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VÝZKUMNÝ ÚSTAV
ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i.

l Formuje podobu moderní živočišné výroby.
Přispívá k jejímu úspěšnému vývoji jako
nezbytné součásti národní potravinové
bezpečnosti.

l Role VÚŽV je nezastupitelná pro šíři řešené
problematiky, její provázanost a komplexnost.

l Je jediné pracoviště v České republice, které
poskytuje poznatky i pro výzkum navazující
na model hospodářských zvířat.

l Působí v oborech zootechnického výzkumu
a biologických a biotechnologických základů
živočišné výroby.

l Řeší problematiku živočišné výroby včetně
alternativních chovů v návaznosti na kvalitu
potravin a environmentální souvislosti.

l Plní roli klíčové expertní instituce.

� PŘIJÍMÁME NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
PH.D. STUDENTY, KTEŘÍ SVÉ
DOKTORANDSKÉ PRÁCE REALIZUJÍ
NA NAŠEM PRACOVIŠTI

� PODPORUJEME MLADÉ
VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY

� NABÍZÍME STUDENTŮM
(Bc., Ing., Ph.D.) MOŽNOST ZAPOJIT
SE DO VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

Je již více než 69 let hlavní vědeckou výzkumnou institucí
v České republice.



Pracovní skupiny

1 Fyziologie výživy drůbeže a kvality
produkce

1 Ekonomika odvětví chovu skotu

1 Chov masného skotu a kvalita masa

1 Klasi+kace jatečně upravených těl prasat

1 Embryobiotechnologie

1 Molekulární genetika

1 Ekonomika chovu a program ECOWEIGHT

1 Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých

1 Etologie a welfare skotu a prasat

1 Genetika a šlechtění - dojený a masný skot,
prasata, koně, ovce a kozy

1 Hodnocení a tvorba chovného prostředí

1 Chov dojeného skotu

1 Laboratoř masa a krmiv

1 Laboratoř mikrobiologie a fyziologie výživy

1 Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení
u přežvýkavců

1 Produkční systémy chovu prasat

1 Regulace zrání savčích oocytů

1 Reprodukce prasat

1 Technologie a management chovu
přežvýkavců

1 Výživa vysokoužitkových dojnic

1 Výživa a experimentální chov brojlerových
králíků

1 Výzkum s využitím laboratorních hlodavců



Regulace zrání
savčích oocytů

Produkce kvalitních oocytů pro potřeby
reprodukčních biotechnologií.

První směr sleduje roli plynných signálních
molekul, tzv. gasotransmiterů, na zrání a oplo-
zení savčích oocytů.

Výzkum reprodukce samic hospodářských
zvířat se orientuje na dva hlavní směry:

Druhý směr se zabývá negativními dopady
polutantů z životního prostředí na kvalitu
savčího oocytu.
Pozornost je věnována především látkám
schopným narušit hormonální rovnováhu
organismu, tzv. endokrinním disruptorům.

Embryobiotechnologie

Cíl:

Cíl:

vuzv.cz/zranioocytu
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
ODDĚLENÍ BIOLOGIE REPRODUKCE

petr.jaroslav@vuzv.cz
+420 267 009 665

fulka.josef@vuzv.cz
vuzv.cz/embryobiotechnologie
Ing. Josef Fulka Jr., DrSc.
ODDĚLENÍ BIOLOGIE REPRODUKCE

+420 267 009 606

Zároveň jsou na základě pokusů na zvíře-
cích modelech vyvíjeny metody, které by
mohly zefektivnit postupy humánní asistované
reprodukce – neinvazivní hodnocení vývojové
potenciálu embrya, zvýšení aktivit regulu-
jících opravu poškozené DNA v oocytech
a zygotách, atd.

Používané metody zahrnují zejména mikro-
manipulace zárodečných buněk a embryí,
derivace kmenových buněk, epigenetickou
charakterizaci vzniklých embryí a uchovávání
biologického materiálu nekonvenčními postupy.

Skupina se zaměřuje na vývoj nových
embryobiotechnologií a uchování biologického
materiálu od zvířat kategorie “Genetické
zdroje”.

Využití metod embryobiotechnologií
pro záchranu ohrožených druhů zvířat.

Využívat zvířecí modely k objasnění a řešení
humánních reprodukčních problémů.
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Vybrané publikace



Ing. Ludmila Zavadilová, CSc.

