habilitován v r. 1994, habilitační práce „Hygienické a ekotoxikologické problémy 
zatížení krmiv rizikovými chemickými prvky“ 
obor: Výživa a dietetika zvířat (VFU Brno) 

 

Ing. Eva Straková, Ph.D. 

habilitována v r. 2002, habilitační práce „Výsledky produkční schopnosti, jatečné 
hodnoty a chemismus svaloviny brojlerů jako podklad pro optimalizaci krmných směsí“ 
obor: Veterinární farmakologie, toxikologie, výživa a dietetika (VFU Brno) 

 

MVDr. Eva Urbanová Skřivanová, Ph.D. 

habilitována v r. 2011, habilitační práce „Antibakteriální účinky mastných kyselin a 
jejich využití v prevenci gastrointestinálních infekcí v chovech hospodářských zvířat“ 
obor: Výživa, zootechnika a zoohygiena (VFU Brno) 

 

Ing. David Zapletal, Ph.D. 

habilitován v r. 2011, habilitační práce „Selekce bažantích kuřat na zvýšení růstové 
intenzity pro účely produkce vysoce kvalitního masa“ 
obor: Výživa, zootechnika a zoohygiena (VFU Brno) 

 
 

 
Řízení ke jmenování profesorem 

 

Doc. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

jmenován profesorem v r. 2000 
obor: Výživa a dietetika zvířat (VFU Brno) 

 

Doc. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

jmenována profesorkou v r. 2007 
obor: Výživa, zootechnika a zoohygiena (VFU Brno) 
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IX. Konference s mezinárodní účastí Kábrtovy dietetické dny 1995 –      
2017, studentská konference NutriNET, odborná konference Lupina 

 

 

 

 

 

 
Konference je tradičně zaměřena k otázkám zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na 
produkční zdraví zvířat a bezpečnost potravin a k problematice dietetiky a hygieny 
krmiv. Na základě spolupráce mezi Ústavem výživy zvířat VFU Brno a Ústavem výživy, 
dietetiky a krmivářství UVLF v Košicích vznikla tradice pořádání odborných konferencí 
s mezinárodní účastí. V České republice jsou pořádány Kábrtovy dietetické dny a na 
Slovensku Dny výživy a veterinární dietetiky, později Lazarovy dny výživy a veterinární 
dietetiky. 
 
V roce 2017 se uskutečnilo dvanácté setkání vědeckých a odborných pracovníků 
z oblasti výživy a dietetiky zvířat, zaměřené na výměnu vědeckých a odborných znalostí 
a zkušeností v oblasti, ve které profesor Jaroslav Kábrt dlouhá léta vykonával svoji 
pedagogickou i vědeckou činnost. 
 
Profesor J. Kábrt se do posledních chvil aktivně zajímal o pedagogické, vědecké i 
odborné dění na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Zvláště blízko měl 
k současnému vedení Ústavu výživy zvířat VFU Brno, zejména k prof. MVDr. Ing. Pavlu 
Suchému, CSc. a k prof. Ing. Evě Strakové, Ph.D, s nimiž se několikrát do roka setkával 
přímo na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno nebo v místě svého bydliště. Stále 
se zajímal o nové poznatky ve výživě zvířat, dietetice, o nové postupy ve výuce studentů, 
o učitele na univerzitě, studenty, a o vše, co ovlivňovalo působení univerzity u nás i 
v zahraničí. 
 
Profesor J. Kábrt předával své teoretické poznatky i praktické zkušenosti mnoha 
generacím studentů, kolegům na univerzitě i pracovníkům veterinární a zemědělské 
praxe. Podílel se na vzdělávání mnoha specialistů ve výživě a dietetice zvířat, kteří 
působili jako učitelé na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a specializovaných 
veterinárních pracovištích v praxi. Jeho publikační činnost zahrnovala vědecké, odborné 
i populární publikace, mnoho referátů na tuzemských i zahraničních konferencích a 
seminářích. Působil odborně ve vědeckých radách, redakčních radách časopisů, 
odborných komisích a společnostech.  

Jméno profesora Jaroslava Kábrta nese 
mezinárodní vědecká konference zaměřená na 
výživu a dietetiku zvířat, pořádaná od roku 
1995 Ústavem výživy zvířat, Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno pod názvem 
Kábrtovy dietetické dny. U zrodu pořádání 
konference s mezinárodní účastí stál v roce 
1995 prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., který 
jako přednosta ústavu společně s doc. MVDr. 
Václavem Jamborem, CSc. založili tradici 
pořádání konference. 
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Životní krédo prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. 
 

Důležité je správně si vybírat přátele a prostředí, které odpovídají povaze každého, 
pochopit názory jiných, nepříjemnosti a smutné chvíle života překonávat v naději na 
zlepšení. Mít kromě zaměstnání i jiné zájmy. Já jsem si vybral dějiny, archeologii, hudbu 
a kynologii.  
 
 
V roce 2003 při příležitosti stého výročí narození profesora J. Kábrta se v Brně setkaly 
Vědecká rada Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vědecká rada Univerzity 
veterinárního lékařství v Košicích a profesoru Kábrtovi udělily čestný titul Doktor 
honoris causa Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Univerzity veterinárního 
lékařství v Košicích. 
 
Při příležitosti konání konference s mezinárodní účastí „VIII. Kábrtovy dietetické dny“, 
která se uskutečnila dne 6. května 2009 na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, 
přijal organizační výbor konference společné rozhodnutí, udělit pamětní plaketu Prof. 
MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. předním tuzemských a zahraničním osobnostem za 
celoživotní přínos v oboru výživa zvířat a českým firmám jako výraz uznání za 
dlouholetou spolupráci v daném oboru. Bronzová pamětní plaketa je dílem 
akademického sochaře Miroslava Kováříka, který je autorem řady medailí a insignií měst 
a obcí České republiky. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách řady státních muzeí, 
tuzemských a zahraničních galerií i v soukromých sbírkách. Předání pamětních plaket se 
ujali organizátoři konference prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. a prof. Ing. Eva Straková, 
Ph.D.  
 
 

 
 

100. výročí narození prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c.  
V. Kábrtovy dietetické dny r. 2003 

 
prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, Ph.D. – rektor UVL v Košicích  

prof. MVDr. Jaroslav Kábrt 
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. – rektor VFU Brno 
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I. Kábrtovy dietetické dny  
14. září 1995 
 
Konference s mezinárodní účastí I. Kábrtovy dietetické dny byla zaměřena k otázkám 
zdravotní nezávadnosti krmiv a jejich vlivu na produkční zdraví zvířat a k problematice 
hygieny krmiv a jejich vlivu na potravinový řetězec.  
 
Konferenci společně uspořádaly Ústav výživy, dietetiky a hygieny vegetábilií, Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumný 
ústav veterinárního lékařství v Brně, Odbor veterinárního lékařství České akademie 
zemědělských věd, Státní veterinární správa České republiky za spolupráce Komory 
veterinárních lékařů v Brně.  
 
V rámci konference vystoupil emeritní profesor Vysokého veterinárního učení v Brně, 
nestor československých výživářů a zakladatel novodobé veterinární dietetiky prof. 
MVDr. Jaroslav Kábrt, který ve svém projevu vzpomněl řadu významných odborníků, 
kteří se podíleli na budování uvedeného oboru. 
 
Odborné příspěvky 
 

1. Angelovičová M. 
Dietetické účinky pokrutín repky olejnej na kvalitu konzumných vajec 

 
2. Bíro D. 

Výživná hodnota a dietetické účinky vedĺajšich fermentačných produktov melasy 
u přežúvavcov 

 
3. Dvořáková Z. 
 Kompletní krmiva pro psy – současné trendy ve výrobě a prodeji 

 
4. Herzig I., Říha J., Písaříková B. 
 Současný stav zásobení populace dojnic jodem 
 
5. Hlásný J. 
 Ketonurie dojnic a kvalita kravského mléka 
 
6. Holešovská Z., Vajc J., Chloupek J. 
 Vliv betakarotenu na plodnost prasnic 
 
7. Holešovská Z., Novák P., Novák L. 
 Aplikace stardardizovaného modelovaného organismu na růst brojlerů 
 
8. Horniaková E., Gálik R. 

Použitie rȏznych dávok hnojív a pesticídov na niektoré ukazovatele výživnej 
hodnoty krmív 
 

9.  Chloupek J. 
Posouzení metody ČKT jako ukazatele pro průkaz působení krmiv na užitkovost, 
zdravotní stav a kvalitu živočišných produktů u brojlerů kura domácího 
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10. Jagoš P., Illek J. 
 Vztah zdraví, výživy a užitkovosti u dojnic  
 
11. Jenčík F., Vajda V., Bindas Ĺ., Bíreš J., Dankovčíková Z. 
 Vplyv magnezitovej záťaže na vybrané metabolické ukazovatele u přežúvavcov 
 
12. Korček M., Sokol J., Košutzký J., Šlezárová A. 

Systém kontroly výskytu cuzorodých látok v Slovenskej republike so zameraním 
na krmivá 

 
13. Koudela K., Burešová M., Vomelová D., Holoubek J., Tyller M., Sláma K., 

Tenora J. 
Fysiologické účinky fortifikovaných probiotik a ekdysteroidů na kura domácího, 
japonskou křepelku a selata 

 
14. Koudela K. 

Dusičnanové zátěže volně žijících obratlovců – dynamika methemoglobinémie 
zajíce polního a kapra obecného 

 
15. Kumprecht I., Zobač P. 
 Probiotika ve výživě monogastrických zvířat 

 
16. Láníková A. 
 K problematice plísňové kontaminace krmiv 
 
17. Magic D., Vajda V., Jenčík F., Bindas Ĺ., Šelepcová Ĺ. 
 Účinok diétnej vlákniny na zdravie a produkciu ošípaných 
 
18. Naď P. 

Výskyt anorganických polutantov v krmivách pestovaných v oblasti vystavenej 
vplyvu priemyselnej činnosti 

 
19. Novák L. 
 Samoregulující model růstu homoiotermního organismu (SMRO) 
 
20. Novák P., Kubíček K., Holešovská Z., Novák L. 
 Vliv vybraných mikroklimatických faktorů na organismus a produkci zvířat 
 
21. Opletal L., Dvořák J., Čeřovský J., Sovová M. 

Možnosti využití parchy saflorové (Leuzea carthamoides DC.) v živočišné výrobě a 
v potravinářství 

 
22. Písaříková B., Herzig I., Říha J. 

Anorganické anionty s možným strumigenním vlivem v pitných a napájecích 
vodách 

 
23. Samek M., Rajmon R., Jílek F., Zarski T.P. 
 Vliv zatížení prostředí na obsah rtuti v orgánech zvířat 
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24. Stratil J. 
 Systémová analýza struktury pícních plodin 
 
25. Šelepcová Ĺ., Magic D., Vajda V., Bindas Ĺ. 

Rhaponticum carthamoides willd a jej vplyv na zdravotný stav a kvalitu 
živočišného produktu ošípaných 

 
26. Škaloud J., Suchý P., Straková E., Klecker D. 
 Depresivní vliv podávání ronidazolu na rozvoj testes u křepelky japonské 

 
27. Vajc V. 
 Hodnoty vápníku a fosforu v krvi psů při použití různých typů krmných dávek 

 
28. Vajda V., Magic D., Bindas Ĺ., Demeterová M., Šelepcová Ĺ. 

Veterinárno – dietetická kontrola úrovne výživy, analytický model konzultačnej 
činnosti 

 
29. Vojtíšek B. 

Vápenaté soli mastných kyselin (C16 – C18) kafilerního tuku v krmné dávce krav 
– zdravotní, produkční a reprodukční aspekty 
 

30. Tomšík F. 
 Exogenní síra v krmivu skotu stopovač chemicko-ekologické zátěže krajiny 
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II. Kábrtovy dietetické dny  
10. září 1997 
 
Konference s mezinárodní účastí II. Kábrtovy dietetické dny byla zaměřena k otázkám 
zdravotní nezávadnosti krmiv a jejich vlivu na produkční zdraví zvířat a k problematice 
hygieny krmiv a jejich vlivu na potravinový řetězec.  
 
Konferenci společně uspořádaly Ústav výživy, dietetiky a hygieny vegetábilií, Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Výzkumný 
ústav veterinárního lékařství v Brně.  

 
Odborné příspěvky 
 
1. Angelovičová M., Hrdličková Z., Egyedová A. 

Vplyv probatického premixu na báze streptococcus faecium M-74 na obsah 
cholesterolu v konzumných vajciach 

 
2. Bindas Ĺ. 
 Vplyv výživy na biochemické ukazovatele v krvi ciciakov a odstávčiat 
 
3. Bíro D. 
 Dusičnany v silážach a kvalita fermentačného procesu 
 
4. Demeterová M., Vajda V. 

Vplyv lúhovania jadrových krmív na vybrané ukozovatele trávenia a metabolizmu 
u dojníc 

 
5. Doležal P., Dvořáček J. 
 Výskyt mikroskopických hub v silážích a technologické možnosti jejich eliminace 
 
6. Drozdová J., Naď P. 

Kvalita objemových krmív, ich produkčná a dietetická účinnosť jako faktor 
ekonomiky chovu hovädzieho dobytka 

 
7. Dvořák J., Opletal L., Straková E. 

Vliv obsahových látek nati parchy saflorové (Leuzea carthamoides DC) na 
produkční zdraví brojlerových kuřat 

 
8. Eder M. 
 Inaktivace mykotoxinů v krmivu přípravkem Mycofix Plus 
 
9. Egyedová A., Mihálik V. 

Dietetické účinky kŕmnych zmesí s repkovými pokrutinami na znášku a 
produkciu vajec 

 
10. Herzig I., Bendová J., Suchý P., Říha J., Illek J., Šindelář M., Sedláková D. 
 Hladiny thyroxinu a trijodthyroninu u dojnic a vztah k zásobení organismu jodem 
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11. Holešovská Z. 
Přímé zkrmování mikroorganismů a jejich vliv na kvalitativní ukazatele 
vybraných tkání u různých druhů zvířat 

 
12. Holoubek J., Tůmová E., Koudela K., Samek M. 

Závislost užitkovosti geneticky diferencovaných nosných hybridů slepic na 
přídavcích různých biostimulátorů k základní krmné směsi 

 
13. Horniaková E., Gálik R., Homolová R. 

Porovnanie produkčnej účinnosti bežných a fortifikovaných kŕmnych zmesí na 
užitkovosť brojlerových kurčiat 

 
14. Hrdličková Z.  

Vplyv kŕmnych zmesí s repkovým extrahovaným šrotom fortifikovaných jodidom 
draselným na užitkovosť a zdravotný stav výkrmových kurčiat 

 
15. Chloupek P., Chloupek J., Suchý P., Straková E. 
 Zákon o krmivech – záruka hygienické a zdravotní nezávadnosti krmiv? 
 
16. Jambor V. 
 Stanovení bílkovinných frakcí u vojtěškové siláže 
 
17. Jenčík F., Bíreš J. 

Ovplyvňovanie produkčného zdravia oviec chovaných v emisnej oblasti závodu 
na výrobu medi 

 
18. Kráčmar S., Doležal P., Dvořáček J., Štefanová Š. 
 Změny aminokyselinového složení mleziva 
 
19. Magic D. 
 Vplyv výživy na zdravie a rast ciciakov 
 
20. Naď P., Bírešová M., Bomba A. 
 Vplyv aplikácie probiotík na podporu produkčného zdravia teliat 
 
21. Němcová J., Daněk P., Novák J. 
 Biologicky aktivní látky ve výživě zvířat 
 
22. Říha J., Bendová J., Herzig I., Písaříková B., Suchý P. 

Vliv vybraných strumigenů krmiv na hladinu jodu v moči, hormonů 
trijodtyroninu (T3) a Tyroxinu (T4) u dojnic 

 
23. Písaříková B., Herzig I., Suchý P., Říha J. 
 Využitelnost odstupňovaných dávek jodu prasaty 
 
24. Prášek R. 
 Chráněné oligoelementy 
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25. Samek M., Holoubek J. 
 Závislost kvality a technologické hodnoty vajec na genotypu a krmné směsi 
 
26. Straková E., Suchý P., Chloupek J. 
 Bilance aminokyselin krmné směsi ve vztahu k ABR krve nosnic 
 
27. Stratil J. 
 Poznatky z použití přípravku Toxi_Chek pro konzervaci obilí 
 
28. Suchý P., Šimerda B., Straková E., Dvořák J. 
 Vliv přípravku Biogro super na produkci brojlerových kuřat 
 
29. Suchý P., Herzig I., Písaříková B., Říha J. 

Využití technického humátu sodného ke snížení koncentrace amoniaku ve 
stájovém prostředí 

 
30. Šelepcová Ĺ. 

Odraz diéty s obsahom sennej múčky Rhaponticum carthamoides willd na 
kvalitatívne ukazovatele jatočného produktu 

 
31. Šiške V. 
 Biotechnologie v krmivářském průmyslu 
 
32. Urban L., Mádr P. 
 Stimulátory růstu firmy Elanco 
 
33. Vajda V., Demeterová M., Tesfaye A. 
 Vplyv úrovne lipidov a sacharidov v mliečnom nápoji na metabolizmus a rastovú 

intenzitu teliat 
 
34. Vajda V., Tesfaye A., Šelepcová Ĺ. 
 Výkrm jahniat s použitím acidifikovaných mliečnych kŕmnych zmesí 
 
35. Vajda V. 
 Dietetické ovplyvnenie metabolizmu a zdravia u mláďat prežúvavcov 
 
36. Vávrová M., Gargošová H. 
 Transfer organických polutantů z krmiv do tkání zvířat 

 
37. Večerek V., Večerková E. 
 Výživa zvířat v právních předpisech na ochranu zvířat Rady Evropy 

 
38. Večerek V., Večerková E.  

Výživa zvířat v právních předpisech na ochranu zvířat Evropské unie 
 
39. Veselý P. 
 Etologie pastvy v návaznosti na krmnou hodnotu pastevního porostu 
 
 



 40 

40. Vojtíšek B., Kummer V., Dvořák R., Poul J., Mašková J. 
 Metabolická a produkční odezva výlisků semen ostropestřece mariánského 

(Silybum marianum L. Gaertn) s obsahem silymarinu v krmné dávce krav 
v období vzestupné fáze laktační křivky 

 
41. Žižlavská S., Horák F., Žižlavský J. 
 Možnosti smíšené pastvy ovcí a skotu 
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III. Kábrtovy dietetické dny  
2. září 1999 

 

Konference s mezinárodní účastí III. Kábrtovy dietetické dny byla zaměřena k otázkám 
zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a k problematice 
dietetiky a hygieny krmiv a jejich vlivu na potravinový řetězec.  
 
Konferenci společně uspořádaly Ústav výživy, dietetiky a hygieny vegetábilií, Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumný 
ústav veterinárního lékařství v Brně a Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o. v Pohořelicích.  
 
Při příležitosti konání konference byla uctěna vzpomínka na osobnosti, odborníky, 
pedagogy a milé kolegy doc. MVDr. Václava Jambora, CSc. a doc. MVDr. Jiřího Dvořáka, 
CSc. 
 
Odborné příspěvky 
 
1. Adámek Z., Adámková I. 

Využití umělých diet v počátečním odkrmu ostroretky stěhovavé (Hondrostoma 
nasus L.) 

 
2. Angelovičová M., Angelovič M. 
 Kvalita pštrosieho mäsa 
 
3. Bindas Ĺ., Vajda V. 

Vplyv prídavku mravčanu vápenatého na zdravie a užitkovosť vo výkrme 
ošípaných 

 
4. Bíreš J., Jenčík F., Britan M., Lešník F., Húska M., Gerwi A.E. 

Vplyv molybdenanu amónneho a síranu sodného na utilizáciu medi u oviec 
v oblasti priemyselného závodu 

 
5. Demeterová M., Vajda V., Jenčík F., Pastierik P. 

Vplyv röznych aditiv na výživnú hodnotu, proces fermentácie a straviteľnost 
lucernových siláží 

 
6. Demeterová M., Vajda V., Tkáčilová Ĺ. 
 Využitie mravčanu vápenatého vo výžive kurčiat 
 
7. Doležal P., Dvořáček J. 
 Problematika druhové fermentace u siláží LKS kukuřice 
 
8.  Dvořák R., Suchý P., Vojtíšek B., Komprda T., Poul J. 

Náhrada sojového extrahovaného šrotu v produkčních krmných směsích 
upravenými řepkovými výlisky u dojnic 

 
9. Egyedová A. 
 Hospodárske využitie krmív u pštrosíčat 
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10. Gajdůšek S., Kráčmar S., Jelínek P. 
 Změny nutriční hodnoty kozího mleziva v průběhu 72 hodin po porodu 
 
11. Gálik R., Milly P. 

Vplyv použitia jednej kŕmnej zmesi na ukazovatele jatočnej kvality a chemické 
zloženie produktov ošípaných 

 
12. Holoubek J., Jankovský M., Samek M. 
 Vliv chromu na užitkovost a zdravotní stav drůbeže 
 
13. Horniaková E. 

Testovanie produkčnej účinnosti alternatívnych kŕmnych zmesí pre brojlerová 
kurčiatá 

 
14. Hrabě J., Hoza I., Kráčmar S. 

Biologická hodnota bílkovin u potravin v konzervové dávce potravin pro potřebu 
armády ČR 
 

15. Hrubý A., Král I., Suchý P., Straková E., Pupalová B. 
 Porovnání užitkovosti a jatečné hodnoty těla brojlerů ROSS 308, COBB a Hybro 
 
16. Chudoba-Drozdowska B., Janeczek W., Kupczyński, R. 

Influence of brown coal, huminic acids and their mixture fed to calves on health 
and formation of chosen blood indexes 

 
17.  Illek J., Pavlata L., Pechová A., Matějíček M. 
 Karence selenu u skotu 
 
18. Jambor V., Dufková L. 

Vliv biologického konzervačního prostředku a délky řezanky na fermentační 
proces a stravitelnost organických živin vojtěškové siláže 

 
19. Jenčík F., Magic D., Bíreš J., Demeterová M., Bindas Ĺ., Dankovčíková Z. 
 Transport rizikových prvkov z pödy do biomasy 

 
20. Khaled N.F., Illek J. 

Effect of dietary supplementation of 1,2-propanediol on some blood metabolites 
related to energy metabolism in dairy goats 

 
21. Kośla T., Lucewicz L.M., Siluk L., Rokicki E., Skibniewska E. 

Comparative studies on calcium and magnesium contents in the tissue of dairy 
cows in Poland and Belorussia 

 
22. Král I., Straková E., Suchý P., Pupalová B. 

Vliv podávání různých forem zinku v krmivu na hematologické ukazatele u 
plemenných kohoutků v průběhu jejich vývoje 
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23. Krukowski H., Saba L., Bis-Wencel A., Roźański P. 
Feeding calves mineral-herb mixtures and their influence on the level of Ig G in 
blood serum 
 

24. Kudrna V., Lang P., Mlázovská P. 
Působení poporodního nálevu na příjem sušiny, mléčnou užitkovost a parametry 
bachorové tekutiny 

 
25. Kumprecht I., Zobač P. 

Probiotické a enzymové preparáty – alternativa antibiotických a chemických 
aditiv v krmných směsích pro monogastrická zvířata 

 
26. Liška I., Kráčmar S. 
 Vliv metod hydrolýzy na výsledky stanovení aminokyselin v plynu 
 
27. Martinjak M., Mirt D. 
 Vliv Farmatan-gelu na výskyt neonatálního průjmu u nově narozených selat 
 
28. Milakovič Z., Bogut I., Brkić S., Novoselić D., Bukvić Ž. 

Influence of bacteria Enterococcus faecium added into diet on yield and intestinal 
microflore content of sheat fish fry 

 
29. Puchajda Z., Czaplicka M., Radzka E., Szatkowski R. 

The effect of differential nitrogen-potassium fertilization on a grass-legume 
mixture and utilization of the produced from it feeds by beef cattle 

 
30. Radoš J., Haplová M. 
 Antibakteriální aktivita probiotických kmenů Biovety a.s. 
 
31. Roga-Franc M., Kosla T., Rokicki E. 

An attempt at determining the depandence between the Fe and Mn contents in 
meadow vegetation and industrial contamination 

 
32. Roman A. 
 Heavy metals cumulation of the bees´ honey and propolis 
 
33. Rudnicka A., Dobrzański Z., Wiśniewski J. 

The effect of dietary humic and fatty preparations on egg quality of molted 
Lohmann brown hens 

 
34. Schmeiserová L., Zeman L. 
 Vliv systému krmení v období březosti na užitkovost prasnic 

 
35. Skřivan M., Skřivanová V., Marounek M. 
 Mastné kyseliny v mase brojlerových kuřat a telat 
 
36. Stratil J. 

Vývoj úrodnosti půdy na ŠZP Nový Jičín a očekávané důsledky ve výživě a zdraví 
zvířat 
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37. Straková E., Suchý P. 

Dynamika změn hematologických ukazatelů v průběhu výkrmu u brojlerových 
kuřat při rozdílné úrovni výživy 
 

38. Straková E., Veselý J., Suchý P. 
 Taniny ve výživě brojlerových kuřat 
 
39. Suchý P., Dvořák R., Herzig I., Poul J., Vojtíšek B., Písaříková B. 
 Využití upravených řepkových výlisků ve výkrmu prasat 
 
40. Suchý P., Straková E., Illek J. 

Dynamika změn biochemických ukazatelů v průběhu výkrmu u brojlerových 
kuřat při rozdílné úrovni výživy 

 
41. Szymańska A.M., Puchajda Z., Janowczyk A. 

Productivity and technological value of cows imported from France and fed 
according to french system INRA 
 

42. Šelepcová Ĺ., Maté D., Baran M. 
 Kvalita jahňacieho produktu po skrmovani diety s obsahom nadzemnej fytomasy 
 
43. Šimek M., Zemanová D., Tvrzník P., Krása A. 
 Vliv organické formy chromu (Biochrom) na produkci a kvalitu mléka u dojnic 
 
44. Šimerda B. 
 Rostlinné látky jako stimulátory 

 
45. Vajda V., Demeterová M., Bindas Ĺ. 

Mravčan vápenatý a kyselina mravčia ako krmné aditíva – nutričný a preventívný 
učinok  

 
46. Vávrová M., Kořínek P. 
 Posouzení kontaminace vody z hlediska jejího využití ve výživě zvířat 
 
47. Večerek V., Večerková E. 
 Vývoj právních předpisů upravujících veterinární pravomoci nad výživou zvířat 
 
48. Veselý P., Čechová J. 
 Specifikum hodnocení vegetace při pastvě ovcí na Mohelenské hadcové stepi 
 
49.  Zelenka J., Fajmonová E. 
 Využití mědi u kuřat v průběhu výkrmu 
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IV. Kábrtovy dietetické dny  
20. září 2001 
 
Konference s mezinárodní účastí IV. Kábrtovy dietetické dny byla zaměřena k otázkám 
zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat, dále k problematice 
dietetiky a hygieny krmiv a jejich vliv na potravinový řetězec.  
 
Konferenci společně uspořádaly Ústav výživy, dietetiky, zoohygieny a vegetabilních 
potravin, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství v Brně.  
 