ODDĚLENÍ GENETIKY A ŠLECHTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

vuzv.cz/oddeleni/genetika zavadilova.ludmila@vuzv.cz +420 267 009 608ç ç

Genetika a šlechtění
hospodářských zvířat

Začlenění poznatků genetiky do ucelených
selekčních a hybridizačních programů
u hlavních druhů hospodářských zvířat.

Pracovní tým se zabývá vývojem metod
a postupů šlechtění hospodářských zvířat,
zejména dojeného a masného skotu, prasat,
ovcí, koz a koní, se zapojením nejnovějších
poznatků z oblasti populační a molekulární
genetiky. Obě oblasti genetiky se v současnosti
propojují přes využití genomických přístupů ve
šlechtění. Cílem je trvalé zlepšování genetické
úrovně českých populací při udržení jejich
dostatečné variability. Zaměřujeme se nejen
na produkční vlastnosti, ale zejména na vlast-
nosti funkční s důrazem na zdraví, plodnost,
dlouhověkost a welfare zvířat. Důležitou
součástí je zavádění získaných poznatků do
chovatelsko-šlechtitelské praxe a podpora
konkurenceschopnosti českých chovatelů.

Efektivnost šlechtění
a programový balík ECOWEIGHT

Cíl: Cíl:

Zaměřujeme se na vývoj bio-ekonomických
modelů produkčních systémů různých druhů
hospodářských zvířat, od skotu přes prasata až
po králíky. Modely jsou využity k výpočtu
ekonomických vah pro komplex znaků
a vlastností těchto populací, které jsou přímo
aplikovány v procesu šlechtění, při návrhu
šlechtitelských cílů a při konstrukci selekčních
indexů tuzemských i zahraničních populací.
Program ECOWEIGHT je univerzální,
umožňuje výpočet ekonomických vah pro
širokou škálu znaků. Prochází neustálým
upgradem a odráží tak aktuální požadavky
šlechtitelské praxe a akademické sféry.

Komplexní vyhodnocení ekonomiky chovu
a šlechtění všech druhů hospodářských zvířat
za použití moderních bio-ekonomických modelů
a aplikace nových poznatků ve šlechtění.

Molekulární genetika
Cíl:

Aplikace výzkumu funkčního polymor+smu genů
hospodářských zvířat ovlivňujících zdravotní
a produkční znaky, plodnost zvířat i nutriční kva-
litu a zdravotní nezávadnost mléčných výrobků.

a jejich vlivem na nutriční kvalitu a zdravotní
nezávadnost mléčných výrobků. Věnujeme se
výzkumu geneticky podmíněné přirozené
odolnosti vůči chorobám mléčné žlázy u skotu,
ovcí a koz. Vlastní rozsáhlé laboratorní zázemí
a přístrojové vybavení pro molekulárně gene-
tické analýzy je v souladu s aktuálním světovým
trendem ve šlechtění hospodářských zvířat.

Pracovní skupina se zabývá vyhodnocením
podílu relevantních genů na variabilitě
parametrů mléčné užitkovosti a plodnosti
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Získat relevantní výsledky v oblasti výživy
drůbeže a kvality vajec a masa.

Výživa a experimentální
chov brojlerových králíků

Cíl: Cíl:
Spojit vhodnou výživu a krmení s životními
požadavky králíků, požadavky chovatelů
a vyhovět návrhům současných spotřebitelů.

Fyziologie výživy drůbeže
a kvality produkce

Laboratoř mikrobiologie
a fyziologie výživy

Výzkum s využitím
laboratorních hlodavců

V současnosti se výzkumný tým zabývá problemati-
kou antioxidantů, vitaminů, karotenoidů, minerál-
ních látek a mastných kyselin. Novým směrem
výzkumu je měření exprese mRNA genů podílejících
se na lipogenezi. Cílem pokusů je zvýšit obsah živin
v drůbežím mase a ve vejcích, zvýšit oxidační
stabilitu (skladovatelnost) produktů chovu při
zachování dobrého zdravotního stavu a pohody
zvířat a alespoň částečně eliminovat negativní
dopady chovu drůbeže na životní prostředí.

Činnost je zaměřena na hledání nových strategií
výživy a krmení brojlerových králíků, které budou
zárukou plnohodnotné tělesné kondice chovných
zvířat s odpovídající mléčnou produkcí, vhodným
složením mateřského mléka a vysokou života-
schopností rostoucích zvířat v období mléčné
výživy či následného výkrmu. Zabýváme se
možnostmi využití domácích proteinových plodin
do krmných směsí pro králíky, dále kombinací
techniky krmení a nutričních potřeb zvířat či
vhodnými systémy ustájení králíků (etika chovu),
jakožto nového kritéria kvality masa z pohledu
moderního spotřebitele.