Odborné příspěvky 
 

1. Andrýs R., Klecker D., Zeman L. 
 Relativní porovnání účinnosti látek okyselujících v dietách pro brojlery 
 
2. Bindas Ĺ., Vajda V. 
 Vplyv mravčanu vápenatého na fyziológiu trávenia ošípaných 
 
3. Bíreš J., Jenčík F., Britan M., Vajda V., Húska M., Hiščáková M., Dudríková E. 
 Nejčastějšie príčiny produkčných chorob v chovech dojníc na Slovensku 
 
4. Bíro D. 

Vplyv biologických stimulátorov fermentácie na výživnu hodnotu kukuřičných 
siláží 

 
5. Blažková E., Zelenka J., Komrda T. 
 Vliv intenzity růstu na obsah mastných kyselin v krůtím mase 
 
6. Bogut I., Has-Schon E., Kralik D. 

Effect of protein and lipid supplimentation on European catfish (Siluvus glanis) 
growth 

 
7. Čermák B., Průcha L. 
 Pastva jako tradiční a zdravý způsob odchovu skotu 
 
8. Čermáková M., Przywarová A., Klecker D. 
 Ověření účinnosti přípravku Citrex ve výkrmu křepelky japonské 
 
9. Demeterová M., Valda V. 

Využitie úpravy krmív a zloženie krmnej dávky při riadení ruminálneho 
metabolizmu 

 
10. Doležal P., Dvořáček J. 

Vliv nižšího obsahu sušiny silážované vojtěšky na kvalitu kvasného procesu a 
úroveň rozkladu proteinu 
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11. Dvořáček J., Doležal P. 
 Vliv složení krmné dávky (TMR) na ukazatele bachorové fermentace krav 
 
12. Dvořáček J., Kopřiva A., Sedlák L. 
 Stupeň a rychlost trávení škrobu různých obilovin v bachoru skotu 
 
13. Eberová J., Hořejšová V., Hučko B., Kudweis M. 

Zhodnocení dietetického účinku zkrmitelných řepkových zbytků v závislosti na 
způsobu zpracování 

 
14. Hučko B., Mudřík Z., Kodeš A., Kacerovská L., Vodička A., Eberová J. 
 Ovlivnění rozvoje bachoru u telat krmných rozdílnou krmnou dávkou 
 
15. Illek J., Matějíček M., Lokajová M., Khaled N.F. 

Propylenglykol a propionáty v prevenci poruch energetického metabolismu u 
dojnic 
 

16. Jambor V. 
 Vliv biologických konzervačních přísad na fermentační ukazatele travní siláže 
 
17.  Jarka B., Straková E. 

Vliv přídavku upraveného kostního separátu v krmné směsi na užitkovost a 
zdravotní stav užitkových nosnic 

 
18. Jenčík F., Bíreš J., Vajda V., Bindas Ĺ., Tesfaye A. 
 Eliminácia negatívneho vplyvu magnezitových úletov vo výžive dojníc 
 
19. Juráček M. 
 Vplyv bakteriálno-enzymatických aditiv na výživnú hodnotu lucernových siláží 
 
20. Kacbunda L., Thiemel J., Suchý P., Straková E. 

Vliv kontinuálního podávání L-karnitinu na vybrané ukazatele ejakulátu u 
plemenných kohoutů 

 
21. Klecker D., Zeman L., Čermáková M., Przywarová A. 
 Alternativy náhrady krmných antibiotik u drůbeže 
 
22. Koutník V., Chládek G., Kizek R., Šimek J. 

Nutriční význam selenu v krmivech, možnosti jeho suplementace a dopad na 
potravinový řetězec 

 
23. Kováčová J. 

Bachorová degradácia a črevná strávitelňosť N-látek a organickej hmoty 
vybraných krmív u hovädzieho dobytka 

 
24. Kráčmar S., Matějková I., Koubková B., Gelnar M., Minařík B. 

Akumulace kadmia a olova ve vybraných orgánech ouklejky prohované 
(Alburnoides biqunctatus) 
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25. Král I., Straková E., Večerek V., Suchý P. 
Vliv různých dávek Mn podávaného v krmivu na vývoj gonád a vybrané ukazatele 
ejakulátu u plemenných kohoutů 
 

26. Kudrna V., Lang P. 
Příjem sušiny, parametry bachorového metabolizmu a mléčná užitkovost dojnic 
v souvislosti s četností jejich krmení 

 
27. Lichovníková M., Zeman L., Klecker D. 

Vliv přídavku jódu na parametry užitkovosti slepic při zkrmování řepkového 
extrudovaného krmiva 

 
28. Marcin A., Molnárová I., Mičan P., Ondračka S., Mati R., Ilko V. 

Ovplyvnenie hnačkových ochorení u cicajúcich teliat aplikáciou probiotického 
prípravku Imuguard T – premix a.u.v. v podmínkách veĺkochovu 

 
29. Mudřík Z., Christodoulou V., Hučko B., Kodeš A., Pukert P. 
 Krmný hrách jako náhrada masokostní moučky v krmných směsích pro prasata 

 
30. Pažout V., Suchý P., Straková E.  

Vliv prodlouženého výkrmu na výtěžnost masa užitkových masných brojlerů 
 
31. Pažout V., Štercová E., Straková E., Suchý P. 
 Vliv intenzivního výkrmu býků na užitkovost, zdravotní stav a kvalitu masa 
 
32. Písaříková B., Herzig I. 
 Stravitelnost a strumigenní působení řepkových pokrutin u prasat ve výkrmu 
 
33. Pitrunová H., Vávrová M., Zlámalová-Gargošová H. 

Posouzení agrárního ekosystému ŠZP Nový Jičín, ÚVZ Nový Dvůr z hlediska 
využití pro ekologické zemědělství 
 

34. Porvaz P., Tóth Š. 
 Vplyv výživy na obsah N a NL v sušine lucerny siatej (Medicago Sativa L.) 
 
35. Procházková J., Zeman L., Kráčmar S., Pipalová I. 
 Vliv příjmu bóru na růstové parametry u laboratorních potkanů 
 
36. Skřivan M., Ševčíková S., Skřivanová V., Tůmová E., Marounek M. 

Mastné kyseliny v syrovém a vařeném kuřecím mase při různém obsahu a zdroji 
mědi v krmné směsi 
 

37. Skřivanová V., Tůmová E., Marounek M., Skřivan M. 
Vliv doplňku lyzinu a methioninu na stravitelnost živin a užitkovost brojlerových 
králíků 

 
38. Stehlíková K., Kodeš A., Němec Z. 
 Nutriční hodnota odrůd pšenice pěstované konvenčně a ekologicky 
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39. Stratil J. 
 Bilancování živin v zemědělské soustavě 
 
40. Šimko M. 
 Vplyv roznych jadrových krmív na obsah aminokyselín v dvanástniku 
 
41. Šubrt J., Fialová M., Diviš V. 

Diference v obsahu mastných kyselin intramuskulárního tuku jatečných býků 
z užitkového křížení 

 
42. Šubrt J., Kráčmar S., Diviš V. 

Obsah esenciálních, semiesenciálních a neesenciálních aminokyselin v mase býků 
výkrmových užitkových typů 
 

43. Thiemel J., Suchý P. 
Dynamika změn hematologických a biochemických ukazatelů krve u brojlerů 
vykrmovaných do vyššího věku a hmotnosti 
 

44. Tůmová E., Skřivanová V., Kacerovská L., Skřivan M. 
 Časová restrikce a kvalita masa brojlerových králíků 
 
45. Vajda V. 
 Biologická kontrola a riadenie výživy, produkcie a zdravia v chove dojnic 
 
46. Vávrová M., Zlámalová-Gargošová H., Šucman E. 

Odraz znečištění agrárního ekosystému na kontaminaci objemných krmiv v něm 
produkovaných 

 
47. Večerek V. 
 Zvláštní právní úprava výživy zvířat při ekologickém zemědělství 
 
48. Veselý P. 
 Hodnocení porostů při obnovené pastvě v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 

 
49. Vrzalová D., Zelenka J. 

Vliv věku mléčných telat na stravitelnost dusíkatých látek a tuku na retenci 
dusíku 

 
50. Zelenka J., Komprda T., Šimek M., Tvrzník P. 
 Mastné kyseliny v mase restringovaně vykrmovaných kuřat 

 
51. Zemanová D., Dvořák J., Šimek M., Tvrzník P. 
 Genotypy RYR (HAL), výživa a užitkovost u prasat ve výkrmu 
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V. Kábrtovy dietetické dny  
23. ledna 2003 

 
Dne 23. ledna 2003 se uskutečnilo na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno páté 
mezinárodní setkání výživářů, dietetiků a dalších odborníků z veterinární a zemědělské 
praxe. Setkání bylo výjimečné v tom, že bylo spojeno se 100. výročím narození profesora 
Jaroslava Kábrta.  
 
Slavnostní a ojedinělý charakter setkání byl umocněn i prvním společným zasedáním 
v dějinách veterinárního školství, dvou vědeckých rad, Vědecké rady Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno a Vědecké rady Univerzity veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach, na kterém byly panu profesorovi Jaroslavu Kábrtovi uděleny rektory obou 
univerzit čestné tituly „doctor honoris causa“. 
 

 

 
 

Slavnostní zasedání VR VFU Brno a VR UVLF v Košicích 
Brno 2003 

 
 
Odborné příspěvky 
 
1. Bindas Ĺ., Valda V. 

Vplyv acidifikujúcích látok a zeolitu na užitkové parametre výkrmových  
ošípaných 
 

2. Bogut I., Adámek Z., Puškadija Z., Florijančić T., Jaglić Z. 
 Nutritive suitability of chironomus plumosus larva and its significancy for fish  
 nutrition 
 
3. Demeterová M. 
 Acidifikujúce látky – jedna z alternatív za antibiotické stimulátory rastu u hydiny 
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4. Doležal P., Dvořáček J., Doležal J. 
 Obsah beta-karotenu v silážích 
 
5. Gálik R., Garlík J., Milly P. 
 Aplikácia zmesí s roznym obsahom N-látok při jednofázovom výkrme ošípaných 
 
6. Golian J., Sokol J., Zajac P., Lorinčák Ĺ., Bohunická T. 

Mykotoxíny v krmivách a ich osud v organizme zvierat, časť I – účinky a 
eliminácia mykotoxínov 
 

7. Golian J., Sokol J., Čapla J., Bohunická T., Lorinčák Ĺ. 
Mykotoxíny v krmivách a ich osud v organizme zvierat, časť II – redukcia 
mykotoxikologického rizika 
 

8. Hlásný J. 
 Nervová onemocnění v souvislosti s výživou přežvýkavců a BSE 
 
9. Horniaková E. 
 Zhodnotenie produkčných ukazovateĺov nosníc Isa Brown 

 
10. Horniaková E., Móczárová A. 
 Vplyv používaných komerčných kŕmnych zmesí na úžitkovosť moriek typu BIG-6 
 
11. Hrabě J., Buňka F., Kráčmar S., Hoza I. 
 Vliv sterilačního záhřevu na esenciální aminokyseliny v taveném sýru 

 
12. Jenčík F., Bindas Ĺ., Bíreš J., Dankovčíková Z. 
 Nadmerný príjem Mg u jalovíc a jeho vplyv na vybrané ukazovatele metabolizmu 

 
13. Bíro D., Juráček M. 

Výživná hodnota kombinovaných kukurično-cirokových siláží ošetrených 
biologickými aditívami 
 

14. Kodeš A., Hučko B., Mudřík Z., Kacerovská L. 
 Utilizace dusíku a energie u masných hybridů prasat 
 
15. Kotrbáček V., Volný T., Doubek J., Scheer P., Knotková Z., Lojek A. 
 Účinek rostliného stilbenu – resveratrolu na vybrané fyziologické parametry  
 potkanů 
 
16. Kráčmar S., Gajdůšek S., Jelínek P., Zeman L., Illek J. 
 Obsah makro a mikroelementů kozího mleziva v průběhu 72 hodin po porodu 
 
17. Kumprecht I., Zobač P. 
 Možnost využití lipázy v tukovaných směsích pro kuřecí brojlery 
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18. Malá S., Antonínová M., Štercová E. 
Srovnání produkční účinnosti diety s obsahem olejů a diety s upravenými oleji 
(Energol) a jejich vliv na jatečnou hodnotu těla brojlerových kuřat a jejich 
metabolický profil 
 

19. Novák L., Novák P., Zeman L. 
Význam výživy, prostředí, ošetřovatelské a veterinární péče pro rozvoj živočišné 
výroby 
 

20. Pažout V., Straková E., Suchý P. 
 Výtěžnost masa u masných užitkových hybridů ROSS 508 

 
21. Procházková J., Zeman L., Pipalová S., Tvrzník P. 
 Selen ve výživě zvířat 
 
22. Roučková J., Herzig I., Trčková M., Suchý P. 

Náhrada živočišných mouček v krmných směsích pro výkrm brojlerů rostlinnými 
zdroji bílkovin 
 

23. Samek M., Kovářová K., Jílek F. 
 Kostní deformace u jatečných prasat a neb za vše může výživa 

 
24. Sokol J., Golian J., Fabok M., Lorinčák Ĺ., Letovanec P. 

Hygiena krmív vo vzťahu k bezpečnosti potravinových reťazcov a ochrane 
zdravia spotřebiteľa 
 

25. Sokol J., Goliak J., Lorinčák Ĺ., Fabok M., Letovanec P. 
Systémy kontroly reziduí cudzorodých látok v krmivách a napájacej vode 
v podmínkách Trnavského kraje 
 

26. Sommer A., Čerešnáková Z., Chrenková M. 
Vplyv skrmovania miaganého kukuřičného a pšeničného zrna na pasáž škrobu a 
jeho črevnú stráviteľnosť u kráv 

 
27. Straková E., Vitula F., Suchý P., Slezáčková I. 
 Vývoj hematologických ukazatelů krve u bažantích kuřat v průběhu výkrmu 
 
28. Suchý P., Vitula F., Straková E., Slezáčková I. 
 Vývoj biochemických ukazatelů krevní plazmy u bažantích kuřat v průběhu  
 výkrmu 

 
29. Šoch M., Basík M., Novák P., Trávníček J. 
 Ukazatele plodnosti ve stádě krav se stabilní krmnou dávkou 

 
30. Vaněk D., Nová V., Říha J. 
 Efekty zkrmování rostlinného přípravku na reprodukční schopnosti dojnic 
 
31. Vávrová M., Pitrunová H., Stratil J., Šucman E., Zlámalová-Gargošová H. 
 Kontaminace krmiv v oblasti ekosystémů Nový Dvůr a Nový Jičín 
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32. Večerek V., Chloupek P., Voslářová E. 
 Právní úprava pro geneticky modifikované organismy z pohledu krmiv 
 
33. Večerek V., Suchý P. 
 Podmínky zacházení s krmivy stanovené v právních předpisech 
 
34. Večerek V., Večerková E. 
 Změny právních předpisů v oblasti krmiv 

 
35. Vitula F., Suchý P., Straková E., Pažout V., Slezáčková I. 

Testace výkrmové schopnosti bažantích kuřat na krmných směsích určených pro 
brojlerová kuřata 
 

36. Zelenka J., Fajmonová E. 
 Vliv pohlaví a věku kuřat na využití manganu 

 
37. Illek J., Matějíček M., Bečvář O., Lokajová E. 
 Vliv organického chrómu na růst telat v období mléčné výživy 

 
38. Baran M., Váradyová Z., Štyriaková I., Holeva Ĺ., Kráčmar S. 

Vplyv silikátových minerálov (Zeolit, Bentonit, Kaolín, Granit) na bachorovú 
fermentáciu in vitro 
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VI. Kábrtovy dietetické dny  
5. května 2005 

 
Konference s mezinárodní účastí VI. Kábrtovy dietetické dny byla zaměřena k otázkám 
zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a bezpečnost potravin 
a k problematice dietetiky a hygieny krmiv.  
 
Konferenci uspořádal Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny, Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

 

Odborné příspěvky 
 
1. Acosta Y.M., Mieres J.M., Manna A.L. 

Vliv Deoxynivalenolu (DON) a Mycosorbu v koncentrátu krmeným dojnicím 
během časné laktace         
 

2. Angelovičová M., Melen M., Turianica I., Angelovič M. 
Použitie jódovaného oleja vo výžive výkrmových kurčiat      
 

3. Bach A., Calsamiglia S., Kamel C., Chalupa M. 
Účinek kombinace Eugenolu a Cinamaldehydu na dynamiku bachoru u dojnic 
mléčného skotu          
 

4 Bartkowiak A., Dobrzański Z., Roman A. 
The influence of humic-mineral and fatty dietary preparations on productivity 
and egg quality of laying hens       

 
5. Berka T. 

Bezpečnost potravinového řetězce      
 
6. Bindas Ĺ., Maskaľová I., Vajda V. 

Vplyv mravčanu vápenatého na straviteĺnosť živín a fermentačný proces 
v tráviacej sústave odstavčiat       
   

7. Borkovcová M., Hönigová M., Kráčmar S. 
Hmyz ve výživě zájmových a hospodářských zvířat     

 
8. Demeterová M., Maskaĺová I. 

Produkčné ukazovatele a využitie živín v jednotlivých fázach výkrmu kurčiat pri 
použití acidifikujúcej látky        
 

9. Diaz D.E., Hagler W.M., Hopkins B.A., Eve J.A., Whitlow L.W. 
Potenciál různých adsorbentů mykotoxinů sloužících ke snížení přenosu 
aflatoxinu z krmiva do mléka dojnic       
 

10. Doležal P., Doležal J., Pyrochta V. 
Význam dusání a přídavku kyseliny benzoové jako silážního aditiva na kvalitu 
siláží z cukrovarských řízků             
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11. Dvořák R., Šnep R., Ondráček J. 
Vliv krmného doplňku probiotického charakteru (PROBIOSTAN) na užitkovost a 
vybrané biochemické ukazatele metabolismu dojnic    
 

12. Fajmonová E., Zelenka J.  
Využití železa u rostoucích kuřat        

 
13. Florijančić T., Šperanda M., Bosković I., Bogut I., Ivanković S., Gross-

Bošković A. 
Effect of diet additives on growth rate of pheasant chicken in intensive rearing 

 
14. Froňková S., Hučko B., Kodeš A., Mudřík Z. 

Analýza výživy dostihových koní (kategorie dvouletí) v renomované dostihové 
stáji            

 
15. Herzig I., Kursa J., Trávníček J., Kroupová V. 

Obsah jodu v mase brojlerových kuřat       
 
16. Hiemer J., Marová I., Illek J. 

Množství antioxidantů a antioxidační kapacita vybraných druhů potravin 
   
17. Holešovská Z., Kotrbáček V., Doubek J., Volný T. 

Vliv Resveratrolu na bílý krevní obraz a funkční změny neutrofilních granulocytů 
u selat            

 
18. Hrubanová I., Suchý P., Straková E. 

Vliv zkrmování lupiny na užitkovost a vybrané biochemické parametry krevní 
plazmy nosnic         
  

19. Chloupek P., Voslářová E., Pištěková V., Chloupek J. 
Právní úprava výživy, krmení a napájení přežvýkavců z pohledu ochrany zvířat 
proti týrání           
 

20. Ivanko Š., Mareček E., Souchová P., Falat M. 
Význam fytobiotik a exogénnych traviacich enzýmov pri vylúčení kŕmnych a 
redukcie terapeutických antibiotik v chove monogastrických zvierat     
  

21. Juráček M., Bíro D., Gálik B., Šimko M., Ložek O. 
Vplyv dusíkatého hnojenia na výživnú hodnotu a kvalitu kukuričných siláží  

 
22. Klouda Z., Slavík P., Illek J. 

Screening zásobení Cu u masného skotu v regionu Jižních Čech   
 
23. Kmiť I., Matulová M. 

Vlastnosti, funkcie a možnosti uplatnenia Zeofeedu ako doplnkovej kŕmnej látky 
vo výžive zvierat          
 
 
 



 55 

24. Kodeš A., Koutná K., Hučko B., Mudřík Z., Petr J. 
Vliv odrůdy a stanoviště na produkci proteinu zrna pšenice seté (Triticum 
sativum) a jeho krmnou kvalitu        

 
25. Kolacz R., Korniewicz A., Dobrzański Z., Kulok M., Usydus Z. 

The effect of dietary halloysite on the performance and profile fatty acids in pork  
meat           
 

26. Korczyński M., Kupczyński R., Janeczek W., Pogoda-Sewerniak K. 
Analysis on the application of propolis etanoloic extract (EEP) at the calves with 
clinical symptoms of diarrhoea          

 
27. Koucký M., Kudrna V., Ševčíková S. 

Biologické metody zvyšování nutriční hodnoty semen obilovin a luštěnin       
  

28. Kovářová K., Samek M., Kacerovská L., Lörinczová E. 
Krmiva a krmná technika významné ochranné body v živočišné výrobě      

 
29. Kráčmar S., Kráčmarová E. 

Dynamika změn obsahu minerálních látek v ovčím mlezivu v průběhu prvních 72 
hodin po porodu             
 

30. Kralik G., Ivanković S., Škrtić Z. 
Fatty acids composition of poultry meat produced in indoor and outdoor rearing 
systems           
 

31. Kudrna V., Marounek M., Lang P., Mlázovská P. 
Působení sojových bobů v krmné dávce dojnic           

 
32. Malá S., Straková E., Suchý P. 

Vliv Ca-solí mastných kyselin na užitkovost a metabolický profil brojlerových 
kuřat           
 

33. Margeta V., Tolušić Z., Kralik I. 
Production and economic aspects of conventional and alternative pig fattening 

 
34. Marounek M., Dlouhá G., Skřivanová V., Sirotek K. Břeňová N. 

Distribuce fytásové aktivity v trávicím traktu nosnic          
 
35. Maskaľová I., Vajda V. 

Hodnotenie fermentačnej a syntetickej kapacity bachora   
  
36. Mašek T., Mikulec Ž., Valpotic H., Kušće L., Mikulec N., Straková E., Šerman 

V., Mas N. 
Účinky kvasinek na výsledky produkce chorvatských křížených ovcí chovaných 
na mléko        
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37. Opaliński S., Dobrzański Z., Górecka H., Barej R., Pokorny P. 
The content of toxic metals in tissues of laying hens housing in free range system 
in industry regions          
 

38. Pechová A., Lubojacká V., Dvořák R., Drastich P., Kummer V., Poul J. 
Vliv suplementace tuku na rozvoj steatózy jater u dojnic v postpartálním období 

 
39. Pipalová S., Procházková J., Zeman L. 

Vliv zkrmování vybraných luštěnin na růst a reprodukci laboratorních potkanů  
 
40. Pištěková V., Voslářová E., Bedáňová I., Bartošek B. 

Krmení a napájení hospodářských zvířat během přepravy v právních předpisech 
na ochranu zvířat proti týrání        

 
41. Roman A., Demeńczuk D., Bartkowiak A. 

The reduction of trace elements content in honey material in time of its 
processing onto honey by workers honey bee     
  

42. Roman A., Więckowska J. 
The study on influence of adult drones on bees´ workers form and honey 
productivity of honey bee´ colony (APIS MELLIFERA L.)    
  

43. Simeonovová J., Písaříková B., Jůzl M. 
Senzorické hodnocení masa kuřat krmených různým přídavkem amarantu 
(Amaranthus L.)         

 
44. Sirotek K., Savka O.G., Benda V., Marounek M. 

Isolace, identifikace a charakterizace xylanolytických bakterií ze slepého střeva 
králíků                    
 

45. Skládanka J. 
Úroveň napadení pastevní píce houbami na podzim a v zimě    

 
46. Skřivan M., Šimáně J., Doucha J. 

Vliv zdroje selenu na koncentraci selenu ve vejcích, fyzikální parametry vajec a 
užitkovost slepic              

 
47. Skřivanová E., Marounek M., Skřivanová V. 

Účinek selenu a vitaminu E na kvalitu masa telat v mléčném výkrmu   
 
48. Straková E., Suchý P., Večerek V. 

Vliv přípravku ZeoFeed na užitkovost brojlerových kuřat    
 
49. Swamy H.V.L.N., Smith T.K., Cotter P.F., Boermans H.J., Sefton A.E. 

Vliv krmení směsi obilovin přirozeně kontaminovanými fusarovými mykotoxiny 
na produkci a metabolismus brojlerů       
 

50. Šimek M., Klecker D., Kumprechtová D., Havlíček Z. 
             Biologická aktivita SAFIZYMU X u slepic krmených dávkou na bázi pšenice  
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51. Tichá M., Suchý P., Straková E. 
Vliv celého semene řepky na užitkovost brojlerových kuřat   

  
52. Trávníček J., Herzig I., Kursa J., Kroupová V. 

Uplatnění suplementace stopových prvků u hospodářských zvířat v potravním 
řetězci           
 

53. Turianica I., Angelovičová M., Rostoka L., Krivosudská N. 
Voĺné aminokyseliny v tkanivách oviec v regiónoch s odlišným výskytom jódu    

 
54. Vajda V., Maskaľová I., Mitrík T. 

Biologická kontrola hodnotenia úrovne výživy u vysoko produkčných dojníc na 
farme  
       

55. Vavrečka J., Mareš P., Sikora M., Zeman L. 
Možnosti použití krmného hrachu ve výkrmu prasat     

 
56. Vávrová M., Pitrunová H., Zlámalová – Gargošová H. 

Vliv kontaminace kejdy aplikované v agrárním ekosystému na kontaminaci 
krmiva  

 
57. Veselý P., Čáp J., Řepka R. 

Specifikum hodnocení vegetace po pětileté pastvě ovcí na Mohelenské hadcové 
stepi              
 

58. Voslářová E., Pištěková V., Bedáňová I. 
Krmení a napájení drůbeže v intenzivních chovech z pohledu legislativy na 
ochranu zvířat proti týrání        
  

59. Zita L., Skřivanová V., Tůmová E. 
Účinek akomedu R a lipázy při časném odstavu králíků         

 
60. Zralý Z., Písaříková B., Trčková M., Herzig I. 

Využití lupiny a amarantu ve výživě výkrmových prasat          
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VII. Kábrtovy dietetické dny  
17. května 2007 

 
Konference s mezinárodní účastí VII. Kábrtovy dietetické dny byla již tradičně zaměřena 
k otázkám zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a 
bezpečnost potravin a k problematice dietetiky a hygieny krmiv.  
 
Konferenci uspořádal Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny, Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  
 
Součástí konference byla i soutěž mladých vědeckých pracovníků, kteří prezentovali své 
příspěvky z oblasti výživy a dietetiky zvířat.  
 

Odborné příspěvky 

 
1. Bindas Ľ., Vajda V., Maskaľová I.        

Vplyv probiotika Bonvital na rastovú intenzitu a konverziu krmiva u odstavčiat  
 
2. Bíro D., Juráček M., Gálik B., Šimko M., Michálková J.     

Výskyt mykotoxínov v lucernových silážach 
 
3. Demeterová M., Maskaľová I., Pistl J.       

Vplyv probiotika obsahujúceho Enterococcus Faecium na produkciu a zdravie u  
brojlerových kurčiat 

 
4. Doležal P., Vyskočil I., Doležal J., Kalhotka L., Pyrochta V.     

Vliv doby skladování a přídavku silážního aditiva na změny fermentačních 
ukazatelů siláží pivovarského mláta  

 
5. Faixová Z., Faix Š., Leng Ĺ.         

Vplyv deoxynivalenolu na brojlerov hydiny 
 
6. Gebauer K., Daňková D., Pravda D., Adámek J.     
 Hematologické ukazatele krve selat po perorální aplikaci laktátu železa 
 
7. Hera A., Holý J., Kyllarová J.       
 Medikovaná krmiva – pohled české regulatorní autority 
 
8. Homolka P., Náměstková P., Koukolová V., Třináctý J., Škeříková A. 

 Stanovení degradovatelnosti proteinu a aminokyselin metodou in sacco 
u pastevního porostu 

 
9. Hrnčár C., Weis J., Civáň S.         

Ovplyvnenie rastovej schopnosti brojlerových kurčiat aplikáciou probiotika 
v pitnej vode   

 
10. Ivanko, Š., Vrabec M.          

Biochemické otázky využitia lupiny sladkej vo výžive zvierat 
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11. Jarošová A., Harazim J., Suchý P., Krátká L., Kolenčíková D.    
             Estery kyseliny ftalové v potravním řetězci 
 
12.       Kroupová V., Trávníček J., Kursa J.       
             Krevní parametry ovcí při nízkém příjmu selenu 

 
13. Kudrna V., Marounek M., Poláková K., Lang P.     
 Mléčná užitkovost a fyziologické parametry při zkrmování olejnin  

 
14. Kunová J., Suchý P., Dvořák P.       
 Stanovení barvy vaječného žloutku v závislosti na výživě nosnic 
 
15. Mareš P., Zrůstová J., Brooker J.D., Zeman L.     
 Studium potenciálních antibiotických vlastností rostlinných extraktů  
 
16. Marounek M., Dokoupilová A., Skřivanová V., Czauderna M.   
 Profil mastných kyselin v tkáních králíků krmených dietou doplněnou o CLA 

 
17. Maskaľová I., Vajda V.         

 Bachorová stráviteľnosť NDV a jej význam pri výpočte koncentrácie energie 
v TMR 

 
18. Mudřík Z., Hučko B., Kodeš A., Christodoulou V., Poláková K., Plachý V. 

 Možnost ovlivnění celulolytické aktivity bachorových mikroorganismů přídavky 
kvasnic do krmných dávek telat do odstavu   
 

19. Okrouhlá M., Stupka R., Čítek J., Šprysl M., Kluzáková E., Trnka M. 
 Vliv genotypu prasat na jakostní vady masa při stejné úrovni výživy 

 
20. Pechová A., Mišurová L., Pavlata L., Dvořák R.     
 Vliv suplementace různých forem selenu na koncentraci selenu v kozím mléce 
 
21. Skládanka J., Dohnal V.        

 Zoohygienická nezávadnost píce Dactylis glomerata a Arrhenatherum elatius na 
konci vegetačního období   

 
22. Skřivanová E., Marounek M., Molárová Z. 

Vliv mastných kyselin na experimentální infekci Escherichia coli O103 u 
odstavených králíků 

 
23. Straková E., Suchý P.         

 Produkční účinnost vegetabilních diet s tepelně ošetřeným a neošetřeným 
lupinovým šrotem ve vztahu k užitkovosti brojlerových kuřat 

 
24. Straková E., Steinhauserová I., Suchý P., Bořilová G.    

 Testace vlivu kyseliny kaprylové v krmivu na užitkovost a zdravotní stav 
vykrmovaných kuřat infikovaných patogenem Campylobacter jejuni   
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25. Suchý P., Straková E.        
 Produkční účinnost vegetabilních diet s tepelně ošetřeným a neošetřeným 
lupinovým šrotem ve vztahu k jatečné výtěžnosti brojlerových kuřat 

 
26. Suchý P., Straková E., Kummer V., Herzig I., Písaříková B., Blechová R., 

Mašková J. 
Hepatoprotektivní účinky výlisků semen Ostropestřece mariánského (Silybum 
marianum) při medikaci chlortetracyklinem 

 
27. Suchý P., Straková E., Kroupa L., Večerek V., Klouda Z., Macháček M.  

Klinoptilolit jako perspektivní aditivum ve výživě monogastrických zvířat 
 
28. Ševčíková S., Koucký M         

Produkční účinek odlišných nutričních režimů na kvalitativní znaky vepřového 
masa a sádla 

 
29. Švedová M., Vaško L., Kašteľ R., Trebunová A.     
 Vplyv zvýšeného príjmu ω-3 PNMK u nosníc na lipidové ukazovatele v krvi a  

mastnokyselinové zloženie tuku a vajec 
 
30. Topůrko Z., Šaran M., Zarski T.P., Samek M     

 Biochemické hodnoty v krvi ovlivněných aplikací analogu Gn-RH a biologicky 
aktivními látkami   
 

31. Tůmová E., Englmaierová M., Zita I.      
 Vliv obsahu vápníku na užitkovost a kvalitu vajec při ustájení v klecích a na 
podestýlce na začátku snášky 
 

32. Václavková E., Bečková R.        
 Vliv lněného šrotu v krmné dávce prasat na organoleptické vlastnosti a oxidační 
stabilitu vepřového masa 

 
33. Vajda V., Maskaľová I.        

 Vplyv sacharidového zloženia kŕmnej dávky na bachorový a intermediárny 
metabolizmus v peripartálnej fáze dojníc 

 
34. Vaško L., Szanyi G., Jeníková J.       
 Vplyv huminových kyselin na výrobu krmív, zdravie a úžitkovosť zvierat 
 
35. Vaško L., Szanyi G., Jeníková J.       

 Vplyv skrmovania huminových kyselín na produkčné parametre a ekonomické 
ukazatele hospodárskych zvierat 

 
36. Veselý P., Lošák T.         
 Produkční potenciál celých rostlin vybraných odrůd lupin - aminokyseliny 
 
37. Zelenka J., Schneiderová D., Mrkvicová E.      

Vliv zkrmování lněného oleje s vysokým obsahem kyseliny α-linolenové na 
zastoupení mastných kyselin ve svalovině kuřat 
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38. Zeman L., Kratochvílová P., Doležal P., Mareš P.      
Potřeba aminokyselin pro prasnice 

 
39. Zita L., Tůmová E., Skřivanová V.       

Vliv časného odstavu a Akomedu R®  na užitkovost a stravitelnost živin u 
brojlerových králíků 

 
40 Zralý Z., Písaříková B., Trčková M.       
 Obsah mastných kyselin v mase prasat krmených lupinou bílou 
 
Odborné příspěvky studentů doktorského studijního programu  
 
41. Blahová J., Straková E.        

 Vliv snížené teploty vnějšího prostředí na produkci, hematologický a biochemický 
profil brojlerových kuřat 
 

42. Bujňák I., Vajda V.          
 Analýza minerálneho metabolizmu dojníc v peripartálnej fáze a pri vrchole 
laktácie 
 

43. Bušta L., Horniaková E.        
 Vplyv probiotického preparátu na obsah tuku v hydinových produktoch 
 
44. Civáň S., Hrnčár C., Weis J.         

Využitie probiotického kmeňa pri intenzifikácii rastových ukazovateľov 
brojelrových kurčiat 

 
45. Doležal J., Doležal P., Vyskočil I.       

 Vliv odstupňovaného přídavku kvasinkové kultury na in vitro stravitelnost 
organické hmoty směsných krmných dávek 
 

46. Fabiánová R., Vondrášková B., Vašátková L., Čermák B.    
Vliv nadmořské výšky na kvalitu pastevního porostu ve sledovaných 
zemědělských podnicích 

 
47. Hadrová S., Richter M., Křížová L., Třináctý J.      

 Vliv doplňku leucinu na pre- a postprandiální změny v koncentraci leucinu, 
isoleucinu a valinu v krevní plazmě dojnic 

 
48. Jančík F., Homolka P., Čermák B.       
 Predikce bachorové degradovatelnosti organické hmoty trav a travních siláží z  
 chemického složení 
 
49. Kratochvílová P., Vašátková A., Zeman L. 
  Vliv zkrmování diet s různým podílem přirozeně zaplísněné pšenice na užitkové 

parametry laboratoních potkanů 
 



 62 

50. Kubelková P., Homolka P., Čermák B.      
 Vliv lněného semene (šrotovaného vs extrudovaného) v krmné dávce krav na 
syntézu a biohydrogenaci mastných kyselin v bachorovém obsahu 

 
51. Matta S., Vajda V.         
 Veková závislosť metabolických ukazovateľov u teliat v období mliečnej výživy 
 
52. Michálková J., Bíro D.        
 Zmeny obsahu aminokyselín v lucerne konzervovanej nutričným absorbentom 
 
53. Plachý V., Kodeš A., Hučko B., Mudřík Z., Hořejšová V.   
 Nutriční vlastnosti ekologicky pěstovaného tritikale  
 
54. Poláková K., Kudrna V., Kodeš A., Hučko B.     
 Porovnání vyžití kukuřičného a pšeničného škrobu ve výživě vysokoužitkových  

dojnic 
 
55. Pyrochta V., Kalhotka L., Doležal P. 

Vliv přídavku silážních aditiv na kvalitu fermentačního procesu a aerobní 
stabilitu výsledných kukuřičných siláží 

 
56. Rodinová H., Písek L., Trávníček J.       

Imunoglobulin G a fagocytóza leukocytů v krvi ovcí při nízkém příjmu selenu 
 

57. Sikora M., Kratochvílová P., Zeman L.      
 Použití různých hladin bobu obecného ve výkrmu kuřat 
 
58. Sláma J., Vorlíček Z., Kodeš A.       
 Vliv travní složky na kvalitu fermentačního procesu jetelovinotravních siláží 

 
59. Vašátková L.          
 Vliv výživné hodnoty a vegetační fáze pastevního porostu na množství a kvalitu 
 mléka dojnic 
 
60. Vavrušová M., Vajda V.        
 Analýza hodnot vitamínov A, E u dojníc v produkčnej závislosti 
 
61. Vondrášková B., Čermák B.        

Posouzení kvality bylin z lučních a pastevních porostů ve vyšších nadmořských 
výškách 

 
62. Vyskočil I., Doležal J., Pyrochta V., Doležal P., Kalhotka L.     

Kvalita fermentačního procesu silážovaného pivovarského mláta s přídavkem 
ječného šrotu 

 
 
 
 

 



 63 

VIII. Kábrtovy dietetické dny  
6. května 2009 

 
6. května 2009 přivítala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno evropské výživáře 
při příležitosti konání konference s mezinárodní účastí „VIII. Kábrtovy dietetické dny“, 
pořádané Ústavem výživy, zootechniky a zoohygieny, Fakulty veterinární hygieny a 
ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  
 
Konference, zaměřená na výměnu nejnovějších poznatků z oboru výživy zvířat, byla již 
tradičně zaměřena k otázkám zdravotní nezávadnosti a produkční účinnosti krmiv a 
k problematice hygieny krmiv a bezpečnosti potravin.  
 
Význam konference byl umocněn účastí předních odborníků nejen z  univerzit, 
výzkumných ústavu a institucí, ale i účastníky z podnikatelské sféry z oblasti výživy 
zvířat z 6 evropských zemí. 
 

 

 
 

Slavnostní zahájení konference 

prof. E. Straková, prof. L. Vorlová, prof. P. Suchý 

 

 

Odborné příspěvky 

 

1. Bindas L., Maskaľová I.        
 Vplyv syntetických aminokyselín v dietách odstavčiat na ich kŕvne a rastové 
 parametre 
 
2. Demeterová M., Vavrušková M.        

Vplyv humínových látok na produkciu a fermentačný proces u brojlerových 
kurčiat krmených diétami s prídavkom plnotučném sóje 

 
3. Doležal P., Szwedziak K., Tukiendorf M., Vyskočil I., Doležal J., Poštulka R., 
 Pyrochta V. 

Vliv diferencovaného přídavku močoviny na fermentační charakteristiky siláže 
LKS kukuřice 
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4. Dvořáček V., Kodeš A., Hučko B., Stehno Z., Mudřík Z., Plachý V.    
Nutriční kvalita pšenic s a bez přítomnosti translokace 1B/1R, hodnocená na 
laboratorních potkanech 
 

5. Galović D., Kralik G., Škrtić Z., Bogut I.        
Vliv rostlinných olejů na technologické a nutriční vlastnosti masa brojlerů 

     
6. Gyöngyová E.          

Dynamika zmien v obsahu živín počas silážnej fermentácie lucerny siatej 
 
7. Harazim J., Zeman L., Götzová J.        

Informační zdroje pro hodnocení nebezpečí a rizik v krmivářském odvětví 
 
8. Herzig I., Suchý P., Straková E., Steinhauser L., Mas N.   
 Vliv odstupňovaných hladin lupiny (Lupinus spp.) na růst brojlerových kuřat a  
 hodnoty jateční výtěžnosti    
 
9. Holešovská Z., Kotrbáček V., Doubek J.       

Vliv resveratrolu na metabolismus lipidů u plemenných kanců 
 
10. Hučko B., Mudřík Z., Kodeš A., Christodoulou V., Doležal P.    

Sliznice bachoru a celulolytická aktivita u telat krmených do odstavu rozdílnými 
krmnými dávkami 

 
11. Hudečková P., Straková E., Suchý P.       

Vliv kontinuálního podávání klinoptilolitu v krmné směsi na produkci a kvalitu 
vajec 

 
12. Ivanko Š., Mareček E., Bělohradská J., Suchý P., Straková E., Toman L., 
 Vrabec M.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pôsobenie náhrady sóje lupinou bielou cv Amiga na produkčné ukazovatele, 
kvalitu jatočného produktu a profil mastných kyselin v tuku brojlerových kurčiat    

 
13. Kamaran A., Horniaková E.        

Effects of sumac and prickly lettuce on some blood parameters of broiler chickens 
 
14. Kazilová L.          

Příčiny alimentárních onemocnění 
 
15. Kopčeková J., Čerešňáková Z.       

Vplyv mechanickej úpravy jačmeňa a kukurice na degradovateľnosť škrobu v 
bachore 

 
16. Krejčí T., Straková E., Suchý P., Herzig I.      

Koncentrace mastných kyselin v prsní a stehenní svalovině u brojlerových kuřat 
po přídavku rostlinných olejů 

 
17. Křížová Š., Vašátková A., Večerek M., Zeman L.     

Vliv zkrmování DDGS na senzorickou kvalitu kuřecího masa 
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18. Kudrna V., Illek J., Koucký M.       
Dotace diety dojnic methioninem a její vliv na mléčnou užitkovost a fyziologické 
parametry 

 
19. Lichovníková M., Zeman L.        

Vliv snížené dávky Mn a Zn na růst kuřat a obsah těchto prvků v kostech a trusu 
 
20. Macháček M., Navrátil P., Straková E., Suchý P.     

Změny v chemickém složení minerálních substancí těla brojlerových kuřat 
v průběhu výkrmu 

 
21. Marounek M., Dokoupilová, A., Volek Z., Skřivanová V.    

Kvalita masa a obsah selenu v tkáních králíků krmených dietami s doplňky selenu 
 
22. Maskaľová I., Vajda V.   
 Vzťah fermentačnej a syntetickej kapacity bachora 
 
23. Mitrík T., Vajda V., Maskaľová I.       

Vplyv kvality objemových krmív na produkčnú účinnost´ krmnej dávky dojnic 
 
24. Mudřík Z., Hučko B., Christodoulou V., Kodeš A., Bojanovský J.   

Intenzita proteosyntézy bachorových mikroorganismů v závislosti na užitkovosti 
a plemeni 

 
25. Naď P., Skalická M., Koréneková B.      

Vplyv kadmia v interakcií s esenciálnymi chemickými prvkami na produkčné 
zdravie prepelíc 

 
26. Navrátil P., Macháček M., Suchý P., Straková E.     

Změny v chemickém složení organických substancí a energetické hodnoty těla 
kuřat v průběhu výkrmu 

 
27. Novák P., Zrostlíková J., Schurek J., Hajšlová J. 

Rychlá GCxGC-TOF MS analýza reziduí pesticidů v ovoci 
 
28. Písaříková B., Zralý Z.        

Obsah dietní vlákniny v semenech Lupinus Albus a Glycine Max  
  
29. Plachý V., Kodeš A., Mudřík Z., Hučko B., Hořejšová V.    

Srovnání reference obilovin pěstovaných v konvenčním a ekologickém systému 
hospodaření 

 
30. Poštulka R., Doležal P., Dvořáček J., Přikryl J.     

Vliv vegetačního stádia vícesečného hybridu čiroku na výživnou hodnotu 
 
31. Sharan M.M., Korbetskyy A.R., Samek M.      

Indukce superovulace u krav donorek po použití FSH s lipozomální emulzí 
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32. Skládanka J., Doležal P., Zeman L., Šeda J., Mikyska F.    

Kvalita píce vytrvalých trav na konci vegetačního období 
 
33. Straková E., Suchý P., Herzig I., Šerman V., Kroupa L., Vopálenský J.  

Vliv podávání lupiny (Lupinus spp.) na chemické složení svaloviny brojlerových 
kuřat   

 
34. Suchý P., Straková E., Herzig I., Králik G., Ivanko Š.    

Vliv podávání lupiny (Lupinus spp.) na zastoupení mastných kyselin v prsní a 
stehenní svalovině brojlerových kuřat      

 
35. Šamudovská A., Demeterová M.       

Vplyv aplikácie acidifikátorov do pitnej vody na vybrané produkčné ukazovatele, 
výťažnosť a hmotnosť vnútorných orgánov u brojlerových kurčiat 

 
36. Šánová P., Samek M.         

Globalgap jako standard správné zemědělské praxe v produkci krmiv 
 
37. Šimko M., Bíro D., Kopčeková J., Gyöngyová E.     

Vplyv skrmovania kukuričného šrotu na straviteĺnosť živin u prežúvavcov 
 
38. Trávníček J., Kroupová V., Šíma P., Staňková M.     

Účelné řízení suplementace jódu u laktujících krav 
 
39. Urbanová P., Veselý P., Skládanka J.      

Diference nutriční hodnoty porostů v CHKO Moravský kras 
 
40. Vajda V., Maskaľová I., Mitrík T.       

Analýza príjmu a transformácie bielkovín v peripartálnej fáze dojníc 
 
41. Vašátková A., Křížová S., Kalhotka L., Zeman  L.     

Vliv vitamínů v pokusných krmných směsích s přirozeně zaplesnivělými 
obilninami na stravitelnost živin u nepřežvýkavých zvířat  

 
42. Večerek M., Mareš P., Zeman L.       

Vliv přídavku zinku na parametry krve sportovních koní 
 

43. Veselý P., Čáp J., Skládanka J.       

Specifikum hodnocení vegetace při pastvě ovcí a koz v CHKO Moravský kras 
 
44. Vondrušková H., Trčková M., Zralý Z., Alexa P.     

Vliv kaolinu na průběh experimentálních infekcí vyvolaných enterotoxigenními 
kmeny Escherichia coli u odstavených selat 

 
45. Zelenka J., Čerešňáková Z.        

Vliv věku na stravitelnost škrobu u kuřat nosného a masného typu 
 
46. Zeman L., Balabánová M., Doležal P.      

Potřeba živin a energie v chovu mastného skot 
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IX. Kábrtovy dietetické dny  
18. května 2011 

 

Dne 18. května 2011 se uskutečnilo setkání evropských výživářů při příležitosti konání 
IX. Kábrtových dietetických dnů. Konferenci pořádal Ústav výživy, zootechniky a 
zoohygieny, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno.  
 
Konference byla jednou z prvních akcí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 
která byla pořádána při příležitosti oslav Světového veterinárního roku 2011, jako 
připomenutí založení první Vysoké školy veterinární v Lyonu, před 250 lety.  
 
Po odborné stránce byla konference již tradičně zaměřena k otázkám zdravotní 
nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a k problematice dietetiky a 
hygieny krmiv.  
 
V souladu s řešením Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
„Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat“ byla po odborné a vědecké stránce 
pozornost věnována i poznatkům z oblasti bezpečnosti krmiv. 
                  

 
 

Účastníci konference 
Hotel Avanti Brno 
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Odborné příspěvky 

 

1. Bindas Ľ., Maskaľová I., Bujňak L.       
Vplyv znižovania N-látok v dietách odstavčiat na metabolické ukazovatele a 
exkréciu dusíka  

 
2. Brauner P., Šindelář J.        
 Prof. MVDr. Dr.h.c. Jaroslav Kábrt pamětník a historik veterinární medicíny 
 
3. Bujňák L., Vajda V.         
 Vplyv suplementácie propylénglykolu na úroveň bachorovej fermentácie bahníc 
 
4. Čermáková J., Kudrna V., Blažková K.      
 Uplatnění sušených kukuřičných výpalků ve výživě dojnic 
 
5. Demeterová M., Šamudovská A., Spišáková V., Levkutová M.  

 Vplyv suplementácie kŕmnych zmesí betaglukánom na využitie živín a energie a 
vybrané imunologické ukazovatele u kurčiat 

 
6. Doležal P., Nedělník J., Pyrochta V., Skládanka J., Szwedziak K., Moravcová 

H., Tukiendorf M., Zeman L.  
Vliv přídavku silážních aditiv na kvalitu fermentačního procesu a aerobní 
stabilitu kukuřičné siláže 

 
7. Dušová H., Kroupová V., Trávníček J., Staňková M., Peksa Z., Mikulová M. 
 Obsah mikroprvků v konzumních vejcích v České republice 
 
8. Foltyn M., Rada V., Lichovníková M. 

Vliv řepkového semene na intenzitu růstu u kuřat chovaných na maso 
 
9. Gálik B., Bíro D., Halo M., Juráček M., Šimko M., Mlyneková E., Rolinec M., 

Ruzsíková E. 
Determinácia obsahu stráviteĺnej energie v krmivách pre kone zistenej 
rozdielnymi metodami 
 

10. Hera A., Billová V., Vernerová E., Frgalová K.     
 Dostupnost veterinárních léčivých přípravků pro medikaci krmiv s ohledem na 
bezpečnost konzumenta 

 
11. Hlaváčková A., Mudřík Z., Plachý V., Hakl J. 

Ovlivnění nutriční hodnoty vojtěšky zastoupením jednotlivých frakcí vlákniny 
 
12. Hudečková P., Straková E., Suchý P., Kralik G.     
 Rostlinné oleje ve výživě nosnic 
 
13. Ivanko Š.          

 Cesty riešenia deficitu omega 3 polynenasytených mastných kyselín vo výžive 
ľudí a zvierat 
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14. Karásková K., Suchý P., Straková E., Jámbor M., Jůzl R.   
 Chemismus těla bažantů v průběhu výkrmu 
 
15. Korbetskyy A., Mykolaiv O., Topurko Z., Samek M.     

 Únik enzymů během procesu kryokonzervace spermií jako indikátor poškození 
jejich morfologických struktur mrazem 

 
16. Kralik Z., Kralik G., Grčević M.       

 Vliv zvýšeného obsahu organicky vázaného selenu v krmivu brojlerů na obsah 
selenu a profil mastných kyselin v prsní svalovině brojlerů 

 
17. Krobot R., Zeman L.          
 Model bilance živin u rostoucích prasat zaměřená na "uhlíkovou stopu" 
 
18. Kroupa L., Suchý P., Straková E., Herzig I., Kralik G.     
 Využití glycerolu v krmných směsích pro výkrm kuřat a produkci vajec  
 
19. Margeta V., Vidić S., Kralik G.        

Vliv genetického stavu MHS u divokých prasat na ferilitu prasnic a produkční 
parametry selat 

 
20. Marounek M., Bubancová I., Břeňová N.  
             Obsah fytátového fosforu a aktivita fytasy v cereáliích, luštěninách a olejninách  
 
21. Maskaľová I., Vajda V. 

Hodnotenie úrovne bielkovín v krmivách u prežúvavcov  
 
22. Mikulová M., Cempírková R.                   

Obsah volných mastných kyselin - ukazatel lipolytické aktivity psychrotrofní 
mikroflóry v syrovém kravském mléce 

 
23. Mlejnková V., Hrbek J., Žváčková P., Kalhotky L., Přichystalová J., Doležal P. 
 Hygienické hodnocení kvality směsných krmiv pro srnčí zvěř 
 
24. Naď P., Skalická M., Bujňak L.       

 Nutričná a dietetická hodnota lucerny vo vzťahu ku vegetačnému štádiu a 
klimatickým podmienkam 

 
25. Parák T., Suchý P., Straková E., Suchý P.     
 Vliv odstupňovaných dávek Zn na obsah cholesterolu ve vaječném žloutku 
 
26. Peksa Z., Jelínek F., Trávníček J., Dušová H., Mikulová M.   

 Vztah mezi obsahem jódu a morfometrickými parametry štítné žlázy jatečného 
skotu 

 
27. Pěnkava O., Kotrbáček V., Hudečková P., Doubek J.    

 Změny lipidového metabolizmu a produkčních parametrů nosnic po 
suplementaci diety heterotrofní Chlorelou 
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28. Plachý V., Hlaváčková A., Mudřík Z. 
Predikce energetického zastoupení vojtěšky podle zastoupení ADF 

 
29. Rusníková L., Straková E., Suchý P., Christodoulou V.    
 Porovnání obsahu hrubého proteinu u vybraných odrůd lupin 
 
30. Skřivan M., Englmaierová M., Bubancová I.     
 Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu kuřecího masa 
 
31. Sláma J., Kodeš A., Mudřík Z., Hučko B. 

Ověření nutriční hodnoty modelových jetelotravních směsek 
 

32. Suchý P., Straková E., Herzig I., Christodoulou V., Macháček M.   
Uplatnění přírodních sorbentů v prevenci onemocnění zvířat a ozdravení 
životního prostředí 

 
33. Šamudovská A., Demeterová M.       

 Využitie beta-1,3/1,6-D-glukánu a jeho kombinácii s oxihumolitom v produkcii 
brojlerových kurčiat 

 
34. Šimko M., Bíro D., Juráček M., Gálik B., Rolinec M.    
 Hodnotenie obsahu štrukturálnych sacharidov v kŕmnych dávkach pre dojnice  
 
35. Tůmová E., Chodová D., Härtlová H.      
 Vliv restrikce krmiva na biochemické parametry krve brojlerových králíků 
 
36. Tůmová E., Volek Z., Härtlová H., Martinec M., Chodová D.    

 Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků 
a brojlerového králíka 

 
37. Vajda V., Maskaľová I., Bystriansky B.      
 Mledzivová výživa teliat v intenzívnom chove dobytka 
 
38. Vršková M., Bencová M.        
 Kvalita kukuričných siláží v SR 
 
39. Zelenka J., Heger J., Kráčmar S., Mrkvicová E.     

 Ukládání dusíku a aminokyselin v prvém období života pomalu a rychle 
rostoucích kuřat 

 
40. Žváčková P., Mlejnková V., Doležal P., Kalhotka L., Přichystalová J., Hrbek J. 

Mikrobiologická analýza krmiv pro jelení zvěř 
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X. Kábrtovy dietetické dny  
25. dubna 2013 

 

Dne 25. dubna 2013 se uskutečnila jubilejní konference s mezinárodní účastí X. 
Kábrtovy dietetické dny. Konference byla již tradičně zaměřena k otázkám zdravotní 
nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a k problematice dietetiky a 
hygieny krmiv.  
 
Konference byla uspořádána Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny a 
ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno při příležitosti 110. výročí 
narození prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. a při příležitosti 20. výročí 
novodobé historie Ústavu výživy zvířat.   

 

 

 

 

Plenární příspěvky 
 
1. Brauner P. 

Ke 110. výročí narození prof. Jaroslava Kábrta a jubileím ve výživě a dietetice na  
VFU Brno 
 

2. Brož J.    
Možnosti náhrady krmných antibiotik v odchovu selat 
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3. Florián M.    
Systém úřední kontroly krmiv v ČR 

 
4. Hera A., Pokludová L.  

Zásady používání premixů s antibiotiky 
 
5. Karel K.   

Bezpečnost krmiv v praxi 
 
6. Kubiska Z.    

Perspektivy českého zemědělství a krmivářského průmyslu 
 
7 Veleba J.   

České zemědělství na prahu nového rozpočtového období EU 
 
8. Zedník J., Svoboda J. 

Tvrzení – nové možnosti v označování krmiv 
 
Odborné příspěvky 
 
9. Balabánová M., Hošková Š., Mareš P., Zeman L. 

Vliv taurinu v krmných směsích brojlerů na hladinu cholesterolu v krvi 
 
10. Bindas Ĺ., Maskaľová I., Bujňak L. 

Vplyv koncentrácie N – látok v dietách rastúcich ošípaných na intermediárny  
metabolizmus, exkréciu dusíka a užitkové parametre 

 
11. Bučko O., Lehotayová A., Petrák J., Vavrišínová K., Debrecéni O. 

Vplyv organického selénu na farbu bravčového mäsa počas skladovania 
 
12. Bujňák L., Vajda V. 

Markery pufračnej kapacity v silážach a zmesných kŕmnych dávkách 
 
13. Bušová M., Štancelová K. 

Analýza proteinů svaloviny vybraných druhů masa 
 
14. Čermáková J., Kudrna V., Výborná A., Illek J., Doležal P., Tyrolová Y., 

Blažková K.  
Výsledky experimentu s dojnicemi se zkrácenou dobou stání na sucho 
 

15. Čermáková T., Gasper J. 
Hodnotenie alternatívneho krmiva pre včely 

 
16. Debrecéni O., Lehotayová A., Petrák J., Bučko O. 

Vplyv vysokej teploty ustajnenia na parametre rastu a spotřeby živín vo výkrme  
ošípaných 
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17. Demeterová M., Šamudovská A., Sopoliga I. 
Vplyv prídavku oxihumolitu na produkciu a vybrané ukazovatele 
intermediárneho metabolizmu u bažantích kurčiat 

 
18. Dokoupilová A., Janda K., Mach K., Andrejsová L., Martinec M., Ondráček J. 

Využití přírodního kokcidiostatika Emanox a probiotika Probiostan v kompletní 
granulované krmné směsi pro výkrm brojlerových králíků 

 
19. Doležal P., Szwedziak K., Zeman L., Tukiendorf M., Prchal J. 

Vliv chemického složení a struktury TMR na bachorové trávení krav holštýnského 
plemene v prvních 100 dnech laktace 

 
20. Dušová H., Peksa Z., Trávníček J., Kroupová V., Pálka V., Cimburková P. 

Vliv alimentárního příjmu jodu na štítnou žlázu ovcí 
 
21. Englmaierová M., Bubancová I., Dlouhá G., Vít T. 

Náhrada syntetických zdrojů karotenoidů v krmných směsích pro slepice 
 
22. Fröhdeová M., Mlejnková V., Lukešová K., Doležal P. 

Vliv zkrmování kvasinkové kultury na krevní sérum u skotu 
 
23. Hložková J., Kotrbáček V., Scheer P., Stehlíková Š., Doubek J. 

Vliv koncentrace dezintegrované chlorellové biomasy v dietě nosnic na změny 
podílu vaječných složek a vaječné skořápky 

 
24. Horký P., Balabánová M. 

Vliv selenu na kvalitu ejakulátu 
 
25. Hošková Š., Balabánová M., Hošek M., Zeman L. 

Aplikace taurinu do krmných směsí pro brojlery 
 
26. Hrbek J., Doležal P., Mlejnková V., Zeman L., Kamler J. 

Zhodnocení způsobu skladování SKD pro zvěř a jeho vliv na výživnou hodnotu 
 
27. Humpolcová P., Zapletal D., Suchý P., Straková E., Rusníková L., Jůzl R., Vitula 

F. 
Výsledky srovnání mastných kyselin v sušině tuku prsní a stehenní svaloviny 
bažanta obecného (Phasianus colchicus) a orebice čukar (Alectoris chukar) 