Poznat aktimikrobiální aktivity látek přírodního
původu, synergické účinky antimikrobiálních
látek a způsoby rezistence.

Cíl:

Cíl:
V pokusech s potkany ověřit hypocholesterole-
mický účinek modi+kovaných polysacharidů.

Současný výzkum řeší inhibici intestinální absorpce
sterolů a tuku u potkanů, srovnáváme účinek
amidovaného alginátu (sorbet lipidů) a Orlistatu (lék
proti obezitě inhibující pankreatickou lipázu).

Výzkum je zaměřen na sledování antibakteriálních
účinků bioaktivních látek in vitro a v experimen-
tech na modelových organismech. Kromě vlastního
antibakteriálního účinku je rovněž věnována
pozornost studiu synergických účinků jednotlivých
látek, popř. výskytu zkřížené rezistence na
antibakteriální látky. Kromě experimentálních
aditiv jsou sledovány i další charakteristiky
vnějšího prostředí a jejich vliv na mikrobiotu
trávicího traktu.

vuzv.cz/oddeleni/fyziolvyzivy +420 267 009 680skrivanova.vera@vuzv.czç ç

ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE VÝŽIVY A JAKOSTI PRODUKCE

prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
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Stanovovat a hodnotit nutriční hodnotu
tradičních a netradičních krmiv pro
přežvýkavce a koně a doporučit optimální.

Výživa vysokoužitkových
dojnic

Cíl: Cíl:

Zlepšovat výživu vysokoužitkových dojnic
v průběhu celého mezidobí.

Predikce nutriční hodnoty
krmiv a trávení u přežvýkavců

Pracovníci skupiny se zabývají nutriční hodnotou
krmiv, jejich degradovatelností a stravitelností
u přežvýkavců a koní. Je zkoumána rychlost
degradace frakcí vlákniny, výše stravitelného
podílu neutrálně detergentní vlákniny (NDF)
a vztah parametrů degradovatelnosti dusíkatých
látek (NL) a NDF z pohledu termínu sklizně pícnin.

Kromě tradičních krmiv jsou testovány různé
odrůdy hrachu a lupin z pohledu kvality píce
v jednotlivých fázích růstu. V oblasti modernizace
systému hodnocení NL jsou prováděny analýzy
krmiv pro stanovení frakcí NL.

Řešena je rovněž problematika rizik spojených se
zvyšováním užitkovosti skotu, efektivnějšího
využití krmiv s nižším obsahem strukturní
vlákniny v krmných dávkách hospodářských
zvířat a aplikace precizního zemědělství v procesu
výroby siláží a krmení skotu.

Ověřovány jsou technologické postupy konzervace
píce silážováním a vliv přípravků na kvalitu
konzervovaných krmiv. Jsou testovány vlivy délky
řezanky, sušiny a silážních přípravků na aerobní
stabilitu siláží.

Dále se výzkumná skupina zaměřuje na ověřování
dopadů produkce mléka na životní prostředí.
Především je sledována míra produkce metanu
a dalších skleníkových plynů v závislosti na typu
krmné dávky dojnic.

Stálým zaměřením je řešení výživy vysokoužitko-
vých dojnic v průběhu mezidobí, zejména
v tranzitním období. Probíhají experimenty
zabývající se problematikou délky stání na sucho
a techniky krmení během něj a využitím
netradičních krmiv.

Jsou ověřovány strategie, jak tyto dopady snížit,
například pomocí zkrmování rostlinných bioaktiv-
ních látek.

ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE VÝŽIVY A JAKOSTI PRODUKCE
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doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Laboratoř masa a krmiv
Cíl:

Dosažení kvalitních analytických výsledků.

Laboratoře slouží k realizaci experimentálních
analýz při řešení výzkumných projektů a grantů.
Veškeré moderní vybavení laboratoří je na vysoké
úrovni, což zaručuje dosažení velmi kvalitních
analytických výsledků, díky nimž je možné
konkurovat na poli vědy ve světovém měřítku.
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Výzkum chování a welfare farmově chovaných
jelenovitých a jelena evropského jako modelu pro
studium sociálních a fyziologických zákonitostí.
Aplikace behaviorálních principů v chovu
netradičních a nedomestikovaných druhů zvířat
a v managementu zvířat volně žijících.