 
28. Chodová D., Tůmová E., Uhlířová L. 

Vliv restrikce krmiva na stravitelnost živin u brojlerových králíků 
 
29. Jambor V., Vosynková B. 

Hodnocení kvality kukuřičného škrobu 
 
30 Juráček M., Bíro D., Šimko M., Gálik B., Rolinec M., Gajdošík P., Ševčík P., 

Majlát M. 
Nutričná hodnota a fermentačné parametre lucernových siláží 
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31. Karásková K., Straková E., Suchý P., Zapletal D., Jámbor M. 
Vývoj živé hmotnosti, hmotnostních přírůstků a jatečné ukazatele u bažanta 
obecného (Phasianus colchicus L.) vykrmovaného při použití běžných typů 
krmných směsí 

 
32. Kirchnerová K., Foltys V., Špička J. 

Vplyv typu výživy dojníc na kvalitu mlieka a zloženie mastných kyselín mliečneho 
tuku 

 
33. Kodeš A., Hlaváčková A., Plachý V., Mudřík Z. 

Ověření přesnosti predikce energetické hodnoty krmiv pro přežvýkavce 
 
34. Kopřiva V., Drga J., Hostovský M., Nekvapil T. 

Antioxidanty ve výživě nosnic 
 
35. Kotsampasi B., Christodoulou V., Bampidis V.A., Straková E., Suchý P.
 Využití siláže z dužiny granátovníku v krmných dávkách pro jehňata 
 
36. Koukolová M., Koukolová V., Homolka P. 

Hodnocení frakcí dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců 
 
37. Krobot R., Mlejnková V., Fröhdeová M., Zeman L. 

Vliv přídavku taurinu do krmných směsí na jeho obsah v erytrocytech 
 
38. Krobot R., Lukešová K., Fröhdeová M., Mlejnková V., Zeman L. 

Vliv zkrmování mykotoxiny kontaminovaného krmiva na krevní sérum u 
laboratorních potkanů 

 
39. Kroupa L., Straková E., Christodoulou V., Suchý P., Herzig I. 

Obsah živin v semenech tří odrůd kulturních lupin a jejich obsah v jádru a slupce 
 
40. Křížová L., Richter M., Veselý A. 

Vztah mezi hodnotami tělesné kondice, živou hmotností a tloušťkou hřbetního 
tuku u dojnic českého strakatého skotu 

 
41. Loučka R., Homolka P., Koukolová V., Rajčáková L., Mlynár R. 

Porovnání kvality fermentace a hodnocení kukuřičných siláží v Čechách a na 
Slovensku 

 
42. Loučka R., Tyrolová Y. 

Vliv aditiva na změny frakcí dusíkatých látek siláže vojtěšky 
 
43. Loučka R., Mikyska F. 

Minerální látky v kukuřičných silážích pro přežvýkavce 
 
44. Loučka R., Knížková I., Kunc P. 

Aerobní degradace siláže u stěny silážního žlabu 
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45. Macháček M., Suchý P., Straková E. 
Vliv kontinuálního podávání klinoptilolitu v krmných směsích u užitkových 
nosnic  
 

46. Marcin A., Naď P. 
Selekcia efektívnych metabolitov liečivých a aromatických rastlín za účelom 
prípravy fytogénnych aditív pre hospodárské zvieratá 

 
47. Margetín M., Apolen D., Debrecéni O., Oravcová M., Krupová Z., Luptáková L. 

Fyzikálno-chemické vlastnosti a profil mastných kyselín mäsa ĺahkých jatočných 
jahniat v závislosti od spôsobu odchovu 

 
48. Martinec M., Ondráček J., Mach K., Dokoupilová A. 

Vliv kontinuálního podávání krmného doplňku s obsahem rostlinných extraktů a 
Probiostanu® na vybrané biochemické parametry krve chovných králic 

 
49. Maskaĺová I., Vajda V., Krempaský M. 

Analýza bachorovej a črevnej stráviťelnosti pri vybraných bielkovinných 
krmivách 

 
50. Mejía Alba J.E., Skládanka J., Doležal P. 

Význam bakteriálních a chemických konzervantů pro zlepšení procesu výroby 
siláže ze srhy laločnaté 

 
51. Michele P., Veselý P., Bien R. 

Predikce obsahu škrobu v kukuřičných silážích metodou NIRS 
 
52. Mikešová K., Hučko B., Mudřík Z. 

Studium vlivu pupalkového oleje na hematologické hodnoty u sportovních koní 
 
53. Mlejnková V., Fröhdeová M., Lukešová K., Kalhotka L., Doležal P. 

Výskyt mikroorganismů v provozních podmínkách 
 
54. Mlynár R., Rajčáková Ĺ., Gallo M. 

Vplyv prikrmovania pasených dojníc so sušenými cukrovarskými rezkami na 
produkciu a kvalitu mlieka 

 
55. Mrázková E., Jakubcová Z., Mrkvicová E. 

Vliv zkrmování doplňků s obsahem vápníku a hydrolyzovaných kvasinek na 
změnu pH bachoru dojnic 

 
56. Mudřík Z., Christodoulou V., Joch M., Hučko B., Kodeš A. 

Tvorba metanu u přežvýkavců a možnosti jeho omezení dietou 
 

57. Naď P., Skalická M., Marcin A. 
Vplyv vegetačného štádia, poradia kosby a vonkajších podmienok na obsah živín 
a stráviteĺnosť u Lucerny siatej 
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58. Okrouhlá M., Stupka R., Čítek J., Šprysl M. 
Vybrané ukazatele vepřového masa ve vztahu k doplňku lněného semínka do 
krmiva prasat 

 
59. Pechová A., Pavlata L., Borkovcová I, Přidalová H., Vorlová L. 

Studium interakce selenu a jodu při suplementaci těchto prvků u laktujících koz 
 
60. Petrák J., Debrecéni O., Bučko O. 

Vplyv selénu na koncentráciu kortizolu v sére ošípaných 
 
61. Petrášková E., Pejchová K., Vazdová P., Čermák B., Lád F., Ingvortová M. 

Vliv přípravku Biopolym FZT na bachorovou degradaci krmiv 
 
62. Plachý V., Hlaváčková A., Kodeš A., Mudřík Z., Hučko B. 

Vztah jednotlivých frakcí vlákniny v kukuřičné siláži k její produkční účinnosti 
 
63. Pozdíšek J., Látal O. 

Využití živin travních porostů s funkčním přídavkem jádra 
 
64. Rajčáková Ĺ., Mlynár R., Bencová E., Poláčiková M. 

Úroveň proteolýzy v súvislosti s obsahom N-látok v lucernových silážach na 
Slovensku 

 
65. Rajčáková Ĺ., Mlynár R. 

Kvalita a produkčná účinnost obilných GPS siláží 
 
66. Rolinec M., Bíro D., Šimko M., Juráček M., Gálik B., Gajdošík P., Schubertová 

Z. 
Krvný obraz oviec počas in vivo experimentu 

 
67. Rusníková L. 

Vliv skladování na kvalitu oleje 
 
68. Skalická M., Maskaĺová I., Bujňák L. 

Profil vybraných minerálnych prvkov v krmivách pre dojnice 
 
69. Sak-Bosnar M., Kralik Z., Galović O. 

Effect of β-alanine suplemented to broiler feed on the meat quality and carnosine 
content  

 
70. Skřivanová E., Dlouhá G., Marounek M. 

Vliv přídavku kyseliny kaprylové na počty salmonel v trávicím traktu kuřat 
infikovaných bakterií Salmonella Enteritidis 

 
71. Sopoliga I., Demeterová M., Šamudovská A. 

Využitie prírodných humínových látok v diéte pre bažantie nosnice v období 
znášky 
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72. Straková E., Christodoulou V., Kroupa L., Suchý P., Rusníková L., Herzig I. 
Kvalita proteinu semen tří odrůd rodu Lupinus 

 
73. Stryk J., Křížová L. 

Výskyt fusariových mykotoxinů v krmivech pro dojnice v ČR 
 
74. Suchý P., Straková E., Christodoulou V., Kroupa L., Herzig I. 

Kvalita lupinového oleje a jeho dietetická hodnota 
 
75. Svobodová J., Tůmová E., Englmaierová M. 

Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječné skořápky slepic 
nosného typu 

 
76. Synek J., Jambor V., Vosynková B., Loučka R. 

Aerobní stabilita kukuřičné siláže 
 
77. Šamudovská A., Demeterová M. 

Vplyv β-glukánu a oxihumolitu na biochemické a imunologické ukazovatele v krvi 
brojlerových kurčiat 

 
78. Šimko M., Bíro D., Juráček M., Gálik B., Rolinec M. 

Hodnotenie štruktúry krmív a kŕmnych dávok pre dojnice 
 
79. Trávníček J., Kroupová V., Dušová H., Peksa Z., Richterová J. 

Nezbytnost systematického sledování koncentrace jodu v kravském mléce 
 
80. Tůmová E., Skřivanová V., Hrstka Z. 

Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi 
 
81. Vajda V., Maskaĺová I., Bujňák L., Krempaský M. 

Markery metabolickej záťaže energetického a bielkoviného metabolizmu 
v peripartálnom období dojníc 

 
82. Vavrišínová K., Bučko O., Debrecéni O., Moravčíková J., Piterka P. 

Rôzne spôsoby kŕmenia a mäsová užitkovosť teliat 
  
83. Vazdová P., Pejchová K., Lád F., Petrášková E., Návara D., Ingvortová M. 

Vliv nízkoteplotního plazmatického výboje na nutriční hodnoty zrnin 
 
84. Volek Z., Marounek M. 

Náhrada sojového extrahovaného šrotu lupinou ve výživě laktujících samic 
brojlerových králíků 

 
85. Vršková M., Mlynár R., Bencová E., Poláčiková M. 

Zhodnotenie obsahu škrobu a energie v kukuřičných silážach na Slovensku 
 

86. Zelenka J. 
Retence mědi, zinku, manganu a železa u pomalu a rychle rostoucích kuřat 
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XI. Kábrtovy dietetické dny  
14. května 2015 

 

Dne 14. května 2015 se uskutečnila konference s mezinárodní účastí „XI. Kábrtovy 
dietetické dny“. Konference byla tradičně zaměřena k otázkám zdravotní nezávadnosti 
krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a k problematice dietetiky a hygieny krmiv.  
 
Konference byla pořádána Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny a ekologie 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Odborem veterinárního lékařství České 
akademie zemědělských věd.  
 
Konference byla uspořádána u příležitosti 25. výročí Fakulty veterinární hygieny a 
ekologie a 40. výročí výuky hygieny potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě 
Brno. Současně bylo připomenuto 112. výročí narození prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, 
Dr.h.c. et dr.h.c. a 22. výročí novodobé historie Ústavu výživy zvířat.  Konference byla 
podpořena grantovým projektem NAZV QJ1510136. 
 

 
 

Slavnostní zahájení konference 

prof. E. Straková, Dr. J. Nedělník, prof. P. Suchý 

 

 

Plenární příspěvky 
 
1. Vajda V. 

Historie pořádání konferencí Lazarovy dny výživy a Kábrtovy dietetické dny 
 
2. Nedělník J.    
 Český výzkumný prostor a role ČAZV v něm 
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3. Jurečka D.    
 ÚKZÚZ – struktura a činnost 
 
4. Kubiska Z. 

Současné trendy českého zemědělství 
 
5.  Sekáč P. 

Dotační politika českého zemědělství 
 
6. Florián M. 
 Úřední kontrola krmiv v ČR 
 
7. Karel K.  

Hygiena a bezpečnost krmiv 
 
8. Nedělník J. 

Mykotoxiny – mýtus či realita? 
 
Odborné příspěvky 
 
9. Bindas Ľ., Maskaľová I., Bujňák L.  

Vplyv diéty so zníženým obsahom N–látok na pufračnú kapacitu diéty, 
intermediárny metabolizmus a exkréciu dusíka odstavčiat 

 
10. Bujňák L., Bindas Ľ., Maskaľová I., Vajda V. 

Vplyv prídavku zeolitu na produkčné ukazovatele a úroveň metabolizmu vo 
výkrme ošípaných 

 
11. Čermák L., Kudrnová E., Skřivanová V., Skřivanová E. 

Vliv pastevního výkrmu na složení bakteriální mikrobioty ve slepých střevech 
kuřat 

 
12. Černík J., Štercová E., Šterc J., Fictum P., Luňáček J., Halouzka R. 

Vliv intenzivního výkrmu býků s vysokým podílem jadrných krmiv na sliznici 
bachoru – morfometrická studie 

 
13. Doležal P., Mlejnková V., Zeman L., Szwedziak K., Tukiendorf M., Pavlata L. 

Vliv nízkého obsahu sušiny silážované vojtěšky na výslednou kvalitu siláže 
 
14. Englmaierová M., Skřivan M. 

Vliv zdroje fytázy a velikosti částic vápence na užitkovost a kvalitu vajec slepic 
 
15. Gálik B.,Bíro D.,Rolinec M., Šimek M., Juráček M.,Herkeľ R.,Arpášová H. 

Vplyv sumachu (RhuscoriariaL.) na fyzikálne vlastnosti konzumných vajec 
 
16. Hladký J.,Porhansl P., Konečný R., Křížová Z., Mallát P., Trávníček J. 

Kontrola minerálního metabolizmu plemene Aberdeen Angus v záplavové oblasti  
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17. Hreško Šamudovská A., Demeterová M., Skalická M. 
Ovplyvnenie rastu brojlerových kurčiat beta-glukánom získaného z húb 

 
18. Chodová D., Tůmová E., Volek Z. 

Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u 
brojlerových králíků 

 
19. Joch M., Kudrna V., Illek J., Výborná A., Tyrolová Y., Bradáčová R., Lang P. 

Vliv náhrady sójového extrahovaného řepkovým extrahovaným šrotem na 
mléčnou užitkovost a příjem krmiva vysokoužitkových dojnic 

 
20. Juráček M., Bíro D., Šimko M., Gálik B., Rolinec M., Majlát M., Gajdošík P. 

Fermentačné parametre kukuričných siláží rôznych hybridov Fermentation 
parameters of maize silages of different hybrids 

 
21. Kirchnerová K., Vršková M., Huba J., Špička J. 

Vplyv pastvy dojníc na zdravotne významné mastné kyseliny mliečneho tuku  
 
22. Kováč G., Vargová M., Kadaši M., Záleha P., Petrovič V. 

Vybrané metabolické parametre, hormóny a kondičný stav u dojníc 
 
23. Kralik D., Gantner R., Bogut I., Jovičić D.,  Kovačić Đ., Spajić  R. 

Effects of variety and environment on yield and feed value of sorghum and 
anaerobic codigestion with cattle manure 

 
24. Kralik Z., Kralik G., Radišić Ž., Kralik I., Hanžek D. 

Influence of dietary replacement of sunflower oil with milk thistle 
(Silybummarianum) oil on fattening characteristics and carcass quality of broilers 

 
25. Kroupa L., Suchý P., Straková E., Zapletal D., Karel K., Kubiska Z., Macháček 

M. 
Porovnání nutriční hodnoty základních živin u tří bílých odrůd lupinových semen  

 
26. Kroupová V., Trávníček J., Konečný R., Hladký J., Křížová Z. 

Uplatnění soustavného sledování koncentrace jodu v kravském mléce  
 
27. Kvaček J., Plachý V., Mudřík Z., Christodoulou V., Kodeš A., Hučko B. 

Sušená nať topinamburu může být potenciálním krmivem pro králíky 
 
28. Loučka R., Tyrolová Y. 

Aerobní stabilita kukuřičné siláže po aplikaci chemického konzervačního 
přípravku 

 
29. Loučka R., Tyrolová Y., Jambor V., Lang J., Nedělník J., Třináctý J.,Kučera J.  

Hodnocení skupin hybridů kukuřice podle MILK 2006 
 
30. Marcin A., Naď P. 
 Vzťah medzi vegetačním štádiom aobsahom tokoferolu v sušenej lucerne 
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31. Maskaľová I., Vajda V., Bujňák L. 
Úroveň energetického metabolizmu vo vzťahu  lipomobilizácií v peripartálnej 
fáze dojníc 
 

32. Naď P., Marcin A., Skalická M.  
Vplyv klimatických podmienok a termínu zberu na  nutričnú hodnotu lucerny 
siatej 

 
33. Nečasová A., Pechová A., Bušová M., Martinec M., Ondráček J., Buchta M. 

Glutathion v krvi chovných králic a vliv podávání rostlinných krmných doplňků 
na jeho hladiny 

 
34. Pavlata L., Mrkvicová E., Doležal P. 

Kontrola výživy a zdraví dojnic analýzou výsledků vyšetření individuálních a 
bazénových vzorků mléka 

 
35. Pavlů K., Homolka P., Pavlů V.  

Obsah minerálních látek v píci ovlivněný předchozí rozdílnou intenzitou pastvy 
 
36. Pechová A., Martinec M., Ondráček J., Buchta M. 

Vliv podávání rostlinných extraktů S obsahem Silymarinu na produkční 
parametry a biochemický profil krve chovných králic 

 
37. Plachý V., Mudřík Z., Kvaček J., Christodoulou V., Kodeš A., Hučko B. 

Jak se projeví rozdílné zastoupení polysacharidů v krmné dávce králíků na 
produkci masa 

 
38. Polcarová L.  

Vliv klíčení na profil mastných kyselin sóji 
 
39. Skalická M., Maskaľová I., Hreško Šamudovská A. 

Mikro minerálny profil vo vybraných krmiváchpre dojnice 
 
40. Straková E., Suchý P., Kroupa L., Karel K., Kubiska Z., Karásková K., 

Sedláková K., Krejcarová J. 
Porovnání nutriční hodnoty proteinů u tří odrůd lupinových semen  

 
41. Suchý P., Straková E., Kroupa L., Karel K., Kubiska Z., Vopálenská J. 

Porovnání nutriční hodnoty tuku u tří odrůd lupinových semen 
42. Svobodová J., Tůmová E., Englmaierová M. 

 Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu 
 
43. Štenclová H., Karásek F., Doležal P., Hošková Š., Balabánová, M., Hošek M., 

Zeman L. 
Vliv doplňku taurinu do krmiva na růst brojlerů 

 
44. Štercová E., Auclair E., Kumprechtová D., Nováková J. 

Vliv suplementace živých kvasinek na stravitelnost živin a stabilizaci střevní 
mikroflóry u psů 
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45. Trčková M., Lorencová A., Kaevska M. 
Hukat sodný a oxidzinečnatý v profylaxi poodstavových průjmů a jejich vliv na 
fekální mikroflóru u odstavených selat 

 
46. Tůmová E., Skřivanová V. 

Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií  
 
47. Vajda V., Maskaľová I. 

Výskyt a nutričnáre gulácia acidózy bachora u doníc 
 
48. Veselý P. 

Výnosová diference xerotermních porostů NPR Mohelenská hadcová step 
  
 49. Winkler A., Dusel G., Koch Ch., Romberg FJ., Gessner DK., Most E., Eder K., H

 eimendahl E., Menn F. 
 Účinky přírodní rostlinné směsi antioxidantů na dojivost, antioxidativní status a 

vybrané krevní parametry  
 
50. Zelenka J., Heger J., de la Cruz C., Machander V., Hampel D. 

Doplněk guanidinooctové kyseliny do krmných směsí pro výkrm kuřat 
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XII. Kábrtovy dietetické dny  
20. dubna 2017 

 

Dne 20. dubna 2017 se uskutečnila konference s mezinárodní účastí „XII. Kábrtovy 
dietetické dny“. Konference byla již tradičně zaměřena k otázkám zdravotní 
nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a k problematice dietetiky a 
hygieny krmiv. Konference byla pořádána Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Odborem 
veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd. Konference byla uspořádána 
u příležitosti 114. výročí narození prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. a 24. 
výročí novodobé historie Ústavu výživy zvířat.  Konference byla podpořena grantovým 
projektem NAZV QJ1510136. 
 

 
 

Účastníci konference 

Hotel Avanti Brno 

 

Plenární příspěvky 
 

1. Ing. Jiří Hojer  
Úvodní slovo  
 

2. Ing. Pavlína Adam, Ph.D.    
 Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání resortem MZe ČR 
 

3.  Ing. Zdeněk Čedík  
Současný stav a budoucnost českého zemědělství z pohledu obchodu se  
zemědělskými komoditami 
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4.  Ing. Václav Hlaváček, CSc.  
Činnost Agrární komory ČR 
 

5. MVDr. Zbyněk Semerád (ústřední ředitel SVS ČR)   
Veterinární dozor a obchodování s krmivy 
 

6.  MVDr. Jiří Bureš (ředitel ÚSKVBL) 
 Návrh nových pravidel pro výrobu a uvádění do oběhu medikovaných krmiv  
 z pohledu české regulační autority  

Příprava národního akčního plánu pro tlumení rezistence 
 

7.  Ing. Martin Klanica  
Činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce v r. 2016 
 

8. Ing. Daniel Jurečka     
 ÚKZÚZ – instituce, která kontroluje i radí 
 

9.  Ing. Miroslav Florián, Ph.D.  
 Úřední kontrola krmiv a problematika mykotoxinů 

    
Odorné příspěvky 
 

10. Bindas Ľ., Bujňák L., Maskaľová I. 
Vplyv diéty so zníženým obsahom dusíkatých látok na metabolické a rastové  
parametre odstavčiat 

 
11. Bíro D., Juráček M., Šimko M., Gálik B., Rolinec M., Hanušovský O., Píšová A.  

Porovnanie hodnotenia kvality kukuričných siláží v Slovenskej a Českej republike 
 

12. Bogut M.1, Babić I.2, Župan B.3, Bogut I.1 
Nutrition of juvenile common capr (Cyprinus carpio) with Brine Shrimp (Artemia 
salina) nauplii 

 
13. Bonos E., Giannenas I., Skoufos I., Tzora A., Papaioannou N., Christodoulou 

V., Christaki E., Florou-Paneri P. 
Effect of a mixture of natural feed additives on chicken broiler performance 
parameters and digestive tract health 
 

14. Brestenský M., Nitrayová S., Patráš P. 
Vplyv diétnej reštrikcie na krvné ukazovatele u ošípaných  

 
15. Bujňák L., Skalická M., Hreško Šamudovská A., Bindas Ľ., Maskaľová I. 

Vplyv prídavku zeolitu na vybrané ukazovatele minerálneho metabolizmu u 
výkrmových ošípaných 

 
16. Doležal P., Dvořáček J., Szwedziak K., Tukiendorf M., Polanczyk E., Pavlata L.  

Močovina jako konzervační přísada pro silážování kukuřice 
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17. Englmaierová M., Skřivan M., Skřivanová E., Čermák L. 
Vliv genotypu na fyzikální ukazatele a senzorické hodnocení kvality masa pomalu 
rostoucích kuřat chovaných na pastvě 

 
18. Gálik B., Bíro D., Rolinec M., Juráček M., Šimko M., Hanušovský O., Varga B. 

Feed additives in horses nutrition: A Review 
 

19. Hanušovský O., Bíro D., Šimko M., Gálik B., Juráček M., Rolinec M., 
Balušíková Ľ. 
Vplyv poradia laktácie na teplotu bachora dojníc 

 
20. Hreško Šamudovská A., Skalická M., Bujňák L. 

Vplyv humínových látok na produkciu bažantov  
 

21. Chodová D., Tůmová E., Volek Z. 
Vliv restrikce krmiva v kombinaci s časným odstavem na užitkovost a vnitřní 
orgány brojlerových králíků 

 
22. Chrenková M., Formelová Z., Chrastinová Ľ., Polačiková M., Rajský M. 

Bachorová degradovateľnosť a črevná stráviteľnosť živín vybraných krmív 
 

23. Christodoulou C., Kotsampasi B., Tsiplakou E., Mavrommatis A., 
Mitsiopoulou C., Karaiskou C., Dotas D., Bampidis V., Christodoulou V., 
Zervas G. 
Pomegranate pulp silage inclusion on lactating dairy cows diets and its effects on 
milk yield, antioxidant status and milk fatty acid profile 

 
24. Jambor V., Vosynková B. 

Zlepšení aerobní stability kukuřičných siláží pomocí různých aditiv 
 

25. Juráček M., Bíro D., Šimko M., Gálik B., Rolinec M., Hanušovský O., Andruška 
N., Balušíková Ľ. 
Analýza kvality kukuričných siláží  

 
26. Kotsampasi B., Christodoulou C., Bampidis A., Tsiaousi A., Petrotos K., 

Fragioudakis N., Christodoulou V. 
The use of partly destoned exhausted olive cake on growing Florina (Pelagonia) 
lamb diets 

 
27. Kotsampasi B., Christodoulou C., Bampidis V.A., Theophilou N., Ntotas V., 

Christodoulou V. 
The use of palygorskite on lactating ewes nutrition 

 
28. Kováč G., Tothová C., Vargová M., Kadaši M., Petrovič V. 

Meta-inflammation  occurs in dairy cows? 
 

29. Kralik G., Kralik Z., Hanžek D., Kralik I., Grčević M., Radišić Ž. 
Effect of β-alanine, L-histidine and magnesium oxide supplementation on 
carnosine concentration and broiler meat quality  
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30. Krejcarová J., Vopálenský J. 
Změny zastoupení aminokyselin v pastevním porostu v průběhu vegetačního 
období 

 
31. Kudrna V., Illek J., Joch M., Výborná A., Lang P., Tyrolová Y. 

Rozdílná strategie výživy dojnic v období stání na sucho 
 

32. Kuchařová V., Veselá I., Kotrbáček V., Doubek J. 
Efekty podávání Resveratrolu a betaglukanu na vybrané hematologické ukazatele 
rostoucích selat 

 
33. Loučka R., Jančík F., Jambor V., Homolka P., Kubelková P., Tyrolová Y., 

Výborná A. 
Měření kyselosti v bachoru pomocí speciálního bolusu 

 
34. Marcin A., Naď P. 

Účinok rastlinných silíc na niektoré zootechnické a zdravotné parametre prasiat v 
prevádzkových podmienkach 

 
35. Maskaľová I., Vajda V. 

Vplyv výživy na kvalitu mliečnej produkcie 
 

36. Mrkvicová E., Pavlata L., Šťastník O., Anzenbacherová E., Vyhnánek T., 
Doležal P., Martinek P. 
Vliv zkrmování pšenic s barevným zrnem na užitkovost a metabolismus 
brojlerových kuřat 

 
37. Mudřík Z., Plachý V., Doskočil I., Homolková D., Hučko B., Kodeš A. 

Jak ovlivní extruze stravitelnost proteinů pšenice 
 

38. Naď P., Hreško Šamudovská A.,  Marcin A., Skalická M.,  
Účinok huminových látok na produkciu a kvalitu vajec u bažantích sliepok 

 
39. Nečasová A., Pechová A., Holasová M. 

Stanovení glutathionu v krvi telat na mléčné výživě 
 

40. Nitrayová S., Brestenský M., Patráš P.  
Vplyv Digestarom® 1324 na ileálnu stráviteľnosť dusíkaa aminokyselín 
kuričných DDGS ako kŕmneho komponentu pre ošípané 

 
41. Okrouhlá M., Stupka R., Čítek J., Urbanová D. 

Kvalita masa a ukazatele svalových vláken prasat genotypu DanBred 
 

42. Patráš P., Nitrayová S., Brestenský M.  
Účinok kyseliny benzoovej na pH moču a vylučovanie amoniaku, v závislosti od 
množstva dusíka v krmive u ošípaných 

 
43. Pechová A., Nečasová A., Holasová M. 

Vztah pH moči k bachorovým dysfunkcím u dojnic 
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44. Pozdíšek J., Látal O., Dufek A. 
Zvýšení výživné hodnoty jetelotravních směsek přídavkem obilních šrotů 

 
45. Rajský M., Vodňanský M., Chrenková M. 

Vplyv kvality trávnej siláže na zdanlivú stráviteľnosť u jeleňa 
 

46. Rolinec M., Bíro D., Gálik B., Šimko M., Juráček M., Hanušovský O. 
Mastné kyseliny v mledzive prasníc – Review 

 
47. Sedláková K., Straková E., Suchý P., Kroupa L.  

Produkce zelené hmoty a nutriční hodnota živin tří odrůd lupiny bílé 
 

48. Skalická M., Bujňák  L.,  Naď P., Hreško Šamudovská A., Mihok T., Marcin A. 
Minerálny profil v krvi oviec po prídavku humínovej kyseliny  

 
49. Straková E., Suchý P., Kroupa L., Sedláková K., Jeřábek M., Zapletal D., 

Macháček M.,   Karel K., Kubiska Z. 
Testace lupinového šrotu na bázi celých semen lupiny bílé Zulika ve výkrmu 
kachen 

 
50. Suchý P., Straková E., Kroupa L., Sedláková K., Jeřábek M., Macháček M., 

Karel K., Kubiska Z. 
Testace lupinového šrotu na bázi celých semen lupiny bílé Zulika ve výkrmu 
brojlerových kuřat 

 
51. Šimek V., Zapletal D., Kroupa L., Kudělková L., Straková E., Macháček M., 

Suchý P. 
Sledování vybraných hematologických ukazatelů krve zakrslých králíků ve vztahu 
k použitým dietám 

 
52. Tůmová E., Volek, Z., Skřivanová V., Chodová D., Němeček T. 

Vliv techniky krmení na výkrmnost a vývoj vnitřních orgánů samců a samic nutrií 
(Myocastor coypus) 

 
53. Uhlířová L., Volek Z., Marounek M. 

Semena lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius L. cv. Primadona) jako zdroj 
dusíkatých látek pro brojlerové králíky 

 
54. Vajda V., Maskaľová I. 

Vplyv prídavku chráněného cholínu na metabolizmus u vysokoprodukčných 
dojníc 

 
55. Veselý P., Michele P. 

Predikce nutriční hodnoty xerotermofilních travinobylinných porostů 
 

56. Vlčková J., Tůmová E., Chodová D., Bendová M.   
Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu skořápky a mikrobiální 
kontaminaci vajec nosnic 
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57. Volek Z., Uhlířová L., Marounek M., Kudrnová E. 
Produkce a složení mléka, konverze krmiva a růst králíků krmených dietou 
obsahující lupinu bílou (Lupinus albus L. cv. Zulika) 

 
58. Zapletal D., Straková E., Jakešová P., Vitula F., Suchý P. 

Ukazatele výrkmnosti bažantích kuřat (Phasianus colchicus) ve vztahu 
k provedené selekci 

 
59. Zelenka J., Heger J., Wiltafsky, M. 

Použití různých způsobem tepelně ošetřené plnotučné sóji ve výkrmu brojlerů 
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NutriNET 2015  
15. května 2015 
studenstká vědecká konference  
 
Dne 15. května 2015 se v rámci konference XI. Kábrtovy dietetické dny konala 
konference studentů doktorských studijních programů NutriNET 2015. Konference byla 
pořádána Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno. Na spolupořádání konference se podílel Odbor 
veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd. Konference byla pořádána u 
příležitosti 40. výročí výuky hygieny potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě 
Brno a u příležitosti 25. výročí Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Cílem konference 
byla prezentace studentských odborných prací zaměřených na problematiku výživy 
zvířat.  
 