Cíl:

Výzkum působení a využití biologických
zákonitostí v podmínkách intenzivních chovů
základních druhů hospodářských zvířat. Podpora
rozvoje ekonomicky úspěšného a eticky přijatelné-
ho chovu skotu a prasat v České republice a EU.

Behaviorální biologie
jelenovitých, zvířat
nedomestikovaných
a v zájmových chovech

Zabýváme se výzkumem biologie chování jeleno-
vitých a dalších druhů zvířat chovaných převážně
extenzivním způsobem, v zoologických zahradách
a žijících ve volnosti (např. behaviorální ekologií
prasete divokého v souvislosti s prevencí a eradikací
afrického moru prasat). Studujeme rovněž propojení
chovu zvířat s trvale udržitelnou krajinou (agro-
lesnictví). Dlouhodobě se podílíme na organizaci
farmových chovů jelenovitých v ČR a vzdělávání
a osvětě chovatelské a myslivecké veřejnosti. Dispo-
nujeme unikátním experimentálním zařízením pro
chov jelena evropského a jelena milu.

Zkoumáme vliv chovatelského managementu
a sociálních faktorů na chování, welfare, produkci
a zdraví skotu a prasat. Výzkum zahrnuje teoretické
studie (např. modelování sociálních interakcí) i expe-
rimentální výzkum mateřského chování, ago-
nistického chování, hravého chování, komunikace
mezi zvířaty a ontogeneze chování (odchov mláďat
s důrazem na jejich zdraví, mortalitu, welfare,
odolnost vůči stresu a rozvoj produkčních a beha-
viorálních schopností). Teoretické a experimentálně
ověřené poznatky aplikujeme při řešení problémů
současného chovu hospodářských zvířat (porovná-
vání různých typů ustájení a managementu v inten-
zivních i alternativních chovech, hodnocení welfare
na farmách).

Etologie a welfare skotu
a prasat
Cíl:

ODDĚLENÍ ETOLOGIE

doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.
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Výzkum chování a welfare koní, biologicky logic-
kého výcviku a využití koní v širokém spektru
pracovních, sportovních a volnočasových aktivit
a uplatnění biologických zákonitostí v chovatel-
ském managementu.

Behaviorální biologie
a welfare koní
Cíl:

Zabýváme se tzv. equitation science, vědním oborem
studujícím vztah a interakce mezi koněm a člověkem.
Cílíme na korektní využívání teorie učení a zohled-
ňování biologických zákonitostí (např. různých typů
laterality) ve výcviku a využití koně ve sportu, hipo-
terapii i volnočasových aktivitách. Dlouhodobě se
věnujeme odbornému vzdělávání a osvětě v oblasti
chovu a využití koní.

Zkoumáme evolučně podmíněné principy chování
koní a jejich působení v chovu a různých typech
chovatelského managementu, především repro-
dukční strategie klisen a vliv faktorů (zejména
sociálního prostředí) na reprodukční výsledky,
sociální chování a ranou ontogenezi a odstav hříbat.
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Hodnotit chovné prostředí z hlediska
vzájemného působení animálních, technických,
technologických a humánních faktorů.

Technologie a management
chovu přežvýkavců

Cíl: Cíl:
Tvorba vhodného chovného prostředí, při využití
různých technologických systémů s cílem
zajistit adekvátní pohodu zvířat (welfare).

Hodnocení a tvorba
chovného prostředí

Pracovní tým řeší problematiku hodnocení
a tvorby chovného prostředí, a to zejména
z hlediska adaptačních a termoregulačních
schopností zvířat (zejména velkých a malých
přežvýkavců).

Další speci+kou oddělení je využití a rozšiřování
uplatnění metody infračervené termogra+e (IRT)
pro zemědělský, biologický a medicínský výzkum
a praxi.

Dále řeší problematiku vlivu technických prvků
či celých technologií na welfare a zdraví zvířat,
včetně makro a mikroklimatických podmínek
a nestandardních faktorů chovu a jejich
eliminaci v objektech pro chov hospodářských
zvířat.

Specializuje se na hodnocení ustájení hospodář-
ských zvířat při použití různých technologických
systémů, na hodnocení úrovně chovu a stanovení
„kritických kontrolních bodů“.

Dále zjišťuje vliv chovného prostředí a ostatních
vybraných faktorů na kvalitu mléka. V neposlední
řadě zaměřuje pozornost na hygienu a technologii
chovu, včetně biosecurity chovu zvířat.