Nejlépe hodnocené odborné práce: 
 

o 1. místo  
 

Joch M., Čermák J., Hučko B., Marounek M.  
In vitro screening of selected active compounds of essential oils for manipulation of 
rumen fermentation    
 

o 2. místo  
 

Ketta M., Tůmová E.  
Interaction of calcium level, housing and genotype on egg shell measurements 
 

o 3. místo  
 

Karásek F., Štastník O., Štenclová H., Mrkvicová E., Pavlata L., Vaculová K., Doležal 
P., Zeman L.  
The use of hull-less barley in the diet of broiler chickens   
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Odborné příspěvky 
  
1. Hanušovský O., Bíro D., Šimko M., Juráček M., Gálik B., Rolinec M., Majlát M., 

Herkeĺ R. 
Assessment of minerals concentrations in maize silages analyzed from year 2011 
to 2013   

 
2. Herkeĺ R., Gálik B., Bíro D., Rolinec M., Šimko M., Juráček M., Arpášová H., 

Hanušovský O., Majlát M. 
The effect of pumpkin and flaxseed oils on the content of crude fat and 
cholesterol in egg´s yolk  

 
3. Hodulíková L., Kvasnovský M., Klusoňová I., Knotová D., Skládanka J. 

The influence of utilization of chemical preservative on the quality of the silage 
made from different species of clovers  
 

4. Hovorková P., Skřivanová E. 

The use of caprylic acid in broiler chickens: Effect on Campylobacter jejuni   
 
5. Jakešová P., Klusoňová I., Kvasnovský M., Karásková K., Vopálenský J., 

Zapletal D. 
Evaluation of the nutritional value of pastures in relation to their botanical 
composition 

 
6. Joch M., Čermák J., Hučko B., Marounek M. 

In vitro screening of selected active compounds of essential oils for manipulation 
of rumen fermentation  

 
7. Karásek F., Štastník O., Štenclová H., Mrkvicová E., Pavlata L., Vaculová K., 

Doležal P., Zeman L.  
The use of hull-less barley in the diet of broiler chickens  
 

8. Ketta M., Tůmová E. 
Interactions of calcium level housing and genotype on egg shell measurements  

 
9. Koukolová M., Zástavová P., Homolka P., Koukolová V. 

Application of Cornell system in ruminant nutrition at the roughages 
 
10. Krejcarová J., Straková E., Suchý P. 

Nutritional value of sea buckthorn pellets and possibility of their use in animal 
nutrition  

 
11. Kvaček J., Mudřík Z., Plachý V. 

Is the Jerusalem artichoke actually a plant XXI. century   
 
12. Láchová J., Homolka P., Kudrna V., Jančík F., Kubelková P. 

Assessment of digestibility of meadow hay for horses  
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13. Majlát M., Juráček M., Bíro D., Šimko M., Gálik B., Herkeĺ R., Hanušovský O.  
Occurrence of mycotoxins in maize silage 

 
14. Mikešová K., Härtlová H., Hučko B., Mudřík Z., Rada V. 

Effect of evening primrose oil on the organism of sports horses  
 
15. Musilová A., Lichovníková M. 

The effect of exogenous phytase on retainable plant origin phosphorus and 
calcium in layin hens  

 
16. Šimek V., Zapletal D., Straková E., Macháček M., Suchý P. 

Evaluation of the breed effect on haematological indicators in selected dwarf 
rabbit breeds   

 
17. Uhlířová L., Volek Z., Marounek M., Skřivanová V., Tůmová E. 

Effect of various lupine species on milk production of rabbit does and 
performance of their litters before weaning   

 

 
 

Hodnotící komise doktorských příspěvků 
doc. E. Skřivanová, MVDr. E. Štercová, prof. D. Zapletal, doc. M. Šimko, Ing. E. Mrkvicová 
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NutriNET 2019  
20. června 2019 
studenstká vědecká konference  
 
Dne 20. června 2019 se koná konference studentů doktorských studijních programů 
NutriNET 2019. Konference je pořádaná Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Cílem konference je 
prezentace studentských odborných prací zaměřených na problematiku výživy zvířat.  
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Lupina 2008  
31. ledna 2008 

konference o budoucnosti v krmení hospodářských zvířat  
 

Konference Lupina je odbornou konferencí, která je zaměřená na problematiku 
pěstování a využití zejména lupiny bílé v podmínkách České republiky, se zaměřením na 
ověřování i zahraničních zkušeností s využitím lupiny jako vhodné proteinové 
komponenty zejména ve výživě zvířat.  
 
Více než 50 odborníků se 31. ledna 2008 v posluchárně nové budovy prof. Lenfelda 
účastnilo semináře se souborným názvem LUPINA 2008, pořádaného Ústavem výživy, 
zootechniky a zoohygieny, Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Seminář se 
vedle svého odborného obsahu stal současně také jednou z prvních akcí, kterou se FVHE 
a její Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny přihlásily do rámce oslav 90. výročí 
založení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Pořadateli odborného semináře 
byli prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (VFU Brno), prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. (VFU 
Brno) a Miroslav Vrabec (Francotcheque Agricole, spol. s.r.o). 
 
Výstižný název charakterizoval tématické zaměření jednání, kterým byla problematika 
pěstování a využití lupiny jako jednoho z významných krmivových zdrojů v České 
republice. 
 
Téma nebylo voleno náhodně. V době, kdy vlivem absence masokostních mouček 
v krmných dávkách je nutno do nově navržených vegetabilních diet pro hospodářská 
zvířata hledat další zdroje proteinových krmiv nabízejí se proteiny plodiny domácí 
provenience jako jejich výborná náhrada. Sója, která by zcela jistě připadala na tomto 
místě v úvahu, je plodinou dovozovou a cena sójového extrahovaného šrotu se stává 
v těchto úvahách limitujícím faktorem.  
 
Možnost nahradit v krmné dávce hospodářských zvířat sóju, jejíž extrahovaný šrot je 
cenově nevýhodný, semeny lupiny (zdaleka již nikoli pouze Lupiny bílé – Lupinus Albus, 
v současné době je takto využitelných 32 druhů lupiny) se z více příčin ocitá v centru 
pozornosti výzkumu i zemědělské praxe. Ta možnost je velmi reálná, a to jak 
podmínkami pro pěstování rostliny, tak i výnosy (pokusně až do 4 t/ha), současně však 
také nutriční hodnotou této krmné komponenty. Ta je dána vysokým obsahem proteinů, 
který lze relativně ještě zvýšit odslupkováním semen. Pro úplnost popisu tohoto 
krmného řetězce je potřeba dodat, že také slupky s vysokým obsahem vlákniny a 
balastních látek jsou využitelné jako krmivo, ovšem pouze v případě krmných dávek pro 
skot.   
 
Program konference nabídl prakticky kompletní průřez celou problematikou. Svědčí o 
tom přehled přednesených prací: 
 

o Zásady pěstování lupin s přihlédnutím k druhům, výsledky minulých let v praxi 
Vrabec Miroslav a kol., 

o Nutriční hodnota semen vybraných odrůd lupin a jejich využití v dietách pro 
drůbež 
Straková Eva a kol., 
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o Využití lupiny jako komponenty krmné směsi pro výkrm brojlerových kuřat 
Ivanko Štefan a kol., 

o Využití lupiny jako komponenty krmné směsi ve výživě prasat 
Zralý Zdeněk a kol., 

o Využití lupiny jako komponenty krmných dávek ve výživě skotu 
Homolka Petr a kol., 

o Možnosti konzervace lupiny silážováním 
Doležal Petr a kol. 

 
Seminář jednoznačně udržel trend, který si vytkli organizátoři, přinést komplexní 
poznatky, které mohou být dále využity jak navazujícími výzkumnými tématy, tak 
zejména praktickými počiny, ať již v pěstební technologii, výživě a ochraně rostlin, tak 
ale zejména v technologiích krmných, a to ve výkrmu brojlerových kuřat, nosnic, u 
prasat i skotu. Na semináři bylo rovněž upozorněno na deficity, které samotná lupina 
vykazuje (např. absence methioninu) a současně také na způsoby jejich eliminace nebo 
zmenšení rizika deficitu.  
Lupina je dnes z pohledu zemědělské výroby a jak se ukazuje, perspektivně snad také 
z pohledu potravinářského, významnou plodinou, jejíž dosah není soudobě možné 
přehlížet.  
Seminář - Lupina 2008, který společně pořádala VFU Brno (Ústav výživy, zootechniky a 
zoohygieny), VÚŽV Uhříněves a VÚVeL v Brně, se stal dobrou příležitostí jak k porovnání 
výsledků a dalších plánů v této oblasti, tak i k setkání mnohých z těch, kteří je svojí 
aktivitou naplňují. 

 

 
 

Zahájení konference LUPINA 2008 
prof. Straková, prof. Vorlová, prof. Suchý, Ing. Vrabec 
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Lupina 2017 
26. červenec 2017 
odborná konference v rámci projektu NAZV QJ1510136  
 
Konference byla uspořádána 26. 7. 2017. Konferenci uspořádal Ústav výživy zvířat a 
Ústav zootechniky a zoohygieny, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno, společně se Školním zemědělským podnikem VFU Brno 
Nový Jičín a společností ZZN Pelhřimov a.s. Součástí konference byla prezentace polního 
pěstování lupiny bílé, odrůdy Amiga, Dieta a Zulika. Po odborné stránce byla konference 
věnována možnostem využití lupiny bílé, pěstované v půdních a klimatických 
podmínkách České republiky, se zaměřením na ověření možnosti využití zelené hmoty, 
celého i odslupkovaného semene lupiny bílé ve výživě zvířat.  
 
Účastníky konference reprezentovali zejména pěstitelé, zástupci osivářských firem, 
krmivářského průmyslu, producenti živočišných komodit a zpracovatelé lupiny. Pozvání 
přijal a konference se účastnil ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka, generální ředitel firmy 
Selgen, a.s. Dr. Ing. Ivo Sedláček, člen Představenstva Agrární komory ČR Ing. Jindřich 
Šnejdrla, zástupce firmy OSEVA PRO s.r.o., Ing. Radek Macháč, Ph.D., zástupci společnosti 
AGRITEC Šumperk, s r.o., zástupci firmy Sano - Moderní výživa zvířat, spol. s r.o. a řada 
dalších významných hostů ze zemědělské praxe. Konference byla zahájena přednostkou 
Ústavu výživy zvířat prof. Ing. Evou Strakovou, Ph.D. a ředitelem ŠZP VFU Brno Nový 
Jičín MVDr. Leo Kroupou, Ph.D. Následoval blok odborných přednášek orientovaný do 
problematik: Cíle řešeného grantového projektu „Optimalizace proteinové výživy 
monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)“, (prof. Ing. Eva 
Straková, Ph.D., VFU Brno), Pěstování a choroby lupiny (Mgr. Eliška Ondráčková, Agritec 
Šumperk), Možnosti herbicidního ošetření lupin (Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Agritec 
Šumperk), Lupina bílá – náhrada dovozových zdrojů bílkovin ve výživě drůbeže, provozní 
testování ve výkrmu kuřat (Ing. Karel Karel, ZZN Pelhřimov a.s.), Lupina bílá v krmných 
směsích pro brojlerové králíky (Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves), 
Lupina bílá a její vliv na složení mikrobioty trávicího traktu drůbeže (doc. MVDr. Eva 
Skřivanová, Ph.D., ČZU v Praze). V rámci pracovního setkání byly diskutovány otázky 
související s pěstováním a ochranou lupiny bílé v podmínkách ČR, poznatky o 
zušlechtění lupiny jejím odslupkováním, uplatněním ve výživě monogastrických i 
přežvýkavých zvířat, zpracováním lupiny v rámci krmivářského i potravinářského 
využití. Byla diskutována otázka budoucnosti lupiny jako významné proteinové 
komodity. Konferenci ukončil rektor VFU Brno prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., který 
vyzval účastníky k prohlídce porostů tří odrůd lupiny bílé pěstované na Školním 
zemědělském podniku VFU Brno. Příspěvky prezentované na konferenci souvisely 
s řešením grantového projektu NAZV MZe ČR QJ1510136  „Optimalizace proteinové 
výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)“. 
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Průběh konference LUPINA 2017 
ŠZP VFU Brno Nový Jičín 
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X. Zajímavosti ústavu 

 

 
Oslavy stého výročí narození prof. Jaroslava Kábrta  
 
Dne 23. ledna 2003 se uskutečnilo na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno páté 
mezinárodní setkání výživářů, dietetiků a dalších odborníků z veterinární a zemědělské 
praxe v rámci konference s mezinárodní účastí V. Kábrtovy dietetické dny. Setkání bylo 
výjimečné v tom, že bylo spojeno se 100. výročím narození profesora Jaroslava Kábrta.  
Slavnostní a ojedinělý charakter setkání byl umocněn i prvním společným zasedáním 
v dějinách veterinárního školství, dvou vědeckých rad; Vědecké rady Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno a Vědecké rady Univerzity veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach, na kterém byly panu profesorovi Jaroslavu Kábrtovi uděleny rektory obou 
univerzit čestné tituly „doctor honoris causa“. 
 
 

 
 

100. výročí narození prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c.  
V. Kábrtovy dietetické dny r. 2003 

 
Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, Ph.D. – rektor UVL v Košicích 

Prof. MVDr. Jaroslav Kábrt 
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. – rektor VFU Brno 
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Pavilon profesora Kábrta  
 
V roce 2003 byla po profesoru J. Kábrtovi pojmenována budova Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno, budova č. 15, v níž dlouhodobě sídlí Ústav výživy zvířat 
na Pavilon profesora Kábrta. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno tak vyslovila 
uznání přínosu, který profesor J. Kábrt měl pro rozvoj Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno a její vzdělávací a výzkumné činnosti, pro veterinární praxi i pro rozvoj 
veterinární profese. 
 

 
 

Pavilon profesora Jaroslava Kábrta 
Budova č. 15 

Sídlo Ústavu výživy zvířat 
Sídlo Ústavu zootechniky a zoohygieny 
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Plaketa prof. Jaroslava Kábrta  
 
Při příležitosti konání konference s mezinárodní účastí „VIII. Kábrtovy dietetické dny“, 
která se uskutečnila dne 6. května 2009 na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, 
přijal organizační výbor konference společné rozhodnutí, udělit pamětní plaketu Prof. 
MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. předním tuzemských a zahraničním osobnostem za 
celoživotní přínos v oboru výživa zvířat a českým firmám jako výraz uznání za 
dlouholetou spolupráci v daném oboru. Bronzová pamětní plaketa je dílem 
akademického sochaře Miroslava Kováříka, který je autorem řady medailí a insignií měst 
a obcí České republiky. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách řady státních muzeí, 
tuzemských a zahraničních galerií i v soukromých sbírkách.  
 
Za celoživotní přínos v oboru výživa zvířat byla v r. 2009 udělena pamětní plaketa Prof. 
MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. následujícím osobnostem: 
 
Prof. Dr. Dr. Sc. Gorgana Králik 
rektorka Univerzity Josipa Juraje Strossmayera v Osijeku, HR 

Prof. Dr. Sc. Vlasta Šerman 
Univerzita v Zagrebu, HR  

Dipl. Ing. Agr. Slávko Lulič 
ředitel společnosti KRMIVA Zagreb, HR  

Prof. Ing. Daniel Bíro, Ph.D. 
děkan Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů Slovenské polnohospodářské 
univerzity v Nitře, SR  

Prof. MVDr. Vladimír Vajda, Ph.D. 
Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích, SR  

Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. 
ředitelka Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi, ČR  

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. 
děkan Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, ČR  

Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc. 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ČR  

Prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc. 
Česká zemědělská univerzita v Praze, ČR  

Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR  
 
Pamětní plaketa byla udělena i českým firmám, jako výraz uznání za dlouholetou 
spolupráci v oblasti výživy zvířat. Plaketu převzali majitelé firem: 
 

Ing. Jiří Mach 
majitel firmy Líhně Mach Litomyšl, ČR  

Josef Mojžíš 
majitel firmy Mikrop Čebín, a.s., ČR 
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Při příležitosti konání jubilejní konference s mezinárodní účastí „X. Kábrtovy dietetické 
dny“, která se uskutečnila dne 25. dubna 2013, byla udělena pamětní plaketa Prof. 
MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. níže uvedeným tuzemských a zahraničním 
osobnostem za celoživotní přínos v oboru výživa zvířat a vědeckovýzkumnou a 
pedagogickou spolupráci s Ústavem výživy zvířat. 
 

Ing. Vladimiros Christodolou, CSc.  
Animal Research Institute, Řecko 

Prof. Ing. Ivan Bogut 
Univerzita Josipa Juraje Strossmayera v Osijeku, HR 

Prof. RNDr. Ing. Vlasta Kroupová, CSc.  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Doc. Ing. Erika Horniaková, CSc.  
Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře  

Doc. MVDr. Maria Demeterová, Ph.D. 
Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích  

RNDr. Jaroslav Staňa, CSc. 
Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský  

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. 
Mendelova univerzita v Brně 

Prof. Ing. Jan Trávníček, CSc. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

MVDr. Leo Kroupa, Ph.D.  
Školní zemědělský podnik VFU Brno 

Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. 
Mendelova univerzita v Brně 

Ing. Vilém Koutník, CSc. 
Střední chemicko průmyslová škola v Brně 

MVDr. Jiří Škaloud, CSc. 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv  

 
Pamětní plaketa byla udělena i zástupcům firem, jako výraz uznání za dlouholetou 
spolupráci v oblasti výživy zvířat. Plaketu převzali: 
 

Dr. Ing. Pavel Tvrzník 
Mikrop Čebín a.s., ČR 

Ing. František Šimek, CSc.  
AKŠ - Agrokomplex Šumava, ČR  

Ing. Karel Karel 
ZZN Pelhřimov a.s., ČR 

Ing. Zdeněk Kubiska 
ZZN Pelhřimov a.s., ČR 
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Plaketa prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. 
 

 

 
 

 

Bronzová pamětní plaketa je dílem 
akademického sochaře 

Miroslava Kováříka 
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Poštovní kupon profesora Jaroslava Kábrta 
 
Při příležitosti 110. výročí narození profesora Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c., při 
příležitosti 20. výročí novodobé historie Ústavu výživy zvířat a při příležitosti konání 
jubilejní konference s mezinárodní účastí X. Kábrtovy dietetické dny byl vydán poštovní 
kupon profesora Jaroslava Kábrta.   
 
 

Poštovní kupon prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. 
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XI. Galerie přednostů ústavu 

 

 
Galerie přednostů v novodobých dějinách Ústavu výživy zvířat 

 

 
Prof. MVDr. Jaroslav Kábrt, Dr.h.c.  
 

 
1950 - 1970 

 
Doc. MVDr. Zdeněk Veselý, CSc. 
 

 
1970 - 1986 

 
Doc. MVDr. Jiří Dvořák, CSc. 
 

 
1986 - 1989 

 
Doc. MVDr. Václav Jambor, CSc. 
 

 
1990 - 1993 

 
Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. 
 

 
1993 - 1994 

 
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
 

 
1994 - 2004 

 
Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 
 

 
2004 - dosud 
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prof. MVDr. Jaroslav Kábrt, Dr.h.c. 
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doc. MVDr. Zdeněk Veselý, CSc. 
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doc. MVDr. Jiří Dvořák, CSc. 
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doc. MVDr. Václav Jambor, CSc. 
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doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. 
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prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
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prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 
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Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. přednostka ústavu 

 

MVDr. Eva Štercová, Ph.D.   zástupce přednostky ústavu 

Hana Šírová    sekretářka 

 

Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D. odborná asistentka  

Mgr. Lucie Polcarová, Ph.D.  odborná asistentka 

Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D. odborná asistentka 

MVDr. Jana Tšponová, Ph.D.  odborná asistentka 

Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.  odborná asistentka 

 

Mgr. Dita Budňáková  výzkumný pracovník 

 

Mgr. Iveta Aleksová   laborantka  

Markéta Kalvodová   laborantka 

Jana Šímová    laborantka 

Klára Žáková    laborantka 

 

Anežka Marinčová   úklid, technik 

Marie Straková   úklid, technik 

Jan Straka    ošetřovatel, technik 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. Personální zabezpečení ústavu 
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Ústav zootechniky a zoohygieny je součástí Sekce živočišné a rostlinné produkce na 
Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
Z historického hlediska byla výuka zootechniky i zoohygieny začleněna do součástí 
různých organizačních jednotek.  
 
Problematiku zootechniky přednášel pro veterinární mediky na tzv. prozatímních 
kurzech v Praze v r. 1919 MVDr. Josef Taufer, který působil jako vedoucí odboru 
živočišné výroby ministerstva zemědělství.  
 
Prvním profesorem zootechniky se stal zvěrolékař Antonín Hrůza, významná osobnost 
chovatelství, který přednášel zootechniku a současně i výživu zvířat do r. 1926 a 
současně vedl oba ústavy do r. 1935. Od r. 1935 hospitoval na ústavu MVDr. František 
Štencl, významný odborník v chovu koní, který byl pověřen přednáškami z obecné a 
speciální zootechniky. Na výuce se podíleli i další významní odborníci jako byl MVDr. 
Václav Jaroš, inspektor chovu koní; MVDr. Josef Verner, odborník v chovu skotu nebo 
MVDr. Miroslav Pařízek, odborník v chovu prasat.  
 
V době okupace byl zootechnický ústav uzavřen. V r. 1945 se ujal vedení ústavu, výuky i 
budování nového vybavení doc. MVDr. František Štencl, který byl v r. 1946 jmenován 
řádným profesorem a přednostou zootechnického ústavu. Prof. F. Štencl dokázal u svých 
studentů vzbudit velkou lásku k chovatelství. Ve starobním důchodu působil i v kruzích 
historiků, kde vydal dvě vzpomínkové publikace o chovu skotu a chovu koní a o podílu 
veterinárních lékařů v těchto oborech.  
 
Po prof. Štenclovi převzal výuku zootechniky MVDr. Miroslav Pařízek, dosavadní 
inspektor chovu prasat a dlouholetý praktik s velkými zkušenostmi, pocházející ze školy 
profesora Taufera. Prof. Pařízek zajišťoval přednášky do r. 1970. 
 
V roce 1959 došlo ke spojení Ústavu zootechniky (přednosta doc. MVDr. Miroslav 
Pařízek) a Katedry výživy a dietetiky v jednu katedru se třemi ústavy. Vedoucím katedry 
byl ustanoven doc. MVDr. Jaroslav Kábrt. V roce 1964 byla katedra opětovně rozdělena. 
Oddělila se zootechnika a zůstala výživa s botanikou v úzkém pracovním celku. 
 
V r. 1971 se název Ústavu zootechniky změnil v Katedru chovu a hygieny plemenitby, 
později v Katedru chovu a plemenitby. V r. 1972 byla vytvořena Katedra chorob prasat, 
chovu zvířat a zoohygieny a každá z těchto tří složek byla deklarována jako pracoviště. 
Úsek chovu a plemenitby ztratil samostatnost. Vedoucím celé katedry byl pověřen prof. 
MVDr. Jaroslav Dražan, CSc., který vykonával řadu let funkci rektora.  
 
Od r. 1968 byl vedoucím katedry chovu a plemenitby doc. MVDr. Karel Labík, CSc., který 
přišel na školu v r. 1958 po předchozím působení kontrolního asistenta v období války a 
okresního veterinárního lékaře s rozsáhlou praxí. V r. 1972 se doc. Labík stal vedoucím 
pracoviště chovu zvířat. Toto období bylo charakterizováno změnami v pojetí výuky 
chovu a plemenitby zvířat. Pro doplnění výuky se ukázala nutnost rozšířit výuku o 
genetiku.  

XIII. Historie Ústavu zootechniky a zoohygieny 
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V r. 1977 převzal vedení předmětu chovu a plemenitby doc. MVDr. Pavel Brauner, CSc., 
který po letech praxe terénního veterinárního lékaře nastoupil na školu v r. 1966. 
Učitelé a vedoucí předmětu od založení školy pracovali před příchodem na školu v praxi 
a měli z tohoto hlediska předpoklady pro úspěšné plnění pedagogických požadavků. 
K učitelům předmětu v poválečném období patřili např. MVDr. Jan Lukáš, dříve ředitel 
ústavu chovu koní; MVDr. František Mazel, okresní veterinární lékař; doc. MVDr. Ing. Jan 
Vařejčko, CSc., dříve okresní veterinární lékař. Ke spolupracovníkům ústavu patřil 
proslulý zootechnik a přímý žák prof. Taufera doc. Ing. Zdeněk Munk.  
 
V r. 1990 při celkové reorganizaci vysoké školy byl zřízen Ústav chovu, plemenitby a 
genetiky a jeho vedoucím se stal doc. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. Výuka byla zaměřena 
dvěma směry: Chov a plemenitba představující směr především praktického využití v 
práci veterinárního lékaře (doc. MVDr. Pavel Brauner, CSc. a MVDr. Jaroslav Dražan). 
Druhý směr: Genetika (prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. a MVDr. Mirko Vyskočil). 
 
Obor zoohygieny se začal rozvíjet od založení vysoké školy na Ústavu bakteriologie, 
sérologie a nauky o nákazách zvířat, později označovaném jako Ústav všeobecné 
hygieny, bakteriologie a imunologie pod vedením prof. Ševčíka a později prof. Harnacha. 
Toto uspořádání bylo tradováno do r. 1953, kdy nově založený Ústav zoohygieny, krátce 
vedený dr. Eduardem Zachem a následně společně vedený dr. L. Černým a dr. Menšíkem, 
byl začleněn do nově vzniklé Katedry epizootologie, zoohygieny a veřejného 
veterinářství, kde v této podobě setrval do r. 1961, kdy vedoucím ústavu se stal doc. 
MVDr. L. Černý. V uvedeném roce předal doc. Černý vedení ústavu zoohygieny MVDr. 
Jiřímu Hojovcovi.  
 
Samostatným pracovištěm se stal ústav rozhodnutím rektora VŠZ v Brně, který zřídil od 
1. 7. 1966 Katedru zoohygieny. Vedením katedry byl pověřen doc. MVDr. Jiří Hojovec, 
CSc. Na katedře již pracoval od r. 1954 MVDr. Jaroslav Zeman, od r. 1963 MVDr. Karel 
Kubíček a MVDr. Antonín Fišer.   
 
Samostatné postavení si katedra udržela do r. 1971, kdy byla zrušena a jako pracoviště 
zoohygieny byla začleněna do nově vytvořené Katedry prevence chorob prasat, chovu 
zvířat a zoohygieny pod přímým vedením prof. MVDr. Jaroslava Dražana, CSc.  
 
K obnovení samostatného Ústavu zoohygieny došlo až při reorganizaci kateder se 
vznikem dvou a později tří fakult VŠV v r. 1990. Vedením ústavu byl pověřen od r. 1990 
doc. MVDr. Antonín Fišer, CSc., později byl ústav veden doc. MVDr. Pavlem Novákem, 
CSc.   
 
V rámci reorganizace fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byl v roce 2001 
přičleněn k Ústavu výživy, dietetiky a hygieny vegetábilií Ústav zoohygieny a v roce 
2002 byla k Ústavu výživy, dietetiky a hygieny vegetábilií přičleněna i zootechnika 
Ústavu chovu zvířat a genetiky. Přednostou ústavu byl prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
Ústav byl později přejmenován na Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny. V návaznosti 
na mezinárodní evaluaci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vznikly v r. 2012 
z původního Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny Ústav výživy zvířat, vedený prof. 
Ing. Evou Strakovou, Ph.D. a Ústav zootechniky a zoohygieny, vedený prof. MVDr. Ing. 
Pavlem Suchým, CSc. Ústavy společně tvoří Sekci živočišné a rostlinné produkce.  
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XIV. Významné osobnosti v historii ústavu 

 
 

 

Prof. MVDr. Antonín Hrůza 

Prof. A. Hrůza byl zakladatelem Ústavu nauky o krmení a krmivech a Ústavu 
zootechniky. Vybudoval základy ústavu po vzniku Vysoké školy zvěrolékařské. Funkci 
přednosty vykonával v letech 1919 - 1926. Od r. 1923 do r. 1924 byl rektorem vysoké 
školy.  
 

Prof. MVDr. František Štencl 

Prof. F. Štencl budoval ústav v poválečném období. Stál v čele ústavu v letech 1945 -
1948. Působil také v oboru zootechnika, kde získal kredit významného odborníka. Ve 
své práci vycházel z mendelistického pojetí genetiky. Významný odborník v oblasti 
chovu koní a skotu. Do svých posluchačů uložil velkou lásku k chovatelství. 
 

Prof. MVDr. Karel Labík, CSc. 

Vedoucí Katedry chovu a plemenitby. Za jeho odborného působení byly nastoleny 
změny v pojetí výuky chovu a plemenitby, kdy se ukázala nutnost rozšířit výuku o 
genetiku. Profesor K. Labík je považován za zakladatele genetiky na Vysoké škole 
veterinární.  
 

Prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc. 

Dlouholetý vedoucí kateder tradujících choroby prasat, v rámci kterých byla 
zajišťována po odborné stránce problematika zootechniky a zoohygieny. Od r. 1975 do 
r. 1987 byl rektorem vysoké školy.  
 

Prof. MVDr. Jiří Hojovec, CSc. 

Významná osobnost oboru zoohygiena, předseda Sekce bioklimatologie zvířat, vedoucí 
Katedry zoohygieny. 
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XV. Přednostové ústavu v jeho historii 

 
 
Přednostové Ústavu zootechniky 
 
 
Prof. MVDr. Antonín Hrůza 
 

1919 - 1935 Ústav zootechnický 

Prof. MVDr. Ing. Cyril 
Kučera 

1936 - 1939 Ústav zootechnický 

Prof. MVDr. František 
Štencl 

1945 - 1951 Ústav pro speciální 
zootechniku 

Prof. MVDr. Miroslav 
Pařízek 

1951 - 1959 Ústav zootechnický 

Prof. MVDr. Jaroslav Kábrt 
 

1959 - 1964 Katedra výživy, dietetiky 
a zootechniky 

Prof. MVDr. Miroslav 
Pařízek 

1965 - 1968 Katedra chovu, hygieny a 
plemenitby zvířat 

Prof. MVDr. Karel Labík, 
CSc. 

1968 - 1972 Katedra chovu 
a plemenitby 
 

Prof. MVDr. Jaroslav 
Dražan, CSc. 

1972 - 1986 Katedra chovu prasat, 
chovu zvířat a zoohygieny 

Prof. MVDr. Jan Jeřábek, 
DrSc. 

1986 - 1987 Katedra prevence chorob 
prasat, chovu zvířat a 
zoohygieny 

Doc. MVDr. Josef Drábek, 
CSc. 

1987 - 1990 Katedra prevence chorob 
prasat, chovu zvířat a 
zoohygieny 

Prof. MVDr. RNDr. Petr 
Hořín, CSc. 

1990 - 2002 Ústav chovu, plemenitby 
zvířat a genetiky 

Prof. MVDr. Ing. Pavel 
Suchý, CSc. 
 

2002 - 2004 Ústav výživy, dietetiky, 
zoohygieny a 
vegetabilních potravin 

Prof. Ing. Eva Straková, 
Ph.D. 

2004 - 2012 Ústav výživy, zootechniky 
a zoohygieny 

Prof. MVDr. Ing. Pavel 
Suchý, CSc. 

2012 - dosud Ústav zootechniky a 
zoohygieny 
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Přednostové Ústavu zoohygieny 
 
 

Prof. MVDr. František 
Ševčík   

1919 - 1930 Ústav pro bakteriologii, 
hygienu a nauku o   
zvířecích nákazách 

Prof. MVDr. Karel Macek 
    

1930 - 1934 Ústav pro bakteriologii, 
hygienu a nauku o 
zvířecích nákazách 

Prof. MVDr. Richard 
Harnach    

1945 - 1952 Ústav všeobecné hygieny, 
bakteriologie a sérologie 

Prof. MVDr. Antonín 
Klobouk    

1952 - 1956 Katedra epizootologie a 
klinika infekčních chorob 

Prof. MVDr. Jaroslav 
Dražan, CSc.    

1956 - 1961 Katedra epizootologie a  
klinika infekčních chorob 

Prof. MVDr. Jiří Hojovec, 
CSc.   

1966 - 1971 Katedra zoohygieny 

Prof. MVDr. Jaroslav 
Dražan, CSc.    

1972 - 1986 Katedry chorob prasat,  
chovu zvířat a zoohygieny  

Prof. MVDr. Jan Jeřábek, 
DrSc.    

1986 - 1987 Katedra prevence chorob 
prasat, chovu zvířat a 
zoohygieny 

Doc. MVDr. Josef Drábek, 
CSc.    

1987 - 1990 Katedra prevence chorob  
prasat, chovu zvířat a 
zoohygieny 

Prof. MVDr. Antonín Fišer, 
DrSc.    

1990 - 1999 Ústav zoohygieny 
 

Doc. MVDr. Pavel Novák, 
CSc.    

1999 - 2001 Ústav zoohygieny 
 

Prof. MVDr. Ing. Pavel 
Suchý, CSc.    

2001 - 2004 Ústav výživy, dietetiky,  
zoohygieny a 
vegetabilních potravin  

Prof. Ing. Eva Straková, 
Ph.D.    

2004 - 2012 Ústav výživy, zootechniky 
a zoohygieny 

Prof. MVDr. Ing. Pavel 
Suchý, CSc.    

2012 - dosud Ústav zootechniky a  
zoohygieny 
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XVI. Umístění ústavu 

 
 
Ústav zootechniky a zoohygieny se nachází v horní části areálu VFU Brno, v budově 
která nese název Pavilon profesora Kábrta (budova č. 15). V této budově je ústav 
umístěn v jejím 1. patře, kde se nacházejí cvičebny sloužící pro zajištění výuky jak 
Ústavu zootechniky a zoohygieny, tak i Ústavu výživy zvířat. Současně jsou zde i 
kanceláře akademických pracovníků a laboratoř ústavu, která je využívána k praktické 
výuce studentů, zejména v oblasti zoohygieny a veterinární prevence, k vybraným 
analýzám v rámci vědeckovýzkumné činnosti Sekce živočišné a rostlinné produkce a 
také k vybraným analýzám kvality vody pro klienty z praxe. Ústav zootechniky a 
zoohygieny využívá akreditovanou experimentální stáj Ústavu výživy zvířat, která je 
společně využívána k realizaci výzkumných studií prováděných na drůbeži a k přípravě 
testovaných diet a analyzovaných vzorků.     
 

 
 

Budova č. 15 Pavilon profesora Kábrta 
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XVII. Tvůrčí činnost ústavu 

 
 
Vědeckovýzkumná činnost ústavu se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum a je 
směřována především do oblasti hodnocení vlivů působících na kvalitu a efektivnost 
živočišné produkce v zemědělské prvovýrobě. Tato činnost je realizována společně 
s Ústavem výživy zvířat a koordinována v rámci Sekce živočišné a rostlinné produkce.  
 
Jsou řešena témata týkající se hodnocení vlivu plemen, kříženců a hybridních kombinací 
hospodářských zvířat na efektivnost a kvalitu jejich produkce, vlivu technologie ustájení 
a podmínek vnějšího prostředí na produkční a reprodukční ukazatele a zdravotní stav 
hospodářských zvířat a vlivu alternativních krmných komponent při specifických 
podmínkách prostředí na produkci a zdraví drůbeže. Výzkumně se ústav zabýval i 
problematikou intenzivních chovů pernaté zvěře v souvislosti s jejich technikou a 
technologií chovu, plemenitbou a efektivností produkce.  
 
V oblasti zootechniky se současné výzkumné aktivity ústavu zaměřují zejména na 
hodnocení produkčních ukazatelů, reprodukce a zdraví drůbeže a brojlerových králíků 
ve vztahu k jejich technice chovu, k vlivům vnějšího prostředí a k využití alternativních 
krmných komponent. V tomto směru je věnován prostor i chovu zakrslých králíků 
s ohledem na aktuální situaci tohoto genofondu u nás. Získané poznatky nalézají 
praktické využití v chovatelské a klinické veterinární praxi jak u produkčních chovů, tak 
i v oblasti rozšíření zájmově chovaných králíků jako společenských (pet) zvířat.  
 
V oblasti zoohygieny je vědeckovýzkumná činnost orientována zejména na optimalizaci 
etologických a ekologických faktorů v hygieně chovu zvířat. Výzkumná činnost je 
zaměřena především na studium vlivu fyzikálních, chemických, biologických a 
bioklimatických faktorů na zdraví a produkční ukazatele zvířat, dále na hygienické 
aspekty vody, hygienu půdy, ovzduší a výběhů včetně základů asanace stájového a 
pastevního prostředí. V současnosti se v tomto směru ústav věnuje hodnocení vlivu 
teplot vnějšího prostředí na tepelný stres a užitkovost hospodářských zvířat. Vliv teplot 
vnějšího prostředí, s ohledem na zdraví zvířat, je studován i u domácích zvířat a zvířat 
v zájmových chovech. Dále se vědeckovýzkumná činnost soustřeďuje i na ověřování 
účinnosti dezinfekčních přípravků a zlepšování dezinfekčních postupů v rámci 
biosekurity chovaných hospodářských zvířat. Byla řešena problematika biosekurity a 
dezinfekce v chovech drůbeže při výskytu aviární influenzy.  
 
V rámci výzkumných projektů jsou kontinuálně ústavem řešeny resortní projekty 
Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR a Interní grantové agentury (IGA) 
VFU Brno. V tomto ohledu se projekty týkaly oblasti intenzivní produkce masa pernaté 
zvěře, zejména u farmově chovaných bažantů a orebic. Byla studována nutriční kvalita 
masa pernaté zvěře, možnost využití tohoto masa coby funkční potraviny, aspekty 
působící na vlastní efektivnost produkce v intenzivních podmínkách chovu a nutriční 
potřeby jednotlivých kategorií. V případě intenzivně chovaných bažantů obecných i 
oblast plemenitby a šlechtění, faktorů působících na jejich zdravotní stav a chování 
(Technologie výkrmu bažantích kuřat pro produkci masa, NAZV MZe ČR r. 2009 – 2011). 
V rámci Sekce živočišné a rostlinné produkce byl při MZe ČR řešen výzkumný projekt 
zabývající se hodnocením využití lupiny bílé ve výživě monogastrických zvířat 
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s ohledem na produkční a reprodukční ukazatele, efektivnost produkce a zdravotní stav, 
především drůbeže a brojlerových králíků (Optimalizace proteinové výživy 
monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus) (NAZV MZe ČR 
r. 1015 – 2018). Další výzkumné aktivity se týkají problematiky výživy králíků 
v zájmových chovech, v rámci kterých je sledován vliv využití tradičních i alternativních 
krmných komponent v kompletních krmných směsích na růst a vývin, reprodukční 
ukazatele a především zdravotní stav chovaných zakrslých králíků.   
 
Výsledky vědeckovýzkumné činnosti ústavu jsou publikovány formou původních 
vědeckých prací ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, v odborných časopisech a 
ve sbornících z mezinárodních a národních konferencí a seminářů. Ústav je úspěšný i 
v rámci schválených užitných vzorů: Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi 
kombinace oleje a krmného glycerolu (původci: Suchý P., Straková E., Herzig I., Kroupa 
L., r. 2010); Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace sójového a 
lupinového šrotu z celých semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus) (původci: Straková E., 
Suchý P., Karel K., Kubiska Z., r. 2017); Krmná směs pro výkrm kachen na bázi 
kombinace sójového a lupinového šrotu z celých semen odrůd lupiny bílé (Lupinus 
albus) (původci: Straková E., Suchý P., Karel K., Kubiska Z., r. 2017). Tvůrčí činnost 
ústavu je realizována i v oblasti certifikovaných metodik: Využití lupiny ve výživě 
drůbeže (Suchý P., Straková E., r. 2007); Zásady výživy Kladrubského koně (Straková E., 
Suchý P., Tvrzník P., Lesák J., r. 2011); Technologie výkrmu bažantích kuřat pro produkci 
masa (Zapletal D., Suchý P., Straková E., r. 2012); Metodika pro správu a údržbu 
krajinných prvků (Marada P., Podhrázská J. Dumbrovský M., Šarapatka B. Suchý P., 
Straková E., Vala Z., Havlíček Z., Erber A., Cukor J., r. 2018). 
 
K významným publikacím ústavu v rámci vědeckovýzkumné činnosti patří především 
práce věnující se kvalitě a efektivnosti produkce drůbeže, skotu a malých přežvýkavců, 
hygieně chovu skotu a prasat, problematice intenzivního chovu pernaté zvěře a oblasti 
chovu králíků, které byly publikovány především formou původních vědeckých prací. 
V případě chovu drůbeže se jednalo zejména o práce hodnotící efektivnost produkce a 
kvalitu jatečního těla a masa ve vztahu k použité hybridní kombinaci masných 
užitkových typů kuřat a také charakteristiky minerálního metabolismu u tohoto 
genofondu.  
Dále práce zabývající se studiem vlivu technologických systémů na produkci nosnic a 
vlivu produkčních systémů, techniky chovu a využití alternativních krmných komponent 
a krmných aditiv na produkci a kvalitu vajec hybridních nosných užitkových typů slepic. 
Za další významné práce v této oblasti lze považovat publikace hodnotící vliv 
zkoumaných dietárních kontaminantů na zdravotní stav, produkční ukazatele a kvalitu 
produktů u nosnic a masných užitkových typů kuřat. V posledním období to jsou studie 
věnující se ukazatelům vnitřního prostředí vykrmovaných hybridních kachen a kuřat ve 
vztahu k využití semen lupiny bílé, práce pojednávající o provádění dezinfekce 
venkovních prostor v chovech drůbeže při nákaze vysoce patogenním kmenem aviární 
influenzy.  
V oblasti chovu malých přežvýkavců se jedná zejména o publikace hodnotící vliv plemen 
a specifických kříženců na jateční hodnotu a kvalitu jehněčího masa, především z 
pohledu jejich chemického složení a profilu mastných kyselin.  
Dále práce zabývající se vlivem fáze a pořadí laktace na celkovou produkci a kvalitu 
ovčího mléka v podmínkách ekologického hospodaření, s ohledem na jeho následné 
sýrařské využití.  



 120 

V posledním období také studie zabývající se změnami fyzikálně-chemických a 
hygienických ukazatelů mléka koz, profilu mastných kyselin v kozím mléce, ve vztahu 
k fázi laktace a studie věnující se elektroforetickému stanovení bílkovin krevního séra 
koz v závislosti na zkrmování různých forem dietárního zinku v peripartálním období. 
V oblasti produkce skotu byly publikovány studie věnující se vybraným ukazatelům 
kvality hovězího masa v závislosti na užitkovém typu, plemeni a kombinaci křížení 
běžně chovaného genofondu skotu v ČR a dále práce týkající se hygieny steliva 
v chovech dojnic.  
Významné publikace ústavu se týkají také chovu králíků, věnující se vlivu aplikace 
exogenních hormonálních látek na reprodukční ukazatele a zdravotní stav hybridních 
brojlerových králic a práce pojednávající o ukazatelích hematologického a 
biochemického profilu u pet králíků ve vztahu k aktuálně rozšířenému genofondu v ČR a 
k začlenění semen lupiny bílé jako alternativní krmné komponenty v dietě.  
Významný podíl publikací ústavu se týká problematiky intenzivních farmových chovů 
pernaté zvěře. V této oblasti se jednalo zejména o studie věnující se kvalitě masa 
významných druhů pernaté zvěře a studie věnující se efektivnosti výkrmu, jateční 
hodnotě a profilu mastných kyselin bažantů obecných ve vztahu k jejich věku.   
Další publikace se zabývají vlivem cílené selekce bažantů na jejich růst, produkční 
ukazatele a jatečnou hodnotu. V této oblasti byly publikovány i práce věnující se zdraví 
klecově ustájených bažantů v průběhu reprodukčního období. Publikační činnost v této 
oblasti vyústila vydáním certifikované metodiky věnující se technologii výkrmu 
bažantích kuřat pro produkci masa.   
 
V oblasti pedagogických publikací jsou stále častěji vytvářeny multimediální učební 
texty a pomůcky jako výukové opory, které studenti preferují pro svou názornost a 
dostupnost. Tyto multimediální výukové opory jsou umisťovány na univerzitních 
webových stránkách, se snahou vytvářet komplexnější edukační materiály ke 
konkrétním výukovým tématům. Jedná se především o témata, která souvisejí 
s významným genofondem hospodářských zvířat, technikou a technologií chovu 
významných druhů hospodářských zvířat, mechanizací v zemědělské prvovýrobě, 
hipologickou problematikou a genofondem chovaných zájmových zvířat - především 
psů, koček, králíků a okrasné drůbeže a exotického ptactva. Budoucím předpokladem je 
vytvoření kompletní elektronické databáze plemen významných hospodářských a 
zájmových zvířat s ohledem na jejich typické determinační exteriérové znaky, vlastnosti 
a případná geneticky podmíněná onemocnění. V případě chovaného genofondu 
konkrétního druhu zvířat se jedná o on-line atlasy plemen, kde jsou zobrazeni 
reprezentativní zástupci daného genofondu. Znalosti o geneticky podmíněných 
onemocněních s plemennou predispozicí mají pro veterinární lékaře neocenitelnou 
hodnotu zejména při diagnostickém postupu. Vytvoření edukačních pomůcek se 
zřetelnou a korektní determinací jednotlivých plemen a jejich případných genetických 
onemocnění má důležitý preklinický význam. Tato nová forma edukačních materiálů 
vznikla převážně jako součást výstupů z řešení vzdělávacích projektů OP VK MŠMT ČR a 
IVA VFU Brno.      
 
Akademičtí pracovníci ústavu se prostřednictvím členství ve vědeckých výborech a 
hodnotitelských komisích spolupodílejí na realizaci celé řady vědeckých konferencí jak 
na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o konferenci NutriNET, která 
je tradičně věnována odborné činnosti studentů doktorského studia v oblasti výživy 
zvířat a zootechniky s tím, že se jí pravidelně účastní zástupci zemědělských a 
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veterinárních fakult z České republiky a ze Slovenska. Další tuzemskou konferencí je 
Animal Physiology, na které jsou prezentována aktuální témata z oblasti fyziologie 
zvířat, zejména se zřetelem na produkční ukazatele a zdraví. Zástupci ústavu se 
pravidelně účastní hodnocení a moderování v příslušné sekci konference Mladých 
vědeckých pracovníků, která je věnována odborné činnosti studentů doktorského studia 
z ČR a SR.  
 
Prostřednictvím přednosty ústavu je pak ústav zapojen do organizace tradičních 
konferencí pořádaných Ústavem výživy zvířat, a to konference s mezinárodní účastí 
Kábrtovy dietetické dny a odborná konference Lupina, na kterých ústav pravidelně 
prezentuje příspěvky z realizované vědeckovýzkumné činnosti.  
 
Na mezinárodní úrovni jsou představitelé ústavu pravidelně členy vědeckých výborů na 
mezinárodní konferenci Krmiva, která je každoročně pořádána v Chorvatsku a 
konferenci Lazarovy dny výživy a veterinární dietetiky, která je organizována Ústavem 
výživy, dietetiky a krmivářství Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích 
každé 2 roky. Obě tyto mezinárodní konference se věnují aktuální problematice v oblasti 
výživy zvířat a živočišné produkce a zástupci ústavu zde pravidelně referují výsledky své 
vědeckovýzkumné činnosti.  
 
K dalším konferencím, na kterých představitelé ústavu prezentují své příspěvky, patří 
mezinárodní konference pořádaná Mezinárodní společností pro hygienu zvířat (ISAH), 
kde jsou prezentovány příspěvky z oblasti hygieny chovu zvířat, biosekurity a 
odpadového hospodářství a také mezinárodní konference DDD - Přívorovy dny, která je 
pořádána každé dva roky Sdružením DDD a věnuje se problematice dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace jak ve veterinární, tak i v humánní medicíně. Zástupci ústavu se 
zúčastňují také světové konference pořádané světovou asociací Lupin, jež se věnuje 
problematice produkce lupin a jejich farmaceutickému, nutričnímu a krmivářskému 
využití a dále tuzemského semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech 
králíků, který se pravidelně věnuje celé šíři klinické veterinární praxi a chovu králíků 
v ČR.  
 
Odborná činnost  
 
V rámci odborné činnosti jsou představitelé ústavu členy profesních organizací, 
vědeckých, oborových a redakčních rad a řady interních komisí. V případě profesních 
organizací jsou zástupci ústavu členy České akademie zemědělských věd – Odboru 
veterinárního lékařství, Sdružení DDD, vědeckých rad českých i zahraničních univerzit. 
Zástupci ústavu působí v oborových radách doktorských studijních programů, a to jak u 
studijních oborů na VFU Brno, tak i extramurálně na dalších univerzitách např. 
Mendelova univerzita v Brně a Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. 
V rámci této činnosti pravidelně vypracovávají oponentské posudky na disertační práce 
a účastní se obhajob doktorských prací a zasedání v komisích. Akademičtí pracovníci 
ústavu jsou v rámci univerzity členy interních komisí, kde se účastní přijímacího řízení 
studentů, obhajob kvalifikačních prací studentů pregraduálních programů. Představitelé 
ústavu pravidelně vypracovávají oponentské posudky na kvalifikační práce studentů 
z jiných tuzemských a zahraničních univerzit, na články v odborných časopisech, na 
vědecké práce v mezinárodních vědeckých časopisech a na další uplatnitelné výsledky 
řešených grantových projektů. Zástupci ústavu jsou v současnosti také členy redakčních 
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rad vědeckých časopisů např. Czech Journal of Animal Science (ČR), Slovak Journal of 
Animal Science (SR), KRMIVA (HR).  
 
Ústav ve své odborné vědecké i pedagogické činnosti spolupracuje s tuzemskými 
obdobně orientovanými pracovišti na dalších univerzitách a výzkumných ústavech. 
V současnosti se jedná zejména o spolupráci s Ústavem chovu a šlechtění zvířat, 
Ústavem výživy zvířat a pícninářství a Ústavem morfologie, fyziologie a genetiky zvířat 
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, s Katedrou speciální zootechniky a 
Katedrou mikrobiologie, výživy a dietetiky Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů 
České zemědělské univerzity v Praze a s oddělením Fyziologie výživy a jakosti produkce 
Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i. v Praze Uhříněvsi.  
 
Akademičtí pracovníci ústavu působí také jako externí školitelé u odborných prací 
středoškolských studentů, které jsou vypracovávány v rámci Středoškolské odborné 
činnosti (SOČ). V poslední době se jedná především o spolupráci se Střední průmyslovou 
školou chemickou Brno a Gymnáziem Botičská v Praze, kde se jednalo o témata 
odborných prací SOČ věnující se problematice chovu a šlechtění králíků a vývoji 
morfometrických ukazatelů a mikroklimatu u zakrslých králíků. 
 
Spolupráce s praxí 
 
Představitelé ústavu spolupracují s řadou tuzemských chovatelských a zemědělských 
subjektů, kde se jedná zejména o činnosti související s měřením vyžádaných ukazatelů v 
chovech zvířat, analýzami vzorků vody a krmiv, optimalizací krmných dávek a 
konzultací a poradenstvím na dotčené problematiky. Výstupy z této spolupráce jsou 
často předmětem vlastní výzkumné činnosti zástupců ústavu. K nejvýznamnějším 
subjektům v posledním období patří přední tuzemští chovatelé brojlerových králíků, 
společnosti INTEGRA, Chrisal N.V. Schülke CZ, s.r.o. 
 
Akademičtí pracovníci jsou členy centrálních králíkářských orgánů Českého svazu 
chovatelů (ČSCH), kde se z pozice člena Ústřední odborné komise chovatelů králíků 
ČSCH významně podílí na činnosti svazu. Zde se daří navazovat na předchozí kvalitně 
ustanovenou spolupráci mezi organizovanými drobnochovateli ČSCH a příslušnou 
vědeckou komunitou VFU Brno. Vzájemná spolupráce obou subjektů vyústila jak 
v prezentace společných příspěvků na odborných konferencích a seminářích, tak i 
v poradenskou činnost chovatelům drobných zvířat v oblasti managementu chovu, 
zoohygieny a zdraví zvířat. Tato poradenská činnost přispívá rovněž k reprezentaci 
ústavu mezi chovatelskou veřejností, kde jsou navazovány cenné kontakty s našimi 
předními chovateli. 
 
Představitelé ústavu spolupracují s institucemi státní správy s tím, že v tomto směru 
jsou prováděny jak pravidelné konzultace k daným problematikám, tak i činnosti 
související zejména s kalibrací přístrojů a ověřováním účinnosti dezinfekčních 
přípravků. V posledním období se jedná zejména o spolupráci s Odborem ochrany zdraví 
a pohody zvířat KVS pro Jihomoravský kraj, Oddělením patologické morfologie SVÚ 
v Olomouci a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). 
Oblast praktické výuky profilovaných disciplín u pregraduálních studentů je 
v současnosti realizována především na jednotlivých střediscích ŠZP VFU Brno Nový 
Jičín, externě pak ústav spolupracuje zejména se ŠZP Žabčice Mendelovy univerzity 
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v Brně, předními moravskými zoologickými zahradami, Zemským hřebčincem Tlumačov 
s.p.o. a společností ZEMAS, a.s. Čejč, a to v oblasti nejen pedagogické, ale i odborné.   
 
Společenské působení 
 
Akademický pracovník ústavu MVDr. Vlastimil Šimek je členem Komise pro práci 
s mládeží ČSCH, kde se věnuje výchově mladých chovatelů drobných zvířat. Při této 
činnosti se spolupodílí na organizaci každoročního celostátního či mezinárodního kola 
Olympiády mladých chovatelů, které se účastní více jak 100 mladých chovatelů. Na této 
prestižní společenské akci mládež nejenom soutěží, ale je i odborně vzdělávána pomocí 
základních pedagogických principů s tím, že je kladem důraz jak na teoretickou, tak 
zejména praktickou stránku problematiky chovu drobných zvířat. Někteří z bývalých 
soutěžících se později stávají i studenty VFU Brno.  V ohledu posuzování králíků je MVDr. 
V. Šimek členem Předsednictva sboru posuzovatelů králíků ČSCH, kde zastává funkci 
vedoucího pro výchovu a vzdělávání adeptů na posuzovatele králíků. Dále je členem 
Standardové komise, kde se pravidelně zúčastňuje mezinárodního školení posuzovatelů 
králíků a rovněž je jednatelem Klubu chovatelů zakrslých králíků. 
 
MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. je členem neziskového občanského sdružení Společnost 
mladých agrárníků České republiky, z.s., které se zabývá problematikou a řešením 
situací vzniklých při zakládání a vedení drobných farem mladými zemědělci jak na 
národní, tak i mezinárodní úrovni. 
 
Mezinárodní působení 
 
V rámci pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti ústav navázal na předchozí spolupráci 
s pracovišti na zahraničních univerzitách. Jedná se zejména o spolupráci s Katedrou 
výživy zvířat, Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů Slovenské polnohospodářské 
univerzity v Nitře, Katedrou výživy, dietetiky a chovu zvířat Univerzity veterinárního 
lékařství a farmacie v Košicích a v Chorvatsku s Ústavem výživy zvířat a dietetiky 
Fakulty veterinárního lékařství Univerzity v Záhřebu a Zemědělskou fakultou Univerzity 
Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku. Byla rozvinuta spolupráce s dalším pracovištěm 
v Chorvatsku a to s Ústavem výživy zvířat Zemědělské fakulty Univerzity v Záhřebu a 
dále v Polsku s Ústavem chovu a šlechtění ovcí a koz Fakulty živočišných biotechnologií 
Univerzity Warmia a Mazury v Olštýně. 
 
V rámci mezinárodních studentských výměnných stáží proběhla v roce 2012 na ústavu 
studijní stáž skupiny pregraduálních a postgraduálních studentů z Kazachstánu. Tito 
zahraniční studenti byli během několika týdnů vzděláváni zejména v oblasti živočišné 
produkce a zoohygieny, a to jak teoretickou, tak zejména praktickou formou výuky 
v laboratořích ústavu a ÚSKVBL a v ukázkových komerčních provozech zabývajících se 
chovem a plemenitbou hospodářských zvířat, líhnutím drůbeže a výrobou minerálně-
vitaminózních krmných doplňků.       
   
K významným mobilitám postgraduálních studentů ústavu patřily v posledním období 2 
zahraniční stáže Mgr. Petry Jakešové Ph.D. na pracovišti Zemědělské fakulty Univerzity 
v Záhřebu. V rámci výměnného programu FREEMOVERS bylo v roce 2015 předmětem 
její stáže rozšíření podkladů k řešení disertační práce z oblasti intenzivního chovu 
bažantů a chovu drůbeže.  
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Další stáž doktorandky byla na téže univerzitě realizována v rámci projektu Interní 
mobilní agentury VFU Brno v roce 2015 s tím, že předmětem této stáže bylo rozšíření 
laboratorních dovedností v oblasti analýzy krmiv na Ústavu výživy zvířat a v oblasti 
stanovení mastných kyselin v mléce na Ústavu mlékařství.  
 
V rámci výměnného programu Erasmus+ se v roce 2016 uskutečnila studijní stáž 
postgraduální studentky z Polska z  Univerzity Warmia a Mazury v Olštýně. Cíl stáže 
Mgr. inž. Justyny Blažejak se týkal zejména perspektiv současné živočišné produkce ve 
střední Evropě při využití některých biotechnologických metod.  
 
Vybavení ústavu  
 
Laboratoř ústavu je vybavena filtračním zařízením vody, termostaty a autoklávy, které 
jsou využívány k chemickému a mikrobiologickému vyšetření kvality pitné vody, a ke 
kontrole účinnosti dezinfekčních přípravků. K dalšímu vybavení laboratoře patří 
mikroskopy a zařízení sloužící k transportu a následnému uchování biologických 
vzorků. V posledním období jsou v laboratoři prováděna hematologická vyšetření krve 
drůbeže a drobných savců s cílem determinace základních hematologických ukazatelů. 
 
Cvičebny ústavu jsou vybaveny pomůckami pro nácvik fixace a správné manipulace 
s hospodářskými zvířaty, diagnostickým přístrojem k orientační diagnostice gravidity 
prasnic, přenosné čtečky k identifikaci mikročipů u zvířat a celá škála chovatelských 
potřeb a pomůcek využívaných v běžných chovech hospodářských zvířat. Ve cvičebnách 
jsou dále k dispozici modely význačného genofondu psů, obrazové atlasy skladištních 
škůdců, nejpoužívanější přípravky DDD a moderní typy pastí používané k deratizaci. 
Ústav disponuje malou líhní pro inkubaci vajec drůbeže, která je využívána ve výuce 
studentů i k výzkumné činnosti a dále mobilním konvovým dojícím strojem a trenažéry 
kravských vemen, které jsou využívány v praktické výuce studentů.  
 
Pomocí přístrojového vybavení ústavu lze zajistit ambulantní nebo registrační měření 
biotických a abiotických mikroklimatických faktorů, zejména teplotu, relativní vlhkost, 
proudění a chemické složení vzduchu a intenzitu osvětlení. Součástí vybavení ústavu je 
také termokamera, která se používá k hodnocení tepelné bilance objektů a také 
k podpoře diagnostiky některých onemocnění ve veterinární medicíně.  
 
Významné úspěchy ústavu 
 
V rámci společné vědeckovýzkumné činnosti sekce Živočišné a rostlinné produkce byla 
v nedávné době odhalena metabolizace melaminu na kyselinu kyanurovou u nosnic a 
masných užitkových typů kuřat, kdy byl tento kontaminant záměrně přidán do krmiva. 
Tento proces biotransformace melaminu nebyl u drůbeže doposud ve  vědecké 
literatuře popsán a v tomto ohledu se celosvětově jedná o zcela originální poznatky, 
které byly publikovány sérií prací v mezinárodních vědeckých časopisech a jsou velmi 
pozitivně hodnoceny profilovanou vědeckou komunitou.  
 
Představitelé ústavu nedávno publikovali také vědeckou práci v prestižním zahraničním 
impaktovaném vědeckém časopise, která se věnuje vlivu plemenné příslušnosti na 
ukazatele vnitřního prostředí u zakrslých králíků. Jedná se o prvotní vědeckou práci, 
která se věnuje této problematice u zmiňovaného genofondu pet zvířat. 
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Za významné úspěchy ústavu lze považovat i umístění doktorandů ústavu na 
oceňovaných místech v rámci odborných konferencí.  V roce 2017 se jednalo o 1. místo 
na Konferenci mladých vědeckých pracovníků FVHE VFU Brno a 2. místo v rámci 
konference NutriNET, kde byl MVDr. Vlastimil Šimek oceněn za příspěvek pojednávající 
o vlivu dietárního začlenění semen lupiny bílé pro zakrslé králíky. Za úspěch lze 
považovat také 3. místo Mgr. Petry Jakešové za příspěvek na Meziuniverzitní konferenci 
studentů doktorského programu v roce 2014, kde byly prezentovány výsledky společné 
výzkumné činnosti v rámci vytvořených meziuniverzitních výzkumných týmů 
veterinárních a zemědělských oborů. Její příspěvek se týkal optimalizace krmné dávky 
pro jednotlivé kategorie masného skotu během zimního období. 
 
Členství v Redakčních radách 
 
Acta veterinaria Brno (ČR) 
Czech Journal of Animal Science (ČR) 
Veterinarni Medicina (ČR) 
Slovak Journal of Animal Science (SR) 
KRMIVA (HR) 
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XVIII. Pedagogická činnost ústavu 

 

 
V rámci pregraduálního studia zajišťuje ústav výuku posluchačů obou veterinárních 
fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v bakalářských, navazujících 
magisterských a magisterských studijních programech.  
 
Na úrovni pregraduálního studia je pedagogickým cílem ústavu zabezpečit vzdělání 
studentů jak v oblasti obecné a speciální zootechniky, zejména s přihlédnutím na 
biologické základy živočišné produkce, specifiku chovaného genofondu 
domestikovaných druhů zvířat, techniku a technologii chovu významných kategorií 
hospodářských zvířat, tak i vzdělávání v oblasti chovu významných druhů zájmových 
zvířat a farmové zvěře. Významným pedagogickým cílem ústavu je zabezpečit 
vzdělávání studentů i v oblasti zoohygieny a veterinární prevence, především s ohledem 
na hygienu stájového a pastevního prostředí hospodářských zvířat, hygienu napájecí 
vody a biosekurity chovu domácích i volně žijících zvířat. Zmiňované zoohygienické 
faktory prostředí jsou dávány do souvislosti s užitkovostí a zdravím zvířat. V oblasti 
produkce mléka skotu se výuka zaměřuje na moderní technologie a hygienu získávání 
mléka. V rámci biologické bezpečnosti jsou prezentovány metody, které lze v této oblasti 
uplatňovat, povolené přípravky a faktory ovlivňující účinnost dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace (DDD) v zemědělských objektech, potravinářských provozech a 
zdravotnických zařízeních. 
 
V případě bakalářských studijních programů FVHE je ústavem realizována výuka u 
všech studijních oborů. V oboru Bezpečnost a kvalita potravin se jedná u prezenční i 
kombinované formy studia o povinné předměty Chov potravinových zvířat, Zoohygiena 
a veterinární prevence a Produkce potravinových surovin živočišného původu. V oboru 
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii jsou garantovány povinné 
předměty Chov potravinových zvířat a Produkce potravinových surovin živočišného 
původu. V oboru Ochrana zvířat a welfare je garantován povinný předmět Chov zvířat a 
povinně volitelný předmět Zacházení s hospodářskými zvířaty. V navazujícím 
magisterském studijním programu v oboru Ochrana zvířat a welfare zajišťuje ústav 
výuku předmětu Poruchy zdraví související se zoohygienou.  
 
U magisterských studijních programů oborů Veterinární lékařství a Veterinární hygiena 
a ekologie jsou garantovány předměty Chov zájmových zvířat, Zemědělská produkce, 
Zootechnika a Zoohygiena. Pro studenty FVL jsou tyto předměty povinné, přičemž pro 
studenty FVHE jsou povinné 3 z nich, předmět Chov zájmových zvířat je volitelný. 
Současně je výuka těchto předmětů zajišťována také pro posluchače anglických 
magisterských studijních programů FVL i FVHE, kde se jedná o předměty Pet Animal 
Husbandry, Agricultural  Production, Animal Husbandry a Animal Hygiene.  
 
V souvislosti s pedagogickými aktivitami akademických pracovníků ústavu byly úspěšně 
řešeny dva projekty Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost 
(OPVK) MŠMT ČR, při jejichž řešení došlo k významnému rozšíření výukových pomůcek 
a přístrojů na ústavu a byla významně rozšířena praktická výuka studentů v chovech 
zvířat. V tomto směru jsou akademičtí pracovníci ústavu, jako odpovědní řešitelé, často 
zapojováni do projektů vzdělávacího charakteru řešených v rámci Interní vzdělávací 
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agentury (IVA) VFU Brno, kde vedou společné týmy pregraduálních a postgraduálních 
studentů za účelem tvorby moderních perspektivních edukačních podpor, které mají za 
cíl zvyšovat srozumitelnost probírané odborné problematiky a úspěšnost výsledků 
studia pregraduálních studentů v garantovaných předmětech.   
 
Na úrovni doktorského studijního programu jsou doktorandi svými školiteli vedeni, aby 
svou profesní odbornou činnost směřovali podle potřeb zemědělské, chovatelské a 
klinické veterinární praxe. Řešení disertačních prací v doktorském studijním programu 
je realizováno v rámci akreditovaného studijního oboru Výživa, dietetika hospodářských 
zvířat a hygiena vegetábilií s tím, že v současnosti převažuje u tohoto doktorského oboru 
především kombinovaná forma studia. V rámci řešení doktorských disertačních prací 
byla úspěšně řešena témata týkající se vlivu genofondu hospodářských zvířat na kvalitu 
produkce, vlivu vnějšího prostředí na produkční ukazatele, reprodukci a zdravotní stav 
zvířat, problematika masné produkce farmově chované pernaté zvěře, jako možného 
zdroje alternativních potravinových surovin pro aktuální gastronomickou sféru v České 
republice. V současnosti je prostor věnován studiu vlivu genofondu skotu na kvalitu 
hovězího masa, hodnocení vlivu alternativních krmných komponent na produkci 
drůbeže a zdravotní stav a růst u zájmově chovaných králíků. V průběhu doktorského 
studia prezentují doktorandi výsledky své výzkumné činnosti akademické sféře a 
odborné veřejnosti, zejména při aktivní účasti na konferencích a seminářích. Dále jsou 
svými školiteli podněcováni k prezentaci výsledků výzkumu v odborných a vědeckých 
časopisech. Ze strany vedení ústavu jsou doktorandi podněcováni k zapojení se do 
mezinárodních výměnných studijních stáží a do řešení širších vědeckých projektů, kde 
mohou získat důležité profesní zkušenosti. Dále jsou pravidelně zapojováni do 
pedagogických aktivit ústavu, kde se podílejí na vybraných odborných tématech 
předmětů pregraduálních studijních programů. Doktorandi ústavu jsou i řešiteli řady 
interních projektů VFU Brno, které mají za cíl podporovat jejich vědeckovýzkumnou a 
pedagogickou činnost.     
 
Ústav se spolupodílí i na výuce posluchačů Univerzity třetího věku v oboru Člověk a 
zvíře FVL, a to několika vybranými tématy výuky. Akademičtí pracovníci ústavu se dále 
účastní na celoživotním vzdělávání prostřednictvím odborných profesních kurzů a 
seminářů, které jsou organizovány Institutem pro celoživotní vzdělávání VFU Brno a 
Sdružením pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace (Sdružení DDD). Ústav se 
pravidelně podílí na zajištění výuky Letní školy hygieny potravin FVHE v oblasti 
živočišné produkce, zejména formou praktické výuky na ŠZP VFU Brno Nový Jičín.  
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Předměty, které ústav zajišťuje v rámci edukačního procesu  
 

Magisterský studijní program v oboru Veterinární hygiena a ekologie 

Zemědělská produkce 
Zootechnika 
Zoohygiena 
Chov zájmových zvířat 
 

Magisterský studijní program v oboru Veterinární lékařství 

Zemědělská produkce 
Zootechnika 
Zoohygiena 
Chov zájmových zvířat 
 

Bakalářský studijní program v oboru Bezpečnost potravin – prezenční forma 

Chov potravinových zvířat 
Zoohygiena a veterinární prevence 
Produkce potravinových surovin živočišného původu 
 

Bakalářský studijní program v oboru Bezpečnost potravin – kombinovaná forma 

Chov potravinových zvířat 
Zoohygiena a veterinární prevence 
Produkce potravinových surovin živočišného původu 
 

Bakalářský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare 

Chov zvířat 
Zacházení s hospodářskými zvířaty 
 

Navazující magisterský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare 

Poruchy zdraví souvisejícíc se zoohygienou 
 

Bakalářský studijní program v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
v gastronomii- prezenční forma 

Chov potravinových zvířat 
Produkce potravinových surovin živočišného původu 
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XIX. Habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem 

  
 
V novodobé historii Ústavu zootechniky a zoohygieny proběhlo jedno řízení ke 
jmenování profesorem. 
 
 

 
Řízení ke jmenování profesorem 

 

Doc. Ing. David Zapletal, Ph.D. 

jmenován profesorem v r. 2017 
obor: Obecná a speciální zootechnika (Mendelova univerzta v Brně) 
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XX. Zajímavosti ústavu 

 

 
Odborná asistentka ústavu Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. je členkou hodnotitelské komise 
vědomostní soutěže „Memoriál MVDr. Blanky Miholové“, která je pořádána od roku 
2014 Tauferovou střední odbornou školou veterinární v Kroměříži. Středoškolští 
studenti z 1. – 3. ročníku soutěží v disciplínách, ve kterých mají za úkol prokázat využití 
získaných vědomostí a dovedností ze všeobecných i odborných předmětů svého 
dosavadního studia. 
 
Odborný asistent ústavu MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D. se pravidelně podílí na organizaci 
výstav drobného zvířectva Českého svazu chovatelů. Jedná se zejména o Celostátní 
výstavu mladých králíků a mladé drůbeže, Celostátní výstavu drobných zvířat či Výstavu 
Vysočiny. Na zmíněných výstavách se často představí odborné chovatelské veřejnosti i 
více než 3 000 vystavovaných drobných zvířat. V tomto směru je jeho působení také na 
mezinárodní úrovni. MVDr. V. Šimek je držitelem dvou titulů Mistr ČR a ocenění z 
Evropské výstavy za plemeno zakrslý beran.  
         

 
 

MVDr. Vlastimil Šimek v hodnotitelské komisi mezinárodního kola Olympiády mladých 
chovatelů 
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XXI. Personální zabezpečení ústavu 

 

 
 

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. přednosta ústavu 

  

Prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.   zástupce přednosty ústavu 

Hana Šírová     sekretářka 
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XXII. Účast na prestižních mezinárodních konferencích 

 

 
International Lupin Association 
 
Akademičtí pracovníci ústavů se pravidelně účastní konferencí celosvětově 
organizovaných International Lupin Association (ILA). První konference se konala 
v Limě, Peru, v roce 1980. Konference představují jedinečnou událost v dané oblasti po 
celém světě. Ze zemí, které se aktivně účastní konference možno uvést Argentinu, 
Austrálii, Českou republiku, Francii, Chile, Itálii, Kanadu, Malajsii, Mexiko, Německo, 
Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Švédsko, Ukrajinu a USA. 
Nově se do asociace zapojily Etiopie, Indie a Švýcarsko. 
 
 
Austrálie 2008 
14. – 18. září 2008 Frementle, Perth 
12. konání 
 
V září 2008 se uskutečnila v přístavním městečku Fremantle v Západní Austrálii 12. 
Mezinárodní konference o lupině, která byla zaměřena na vzájemnou spolupráci mezi 
vědci z různých zemí světa, kteří se zabývají výzkumem lupiny, jako perspektivní 
proteinové plodiny, s cílem informovat o nejnovějších vědeckých poznatcích, týkajících 
se využití lupiny nejen z pohledu výživy hospodářských zvířat, ale i z pohledu zdravé 
výživy lidské populace. Stěžejními tématy konference bylo zkoumání nových příležitostí 
pro pěstování a využití lupinových semen z hlediska výživy a zdraví člověka a 
hospodářských zvířat. Cílem konference bylo celosvětově podpořit pěstování lupiny a 
výrobu produktů z lupinových semen. Součástí konference byla i návštěva světově 
největších závodů na uskladnění, ošetření a manipulaci s lupinovými semeny, prohlídka 
chemických laboratoří pro výzkum využití lupinových semena ve výživě člověka a zvířat 
včetně zvířat chovaných v akvakultuře. V této souvislosti byla realizována i návštěva 
závodů na chov vodních organismů. Pro pěstitele byla zajištěna exkurze na lupinová 
pole, návštěva výzkumné farmy pro zemědělství a potravinářství. 

 

 

Frementle 2008 
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Polsko 2011 
5. – 10. červen 2011 Poznaň 
13. konání 
 
Začátkem měsíce června se v polské Poznani konala 13. mezinárodní konference o 
lupině.  Setkání se zúčastnilo přes sto odborníků, z více jak 20 zemí světa, zabývající se 
touto plodinou. Pořadatelem konference byl Institut genetiky rostlin, Poznań. Součástí 
konference byla návštěva výzkumného centra pro testování plodin ve Słupia Wielka a 
šlechtitelské stanice v Przebędowo a Wiatrowo. Bylo možné vidět polní testování plodin, 
pole osetá převážně lupinou žlutou, k jejímuž pěstování jsou v této části Polska ideální 
podmínky. 
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Itálie 2015 
21. – 26. červen 2015 Milano 
14. konání  
 
21. – 26. června 2015 hostil italský Milan účastníky mezinárodní konference o lupině, 
která je celosvětově organizována International Lupin Association (ILA). Konference se 
konala v průběhu Světové výstavy EXPO 2015, jejímž hlavním tématem bylo „uživit 
planetu, energie pro život“. Patronem a organizátorem 14. ročníku konference byla 
Universita degli Studi di Milano, Department of Food, Environmental and Nutritional 
Sciences. Vědecké zasedání se zabývalo všemi aspekty produkce a využití lupiny jak ve 
výživě zvířat, tak i v lidské populaci. Účastníci se zabývali otázkami globálních 
rozvojových strategií, udržitelností a bezpečností potravin, podporou alternativních 
proteinových zdrojů, kde lupina je jedním z nejbohatších přírodních zdrojů proteinů pro 
potraviny a krmiva. Stěžejním cílem konference bylo celosvětově podpořit pěstování 
lupiny a podpořit výrobu produktů z lupinových semen; předávat zkušenosti a podpořit 
spolupráci mezi vědeckými pracovníky z různých zemí světa, kteří se zabývají 
výzkumem lupiny, jako perspektivní proteinové plodiny; informovat o nejnovějších 
vědeckých poznatcích, týkajících se využití lupiny nejen z pohledu výživy hospodářských 
zvířat, ale i z pohledu funkční výživy lidské populace. 

 
 

 
 

EXPO 2015 Český pavilon 
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Bolívie 2019 
18. – 21. března 2019 Cochabamba 
15. konání 
 
18. – 21. března 2019 hostila Cochabamba v Bolívii účastníky mezinárodní konference o 
lupině. Místní organizační výbor byl tvořen dvěma významnými bolivijskými 
institucemi: Fytocenogenetické centrum Pairumani a Nadace PROINPA. Vědecký výbor 
konference byl tvořen významnými subjekty a spolupracovníky zejména z Argentiny, 
Austrálie, Bolívie, Chile, Ekvádoru, Německa, Mexika, Itálie Peru, Polska, Portugalska, 
Španělska a Velké Británie. 
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Chorvatsko  
červen / 2000 – 2018 Opatija 
KRMIVA 
 
Jednou z významných příležitostí setkávání odborníků z oblasti výživy zvířat je prestižní 
mezinárodní konference KRMIVA, která je každoročně pořádána v chorvatském 
letovisku Opatija, ležícím na západním pobřeží Kvarnerského zálivu. Konference je 
tradičně pořádána pod záštitou Ministerstva zemědělství, rybářství a rozvoje venkova 
Chorvatska, Ministerstva vědy, vzdělávání a sportu a Evropské společnosti 
zemědělských inženýrů v Chorvatsku. V rámci více jak 25. konání konference probíhá 
mezi účastníky výměna nejnovějších poznatků z oboru výživy zvířat. Ze zemí, které se 
pravidelně aktivně účastní konference možno uvést Rakousko, Belgii, Bosnu a 
Hercegovinu, Bulharsko, Českou republiku, Finsko, Francii, Chorvatsko, Itálii, Izrael, 
Čínu, Maďarsko, Makedonii, Nizozemí, Norsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajinu, USA a Velkou Británii.  
 
 

 
 

Opatija 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 
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Přehled vědeckých publikací s IF 1994 - 2019 

 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KLECKER, D., ILLEK, J. Hematological and biochemical 
indicators of the blood in Japanese-quail during nursing and laying periods. Živočišná 
výroba, 1994, vol. 39, no. 5, p. 409-420. 
 
SUCHÝ, P., INGR, I., STRAKOVÁ, E. A Relationship between cholesterol concentrations in 
eggs and blood-plasma of hens. Živočišná výroba, 1995, vol. 40, no. 1, p. 11-14. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KLECKER, D. Variantions in hematological indicators in 
turkeys during fattening. Veterinární medicína, 1995, vol. 40, no. 6, p. 181-186. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., ILLEK, J., KLECKER, D. Biochemical indicators of blood plasma 
of turkeys during fattening. Živočišná výroba, 1995, vol. 40, no. 9, p. 385-389. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., ILLEK, J. Variations of hematological indicators in breeding 
stags in the sexual maturation period. Živočišná výroba, 1996, vol. 41, no. 5, p. 199-203. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., ILLEK, J. Relationships between haematological and 
reproductive indices in breeder cocks. Živočišná výroba, 1997, vol. 42, no. 8, p. 361-366. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., CHLOUPEK, J., SUCHÝ, P. The dynamics of acid-base balance of 
blood in hens fed on the same diets during laying period. Archiv für Tierzucht, 1997, vol. 
40, no. 4, p. 371-379. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., ILLEK, J., ŠIMON, M. Effect of applications of various forms of 
zinc on gonad development in breeding cocks. Czech Journal of Animal Science, 1998, vol. 
43, no. 8, p. 343-348. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HRUBÝ, A. Variations in cholesterol concentrations in the 
blood plasma of hens throughout the laying period. Czech Journal of Animal Science, 
1999, vol. 44, no. 3, p. 101-111. 
 
TŘINÁCTÝ, J., SCHMEISEROVÁ, L., SUCHÝ, P. Passage and retaining of plastic particles in 
digestive tract of dry cos. Czech Journal of Animal Science, 1999, vol. 44, no. 6, p. 263-268. 
 
KRÁL, I., SUCHÝ, P. Haematological studies in adolescent breeding cocks. Acta 
Veterinaria Brno, 2000, vol. 69, no. 3, p. 189-194. 
 
STRAKOVÁ, E., VITULA, F., SUCHÝ, P., VEČEREK, V., ŠKALOUD, J. Cholesterol 
concentration in yolks and blood plasma in five species of game birds (short 
communication). Archiv für Tierzucht, 2001, vol. 44, no. 3, p. 339-343. 
 



 138 

STRAKOVÁ, E., VEČEREK, V., SUCHÝ, P., KŘESALA, P. Red and white blood-cell analysis in 
hens during the laying period. Czech Journal of Animal Science, 2001, vol. 46, no. 9, p. 
388-392. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VEČEREK, V., ŠTERC, P. Biochemical studies of blood in hens 
during the laying period. Czech Journal of Animal Science, 2001, vol. 46, no. 9, p. 383-387. 
 
SUCHÝ, P., VEČEREK, V. Dynamics of biochemical indices of blood plasma in adolescent 
male breeder turkeys. Czech Journal of Animal Science, 2001, vol. 46, no. 9, p. 193-195. 
 
MÁCHAL, L., CHLÁDEK, G., STRAKOVÁ, E. Copper, phosphorus and calcium in bovine 
blood and seminal plasma in relation to semen quality. Journal of animal and feed 
science, 2002, vol. 11, no. 3, p. 425-435. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., VEČEREK, V., MÁCHAL, L. The variation in amino acid levels in 
the blood plasma of breeding roosters during sexual maturation. Archiv für Tierzucht, 
2002, vol. 45, no. 3, p. 279-285. 
 
VEČEREK, V., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., VOSLÁŘOVÁ, E. Influence of high environmental 
temperature on production and haematological and biochemical indexes in broiler 
chickens. Czech Journal of Animal Science, 2002, vol. 47, no. 5, p. 176-182. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., VEČEREK, V., SLEZÁČKOVÁ, I. Replacement of animal origin 
feed by plant origin feed in the diet of broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 
2002, vol. 47, no. 9, p. 365-373. 
 
STRAKOVÁ, E., JELÍNEK, P., SUCHÝ, P., ANTONÍNOVÁ, M. Spectrum of amino acids in 
muscles of hybrid broilers during prolonged feeding. Czech Journal of Animal Science, 
2002, vol. 47, no. 12, p. 519-526. 
 
SUCHÝ, P., JELÍNEK, P., STRAKOVÁ, E., HUCL, J. Chemical composition of muscles of 
hybrid broiler chickens during prolonged feeding. Czech Journal of Animal Science, 2002, 
vol. 47, no. 12, p. 511-518. 
 
HERZIG, I., GOPFERT, E., PÍSAŘÍKOVÁ, B., STRAKOVÁ, E. Testing of growth promoting 
and protective activity of the probiotic lactiferm in weaned piglets. Acta Veterinaria 
Brno, 2003, vol. 72, no. 3, p. 331-338. 
 
MÁCHAL, L., JEŘÁBEK, S., ZATLOUKAL, M., STRAKOVÁ, E. Defective eggs and their 
relationship to egg yield, egg and body weight in hens of five original laying lines. Czech 
Journal of Animal Science, 2004, vol. 49, no. 2, p. 51-57. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., JARKA, B., THIEMEL, J., VEČEREK, V. Differences between 
metabolic profiles of egg-type and meat-type hybrid hens. Czech Journal of Animal 
Science, 2004, vol. 49, no. 8, p. 323-328. 
 
 
 



 139 

MALÁ, S., SLEZÁČKOVÁ, I., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., VEČEREK, V. Plant-based diets 
containing Ca-salts of fatty acids and their influence on performance, carcass 
characteristics, and health status of broiler chickens. Acta Veterinaria Brno, 2004, vol. 
73, no. 3, p. 321-328. 
 
ZOBAČ, P., KUMPRECHT, I., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., BROŽ, J., HEGER, J. Influence of L-
lactic acid on the efficacy of microbial phytase in broiler chickens. Czech Journal of 
Animal Science, 2004, vol. 49, no. 10, p. 436-443. 
 
DVOŘÁK, P., KUNOVÁ, J., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KUNOVÁ, V. Changes in the colour 
and the acidity number of egg yolk upon irradiation. European Food Research and 
Technology, 2005, vol. 221, no. 3-4, p. 348-350. 
 
ŠTERCOVÁ, E., PAŽOUT, V., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Effect of intensive fattening of bulls 
based on a high - grain diet on growth intensity and biochemical and acid - base 
parameters of blood. Czech Journal of Animal Science, 2005, vol. 50, no. 8, p. 355-361. 
 
VEČEREK, V., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VITULA, F., MIKUNDOVÁ, M. Variation in the 
chemical composition of muscles in young pheasants during their growth. Archiv für 
Tierzucht, 2005, vol. 48, no. 3, p. 290-298. 
 
HALAMÍČKOVÁ, A., VORLOVÁ, L., SMUTNÁ, M., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., VEČEREK, V. 
The effect of feed and temperature regimen on lipid oxidation in muscles of broiler 
chickens. Acta Veterinaria Brno, 2006, vol. 75, no. 1, p. 39-48. 
 
PIŠTĚKOVÁ, V., HOVORKA, M., VEČEREK, V., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. The quality 
comparison of eggs laid by laying hens kept in battery cages and in a deep litter system. 
Czech Journal of Animal Science, 2006, vol. 51, no. 7, p. 318-325. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., VITULA, F., VEČEREK, V. Differences in the amino acid 
composition of muscles from pheasant and broiler chickens. Archiv für Tierzucht, 2006, 
vol. 49, no. 5, p. 508-514.  
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., VEČEREK, V., ŠERMAN, V., MAS, N., JŮZL, M. Nutritional 
composition of seeds of the Lupinus family. Acta Veterinaria Brno, 2006, vol. 75, no. 4, p. 
489-493.  
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VEČEREK, V., KLOUDA, Z., KRÁČMAROVÁ, E. The effect of a 
clinoptilolite – based feed supplement on the performance of broiler chickens. Czech 
Journal of Animal Science, 2006, vol. 51, no. 4, p. 168-173. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VEČEREK, V., ŠERMAN, V., MAS, N. Testing of two varieties of 
lupin seeds as substitutes for soya extracted meal in vegetable diets designed for young 
broilers. Acta Veterinaria Brno, 2006, vol. 75, no. 4, p. 495-500.  
 
ŠTERCOVÁ, E., HAAS, D., KRÁSA, A., LEPKOVÁ, R., ŠTERC, J. Effect of intensive fattening 
of bulls fed a high-grain diet on selected health indicators. Acta Veterinaria Brno, 2006, 
vol. 75, no. 2, p. 209-218. 
  



 140 

VOSLÁŘOVÁ, E., HANZÁLEK, Z., VEČEREK, V., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Comparison 
between laying hen performance in the cage system and the deep litter system on a diet 
free from animal protein. Acta Veterinaria Brno, 2006, vol. 75, no. 2, p. 219-225. 
 
BLAHOVÁ, J., DOBŠÍKOVÁ, R., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Effect of low environmental 
temperature on performance and blood system in broiler chickens (Gallus domesticus). 
Acta Veterinaria Brno, 2007, vol. 76, suppl. 8, p. S17-S23. 
 
DVOŘÁK, P., STRAKOVÁ, E., KUNOVÁ, J., KUNOVÁ, V. Egg yolk colour depends upon the 
composition of the feeding mixture for laying hens. Acta Veterinaria Brno, 2007, vol. 76, 
no. 1, p. 121-127.  
 
HERZIG, I., TRÁVNÍČEK, J., KURSA, J., KROUPOVÁ, V., ŘEZNÍČEK, I. Content of iodine in 
broiler meat. Acta Veterinaria Brno, 2007, vol. 76, no. 1, p. 137-141. 
 
HERZIG, I., NAVRÁTILOVÁ, M., SUCHÝ, P., VEČEREK, V., TOTUŠEK, J. Model trial 
investigating retention in selected tissues using broiler chicken fed cadmium and humic 
acid. Veterinarni Medicina, 2007, vol. 52, no. 4, p. 162-168. 
 
CHLÁDEK, G., ZAPLETAL, D. A free-choice intake of mineral blocks in beef cows during 
the grazing season and in winter. Livestock Science, 2007, vol. 106, no. 1, p. 41-46.  
 
PAVLÍK, A., POKLUDOVÁ, M., ZAPLETAL, D., JELÍNEK, P. Effects of housing systems on 
biochemical indicators of blood plasma in laying hens. Acta Veterinaria Brno, 2007, vol. 
76, no. 3, p. 339-347.  
 
PÍSAŘÍKOVÁ, B., PETERKA, J., TRČKOVÁ, M., MOUDRÝ, J., ZRALÝ, Z., HERZIG, I. The 
content of insoluble fibre and crude protein value of the aboveground biomass of 
amaranthus cruentus and A. hypochondriacus. Czech Journal of Animal Science, 2007, 
vol. 52, no. 10, p. 348-353. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., ŠUGERKOVÁ, M., MACHÁČEK, M. Positive effect of plant-based 
diet on the performance and health of laying hens. Acta Veterinaria Brno, 2007, vol. 76, 
suppl. 8, p. S31-S37. 
 
TRÁVNÍČEK, J., PÍSEK, L., HERZIG, I., DOUCHA, J., KVÍČALA, J., KROUPOVÁ, V., RODINOVÁ, 
H. Selenium content in the blood serum and urine of ewes receiving selenium-enriched 
unicellular alga Chlorella. Veterinarni Medicina, 2007, vol. 52, no. 1, p. 42-48. 
 
ZRALÝ, Z., PÍSAŘÍKOVÁ, B., TRČKOVÁ, M., HERZIG, I., JŮZL, M., SIMEONOVOVÁ, J. The 
effect of white lupine on the performance, health, carcass characteristics and meat 
quality of market pigs. Veterinarni Medicina, 2007, vol. 52, no. 1, p. 29-41. 
 
HERZIG, I., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Long-term application of clinoptilolite via the feed 
of layers and its impact on the chemical composition of long bones of pelvic limb (femur 
and tibiotarsus) and eggshell. Veterinarni Medicina, 2008, vol. 53, no. 10, p. 550-554. 
 



 141 

KRÁLÍK, G., ŠKRTIĆ, Z., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., GAJČEVIČ, Z. Feeding fish oil and 
linseed oil to laying hens to increase the n-3 PUFA of egg yolk. Acta Veterinaria Brno, 
2008, vol. 77, no. 4, p. 561-568.  
 
PAVLÍK, A., JEŽOVÁ, D., ZAPLETAL, D., BAKOŠ, J., JELÍNEK, P. Impact of housing 
technology on blood plasma corticosterone levels in laying hens. Acta Veterinaria 
Hungarica, 2008, vol. 56, no. 4, p. 515-527. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., HERZIG, I., ŠERMAN, V., MAS, N. The long-term administration 
of a clinoptilolite-supplemented feed to layers and its effect on performance, 
haematological parameters and metabolic profile. Czech Journal of Animal Science, 2008, 
vol. 53, no. 5, p. 212-218. 
 
STRAKOVÁ, E., POSPÍŠIL, R., SUCHÝ, P., STEINHAUSER, L., HERZIG, I. Administration of 
clinoptilolite to broiler chickens during growth and its effect on the growth rate and 
bone metabolism indicators. Acta Veterinaria Brno, 2008, vol. 77, no. 2, p. 199-207. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., STEINHAUSER, L., KREJČÍ, T., POSPÍŠIL, R. Influence of 
thermally treated and untreated lupin meal on the indicators of performance and health 
condition of broilers. Acta Veterinaria Brno, 2008, vol. 77, no. 3, p. 431-437.  
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VITULA, F. The effect of a diet supplemented with L-carnitine 
on egg production in pheasant (Phasianus colchicus). Czech Journal of Animal Science, 
2008, vol. 53, no. 1, p. 31-35. 
 
SUCHÝ, P. Jr., STRAKOVÁ, E., KUMMER, V., HERZIG, I., PÍSAŘÍKOVÁ, V., BLECHOVÁ, R., 
MAŠKOVÁ, J. Hepatoprotective effects of milk thistle (Silybum marianum) seed cakes 
during the chicken broiler fattening. Acta Veterinaria Brno, 2008, vol. 77, no. 1, p. 31-38.  
 
ŠABATKOVÁ, J., KUMPRECHT, I., ZOBAČ, P., SUCHÝ, P., ČERMÁK, B. The probiotic BioPlus 
2B as an alternative to antibiotics in diets for broiler chickens. Acta Veterinaria Brno, 
2008, vol. 77, no. 4, p. 569-574. 
 
ŠTERCOVÁ, E., KRÁSA, A., LEPKOVÁ, R., ŠTERC, J. The evaluation of growth and selected 
carcass and meat quality parameters in fattening bulls fed a diet based on concentrates 
or maize silage. Czech Journal of Animal Science, 2008, vol. 53, no. 9, p. 368–376.  
 
ZAPLETAL, D., PAVLÍK, A. The effect of lecirelin (GnRH) dosage on the reproductive 
performance of nulliparous and lactating rabbit does. Animal reproduction Science, 2008, 
no. 104, p. 306-315. 
 
DVOŘÁK, P., DOLEŽALOVÁ, J., SUCHÝ, P. Photocolorimetric determination of yolk colour 
in relation to selected quality parameters of eggs. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, 2009, vol. 89, no. 11, p. 1886-1889.  
 
HERZIG, I., NAVRÁTILOVÁ, M., TOTUŠEK, J., SUCHÝ, P., VEČEREK, V., BLAHOVÁ J., ZRALÝ, 
Z. The effect of humic acid on zinc accumulation in chicken broiler tissues. Czech Journal 
of Animal Science, 2009, vol. 54, no. 3, p. 121-127. 
 



 142 

KRALIK, G., GAJČEVIČ, Z., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HANŽEK, D. Effects of dietary 
selenium source and storage on internal quality of eggs. Acta Veterinaria Brno, 2009, vol. 
78, no. 2, p. 219-222.  
 
SALÁKOVÁ, A., STRAKOVÁ, E., VÁLKOVÁ, V., BUCHTOVÁ, H., STEIHAUSEROVÁ, I. Quality 
indicators of chicken broiler raw and cooked meat depending on their sex. Acta 
Veterinaria Brno, 2009, vol. 78, no. 3, p. 497-504.  
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., HERZIG, I., STEIHAUSER, L., ŠERMAN, V., MAS, N. Amino acid 
profile of protein from pelvic limb long bones of broiler chickens. Acta Veterinaria Brno, 
2009, vol. 78, no. 4, p. 571-577.  
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I., STEINHAUSER, L., KRALIK, G., ZAPLETAL, D. 
Chemical composition of bone tissue in broiler chickens intended for slaughter. Czech 
Journal of Animal Science, 2009, vol. 54, no. 7, p. 324-330.  
 
VESELÝ, A., KŘÍŽOVÁ, L., TŘINÁCTÝ J., HADROVÁ, S., NAVRÁTILOVÁ, M., HERZIG, I., 
FIŠERA M. Changes in fatty acid profile and iodine content in milk as influenced by the 
inclusion of extruded rapeseed cake in the diet of dairy cows. Czech Journal of Animal 
Science, 2009, vol. 54, no. 5, p. 201-209.  
 
DVOŘÁK, P., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., DOLEŽALOVÁ, J. Variation in egg yolk colour in 
different systems of rearing laying hens. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, 
Supplementum 9, p. S13-S19.  
 
KRALIK, G., MARGETA, V., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E. Effects of dietary supplementation 
with rapeseed and  linseed oil on the composition of fatty acids in porcine muscle tissue. 
Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 3, p. 363-367.  
 
KREJČÍ-TREU, T., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., HERZIG, I. Effect of vegetable oil fortified 
feeds on the content of fatty acids in breast and thigh muscles in broiler chickens. Acta 
Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, Supplementum 9, p. S21-S28.  
 
KURSA, J., HERZIG, I., TRÁVNÍČEK, J, ILLEK, J., KROUPOVÁ, V., FUKSOVÁ, Š. Iodine and 
selenium contents in skeletal muscles of Red deer (Cervus elaphus), Roe deer (Capreolus 
capreolus) and Wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno, 2010, 
vol. 79, no. 3, p. 403-407.  
 
MACHÁČEK, M., VEČEREK, V., MAS, N., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., ŠERMAN, V., HERZIG, I. 
Effect of the feed additive clinoptilolite (ZeoFeed) on nutrient metabolism and 
production performance of laying hens. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, 
Supplementum 9, p. S29-S34.  
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., HERZIG, I., HUDEČKOVÁ, P., IVANKO, Š. Variation in fatty acids 
in chicken meat as a result of a lupin containing diet. Czech Journal of Animal Science, 
2010, vol. 55, no. 2, p. 75-82.  
 



 143 

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KÁBELOVÁ, R., VITULA, F., HERZIG, I. Values of selected 
haematological indicators in six species of feathered game. Acta Veterinaria Brno, 2010, 
vol. 79, Supplementum 9, p. S3-S8.  
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., MAS, N., ŠERMAN, V., VEČEREK, V., BEDRICA, L., LUKAČ, Z., 
HORVAT, Ž. The effect of a herbal additive on performance parameters in layers. 
Tierärztliche Umschau, 2010, vol. 65, no. 2, p. 74-78.  
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KROUPA, L., STEINHAUSER, L., HERZIG, I. Values of selected 
biochemical and mineral metabolism indicators in feathered game. Acta Veterinaria 
Brno, 2010, vol. 79, Supplementum 9, p. S9-S12.  
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I., STEINHAUSER, L., VOPÁLENSKÝ, J., KROUPA, L. 
Effect of replacing soybean meal with lupin seed-based meal in chicken diet on 
performance, carcass value and meat quality. Acta Veterinaria Brno, 2010, vol. 79, no. 2, 
p. 195-202.  
 
ČERNÍK, J., ŠTERCOVÁ, E., ŠTERC, J., FICTUM, P., LUŇÁČEK, J., HALOUZKA, R. The effect of 
intensive fattening of bulls with a high-concentrate diet on ruminal mucosa – a 
morphometric study. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 3, p. 275-279. 
 
DVOŘÁK, P., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KOPŘIVA, V. Possibilities of enhancing the colour 
of egg yolk. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, doi: 10.1002/jsfa.4657. 
 
KROUPA, L., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I. Glycerol as source of energy in broiler 
chicken fattening. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 2, p. 157-164.  
 
PARÁK, T., STRAKOVÁ, E. Zinc as a feed supplement and its impact on plasma 
cholesterol concentrations in breeding cocks. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 3, 
p. 281-285. 
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KARÁSKOVÁ, K., JÁMBOR, M., NAVRÁTIL, P. Comparison of 
nutritional values of pheasant and broiler meats. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, no. 
4, p. 373-377.  
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KROUPA, L., HERZIG, I. Pure and raw glycerol in the diet of 
broiler chickens, its effect on the production parameters and slaughter value. Archiv 
Tierzucht, 2011, vol. 54, no. 3, p. 308-318. 
 
VITULA, F., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KARÁSKOVÁ, K., ZAPLETAL, D., KROUPA, L. Energy 
value of meat in selected species of feathered game. Acta Veterinaria Brno, 2011, vol. 80, 
no. 2, p. 197-202.  
 
DVOŘÁK, P., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KOPŘIVA, V. Possibilities of enhancing the colour 
of egg yolk. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2012, vol. 92, p. 853-856.  
 
HUDEČKOVÁ, P., RUSNÍKOVÁ, L., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., MARADA, P., MACHÁČEK, M. 
The effect of linseed oil supplementation of the diet on the content of fatty acids in the 
egg yolk. Acta Veterinaria Brno, 2012, vol. 81, no. 2, p. 159-162. 



 144 

JŮZL, R., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., RUSNÍKOVÁ, L., MACHÁČEK, M., MARADA, P. 
Nutritional value of breast and thigh muscle of chukar partridge (Alectoris chucar) under 
intensive fattening conditions. Acta Veterinaria Brno, 2012, vol. 81, no. 3, p. 251-255.  
 
KRALIK, Z., KRALIK, G., GRČEVIĆ, M., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E. Effects of increased 
content of organic selenium in feed on the selenium content and fatty acid profile in 
broiler breast muscle. Acta Veterinaria Brno, 2012, vol. 81, no. 1, p. 31-35. 
 
NOVÁK, P., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VLČÁKOVÁ, M., GERMUŠKA, R. The assessment of 
melamine and cyanuric acid residues in eggs from laying hens exposed to contaminated 
feed. Acta Veterinaria Brno, 2012, vol. 81, no. 2, p. 163-167.  
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Digestibility of pasture vegetation nutrients and energy in 
horses. Acta Veterinaria Brno, 2012, vol. 81, no. 4. 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KROUPA, L., HERZIG, I. The effect of replacing soybean oil with 
glycerol in feeding mixtures designed for utility layers on their production and state of 
health.  Archiv Tierzucht, 2012, vol. 55, no. 2, p. 184-193. 
 
KRALIK, Z., KRALIK, G., BIAZIK, E., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Effects of organic selenium 
in broiler feed on the content of selenium and fatty acid profile in lipids of thigh muscle 
tissue. Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, no. 3, p. 277-282. 
 
MAS, N. ŠERMAN, V., HORVAT, Ž., STRAKOVÁ, E., VALPOTIC, H., MIKULEC, Ž., MAŠEK, T., 
SUCHÝ, P., VINCE, S. Use of brewer´s yeast in feeding capons. Veterinarski Arhiv, 2013, 
vol. 83, no. 2, p. 245-252. 
 
RUSNÍKOVÁ, L., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Assessment of oils of selected legumes and oil 
plants with regard to animal nutrition. Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, no. 3, p. 283-
288.  
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Content of nutritients and energy in pasture vegetation and 
their apparent digestibility in Old Kladruber horses. Acta veterinaria Brno, 2013, vol. 82, 
no. 1, p. 37-41.  
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KRÁL, I., ZAPLETAL, D., HERZIG, I. The content of amino acids 
in pasture vegetation and their apparent digestibility in 2-year-old horses. Journal of 
Equine Veterinary Science, 2013, vol. 33, no. 11, p. 984-988.   
 
JAKEŠOVÁ, P., ZAPLETAL, D., JŮZL, R., RUSNÍKOVÁ, L., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E. Effect of 
age on contents of fatty acids in whole bodies of pheasants throughout their growth. 
Acta Veterinaria Brno, 2014, vol. 83, no. 2, p. 119-124. (IGA 31/2013/FVHE) 
 
KOPŘIVA, V., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., ŽDÁRSKÝ, M., DVOŘÁK, P. Colour and viscosity of 
egg yolk after addition of beetroot to feed for laying hens. Acta Veterinaria Brno, 2014, 
vol. 83, no. 1, p. 39-44. (MSM 6215712402) 
 



 145 

STRAKOVÁ, E., KARÁSKOVÁ, K., ZAPLETAL, D., SUCHÝ, P. Effect of melamine and 
cyanurid acid contaminated diets on blood indicators in broiler chickens. Czech  Journal 
of Animal Sciences, 59, 2014, vol. 59, no. 12, p. 564-570. (MSM 6215712402) 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I. Selenium in poultry nutrition: a review.  Czech 
Journal of Animal Sciences, 59, 2014, vol. 59, no. 11, p. 495-503. (MSM 6215712402) 
 
SUCHÝ, P., NOVÁK, P., ZAPLETAL, D., STRAKOVÁ, E.  Effect of melamine-contaminated 
diet on tissue distribution of melamine and cyanuric acid, blood variables, and egg 
quality in laying hens. British Poultry Science, 2014, vol. 55, no. 3, p. 375-379. (MSM 
6215712402) 
 
KARÁSKOVÁ, K., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E. Current use of phytogenic feed additives in 
animal nutrition: a review. Czech Journal of Animal Science, 2015, vol. 60, no. 12, p. 521-
530.   
 
KRALIK, G., KRALIK, Z., STRAKOVÁ, E., ŠPERANDA, M., KRALIK, I., STRELEC, I. Influence 
of dietary replacement of sunflower oil with milk thistle (Silybum marianum) oil on 
chicken meat quality and antioxidant status of liver. Acta Veterinaria Brno, 2015, vol. 84, 
no. 4, p. 373-382.   
 
KREJCAROVÁ, J., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., HERZIG, I., KARÁSKOVÁ, K. Sea buckthorn 
(Hippophae rhamnoides L.) as a potential source of nutraceutics and its therapeutic 
possibilities – a review. Acta Veterinaria Brno, 2015, vol. 84, no. 4, p. 257-268.   
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., NAVRÁTIL, P., KAREL, T., HERZIG, I. Comparison of the content 
of crude protein and amino acids in the whole bodies of cocks and hens of Ross 308 and 
Cobb 500 hybrids at the end of fattening. Czech Journal of Animal Science, 2015, vol. 60, 
no. 2, p. 67-74. (MSM 6215712402)  
 
STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., NAVRÁTIL, P., HERZIG, I., MACHÁČEK, M. Levels of 
nitrogenous substances and amino acids in bodies of Ross 308 hybrid cocks and hens 
over the course of rearing. Veterinarni Medicina, 2015, vol. 60, no. 9, p. 499-508.   
 
HANUŠ, O., KŘÍŽOVÁ, L., SAMKOVÁ, E., ŠPIČKA, J., KUČERA, J., KLIMEŠOVÁ, M., ROUBAL, 
P., JEDELSKÁ R. The effect of cattle breed, season and type of diet on the fatty acid profile 
of raw milk. Archives Animal Breeding, 2016, vol. 59, no. 3, p. 373-380.  
 
KŘÍŽOVÁ, L., HANUŠ, O., KLIMEŠOVÁ, M., NEDĚLNÍK, J., KUČERA, J., ROUBAL, P., 
KOPECKÝ, J., JEDELSKÁ, R. Chemical, physical and technological properties of milk as 
affected by the mycotoxin load of dairy herds. Archives Animal Breeding, 2016, vol. 59, 
no 2, p. 293–300.  
 
KŘÍŽOVÁ, L., HANUŠ, O., ŠPIČKA, J., SAMKOVÁ, E., FRELICH, J., RICHTER, M., VESELÝ, A., 
ROUBAL, P. Alternative supplemental mixture for organic dairy herds to maintain 
desirable milk fatty acid profile throughout the indoor feeding period. Animal Science 
Papers and Reports, 2016, vol. 34, no. 1, p. 25-40.  
 



 146 

KUDĚLKOVÁ, L., PAVLATA, L., PECHOVÁ, A., FILÍPEK, J. Blood serum protein in 
periparturient goats supplemented with various forms of zinc. Acta veterinaria Brno, 
2016, vol. 85, no. 4, p. 387-394.  
 
SEDLÁKOVÁ, K., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KREJCAROVÁ, J., HERZIG, I. Lupin as a 
perspective protein plant for animal and human nutrition – a review.  Acta veterinaria 
Brno, 2016, vol. 85, no. 2, p. 165-175. (IGA 214/2015/FVHE) 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I. Levels of fatty acids in the whole body of hens and 
cocks of hybrid combination Cobb 500 and Ross 308 at the end of fattening period. 
Veterinarni Medicina, 2016, vol. 61, no. 8, p. 456-463. (MSM6215712402) 
 
ŠTERCOVÁ, E., KUMPRECHTOVÁ, D., AUCLAIR, E., NOVÁKOVÁ, J. Effects of live yeast 
dietary supplementation on nutrient digestibility and fecal microflora in beagle dogs. 
Journal of Animal Science, 2016, vol. 94, no. 7, p. 2909-2918.  
 
ZAPLETAL, D., STRAKOVÁ, E., NOVÁK, P., SUCHÝ, P. Broiler chickens exposed to 
melamine and cyanuric acid-contaminated diets. Human and Experimental Toxicology, 
2016, vol. 35, p. 760-766. (MSM6215712402)    
 
DVOŘÁK, P., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., DOLEŽALOVÁ, J. The effect of a diet 
supplemented with sea-buckthorn pomace on the colour and viscosity of the egg yolk. 
Acta veterinaria Brno, 2017, vol. 86, no. 3, p. 303-308. 
 
GEIGEROVÁ, M., ŠVEJSTIL, R., SKŘIVANOVÁ, E., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P. Effect of 
dietary lupin (Lupinus albus) on the gastrointestinal microbiota composition in broiler 
chickens and ducks. Czech Journal of Animal Science, 2017, vol. 62, no. 9, p. 369-376. 
(NAZV QJ1510136) 
 
KRALIK, G., KRALIK, Z., STRAKOVÁ, E., GRČEVIČ, M., HAMŽEK, D. Enriched eggs as a 
source of n-3 polyunsaturated fatty acids for humans. Acta veterinaria Brno, 2017, vol. 
86, no. 3, p. 293-301. 
 
KŘÍŽOVÁ, L., RYŠAVÝ, J., RICHTER, M., VESELÝ, A., HANUŠ, O., JANŠTOVÁ, B., VORLOVÁ, 
L., SAMKOVÁ, E.: Milk yield, milk composition, fatty acid profile and indices of milk fat 
quality as affected by feeding with extruded full-fat soybean. Mljekarstvo, 2017, 67 (1), 
49-57. (MSM6215712402) 
 
ŠIMEK, V., ZAPLETAL, D., STRAKOVÁ, E., PAVLÍK, A., SUCHÝ, P. Physiological values of 
some blood indicators in selected dwarf rabbit breeds. World Rabbit Science, 2017, vol. 
25, no. 1, p. 27-36.  
 
VOPÁLENSKÝ, J., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., ŠIMEK, F., MACHÁČEK, M., HERZIG, I. Amino 
acid levels in muscle tissue of eight meat cattle breeds. Czech Journal of Animal Science, 
2017, vol. 62, no. 8, p. 339-346.  
 
 
 



 147 

ZAPLETAL, D., KARÁSKOVÁ, K., STRAKOVÁ, E. Changes in growth performance and body 
and carcass composition of common pheasants (Phasianus colchicus L.) following three 
generations of selection for higher 7-week body weight. Animal Production Science, 
2017, vol. 57, no. 2, p. 223–228. (NAZV QH91276) 
 
ZAPLETAL, D., KUDĚLKOVÁ, L., ŠIMEK, V., JAKEŠOVÁ, P., MACHÁČEK, M., STRAKOVÁ, E., 
SUCHÝ, P. Haematological indicators in hybrid mallard ducks (Anas platyrhynchos) with 
regard to use of meal from whole white lupin seeds in their diets. Acta Veterinaria Brno, 
2017, vol. 86, no. 3, p. 309-315. (NAZV QJ1510136) 
 
HANUŠ, O., SAMKOVÁ, E., KŘÍŽOVÁ, L., HASOŇOVÁ, L., KALA, R.: Role of fatty acids in 
milk fat and the influence of selected factors on their variability – a review. Molecules, 
2018, vol. 23, no. 7, p. E1636 (32 p.) (MSM 6215712402) 
 
HANUŠ, O., KŘÍŽOVÁ, L., HAJŠLOVÁ, J., LOJZA, J., KLIMEŠOVÁ, M., JANŮ, L., ROUBAL, P., 
KOPECKÝ, J., JEDELSKÁ, J. Effect of increasing zearalenone levels on the coagulation 
properties of milk and the viability of yogurt bacteria. Czech Journal of Food Sciences, 
2018, vol. 36, no. 4, p. 277-283. (MSM 6215712402) 
 
JEŘÁBEK, M., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KUDĚLKOVÁ, L., ŠIMEK, V., JAKEŠOVÁ, P., 
MACHÁČEK, M., ZAPLETAL, D. Selected blood biochemical indicators of Cherry Valley 
ducks undergoing fattening in relation to their diet and sex. Veterinarni Medicina, 2018, 
vol. 63, no. 9, p. 420-432. (NAZV QJ1510136) 
 
SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., KAREL, T., HERZIG, I. Fatty acids levels in the muscle tissue of 
eight beef cattle breeds. Acta veterinaria Brno, 2018, vol. 87, no. 3, p. 285-291. 
 
ŠIMEK, V., KUDĚLKOVÁ, L., STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., ZAPLETAL D. Dietary effects of the 
inclusion of white lupine seeds and different types of binders on the blood indicators of 
young Dwarf Lop rabbits. Veterinární Medicína, 2018, vol. 63, no. 8, p. 379-489. 
 
ZAPLETAL, D., MACHÁČEK, M., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VITULA, F. Male-to-female 
aggression in cage-housed common pheasants (Phasianus colchicus) during the breeding 
season was not related to male plasma testosterone level. British Poultry Science, 2018, 
vol. 59, no. 3, p. 256-263. (NAZV QH91276) 
 
DVOŘÁK, P., DOLEŽALOVÁ, J., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., ZAPLETAL, D., RULÍK, V. Fatting 
parameters after duck egg exposure to γ-radiation. Poultry Science, 2019, 98, 820:827. 
http://dx.doi.org/10.3382/ps/pey391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekce živočišné a rostlinné produkce 
Ústav výživy zvířat 
Ústav zootechniky a zoohygieny 
1994 - 2019  
 
 
Edičně připravili: prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
Text: Akademičtí pracovníci Ústavu výživy zvířat a Ústavu zootechniky a zoohygieny 
Foto: Eva Straková, Pavel Brauner, Alexandr Krátký 
 
Vydal a vytiskl Tribun EU s. r. o.  
Cejl 892/32 602 00 Brno  
 
Náklad 100 ks  
148 stran  
  
V Tribunu EU vydání první  
Brno 2019  
 
www.knihovnicka.cz 
 
 
 

http://www.knihovnicka.cz/