Pracovní tým se také soustředí na problematiku
použití progresivních technologií a techniky v
chovech přežvýkavců, a to u všech věkových
kategorií skotu, v chovu dojených koz a ovcí.

Prioritní oblastí výzkumu jsou témata spojená se
zaváděním inovativních technologií do živočišné
výroby včetně optimalizace zootechnických
a manažerských procesů pro maximální využití
inovačního potenciálu.

Pracovní tým se zabývá problematikou hodnocení
úrovně zdraví, welfare a biosecurity jako nedílné
součásti „health herd managementu“ v chovech
hospodářských zvířat.

Aktuálně je řešena problematika odchovu telat, tj.
zejména management mlezivové a mléčné výživy,
ustájení telat, problematika odstavu telat, welfare
a dodržování zásad správné chovatelské praxe.

ODDĚLENÍ TECHNOLOGIE A TECHNIKY
CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
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ODDĚLENÍ CHOVU SKOTU
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Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.

Společně hledat cesty k trvale udržitelnému
chovu zdravých stád dojeného skotu.

Chov masného skotu
a kvalita masaCíl:

Cíl:
Výzkum vedoucí k ekonomicky efektivní
produkci hovězího masa splňující současné
požadavky na jeho nutriční hodnotu
a organoleptické vlastnosti.

Chov dojeného skotu

Kromě informací získaných v experimentech
prováděných v akreditovaných stájích s přísluš-
ným technickým vybavením ověřujeme naše
výsledky ve spolupracujících chovech na základě
společně vytvářené databáze informací.

Perspektivní cestou vývoje v chovu skotu je
využívání moderních technologií, které umožňují
integrované řízení stáda. Chovatelům se otvírají
stále nové možnosti sledování ukazatelů odráže-
jících aktuální zdravotní stav dojnic. Úspěšná
aplikace těchto technologii v tzv. precizním
zemědělství však předpokládá intenzivní spolupráci
napříč obory a vytvoření podmínek pro optimální
využití velkého množství získávaných informací v
management u dojených stád. Proto se náš výzkum
v úzké spolupráci Českou zemědělskou univerzitou
v Praze zaměřuje na stanovení postupů vedoucích
ke zlepšení zdravotního stavu, reprodukční
výkonnosti, pohody zvířat a ekonomické efektivity
chovu dojnic při využití dat pocházejících
z technických zařízení umožňujících sledování
jednotlivých zvířat v reálném čase (automatická
váha,aktivometry, vitalimetry analyzátory složení
mléka atd.).

Ekonomika odvětví chovu skotu
Cíl:
Zjišťování a de+nování ekonomických
souvislostí chovu skotu v ČR a v EU.

Činnost týmu je zaměřena na výzkum v oblasti
výkrmnosti, intenzity růstu, jatečné hodnoty
skotu a kval ity hovězího masa. Kromě
porovnávání ukazatelů výkrmnosti a kvality masa
různých plemen a kříženců se zabýváme
vyhodnocením vlivu různých způsobů výživy na
masnou užitkovost jatečného skotu. V reakci na
současný trend, kdy je stále více kladen důraz na
nutriční hodnotu potravin živočišného původu,
jsou intenzivně studovány genetické i negene-
tické vlivy související se složením masa, a to
především z hlediska obsahu intramuskulárního
tuku a pro+lu mastných kyselin. Společně s tím
jsou hodnoceny vlivy působící na organoleptické a
technologické vlastnosti hovězího masa. Dále se
zabýváme technologií odchovu a výkrmu farmově
chovaných jelenovitých s cílem ekonomicky
efektivní produkce masa. Garantujeme odbornou
část školení klasi+kátorů jatečných těl skotu.

skotu s důrazem na ekonomiku produkce.
Výsledky jsou srovnávány s členskými státy EU.
Probíhá každoroční nákladové šetření výroby
mléka, sbíráme a vyhodnocujeme údaje od
zemědělských podniků v ČR s cílem de+nování
ekonomických souvislostí výroby mléka.

Skupina pravidelně analyzuje a vyhodnocuje
statistické informace chovu dojeného i masného
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Úspěšně řešit problémy chovu prasat,
neustále zlepšovat systém jejich chovu.

Reprodukce prasat

Cíl:

Cíl:
Zlepšovat reprodukční postupy pro konvenční
i alternativní chovy prasat.

Produkční systémy
chovu prasat

Klasi'kace jatečně
upravených těl prasat
Cíl:
Poskytovat informace o složení a kvalitě jatečně
upravených těl (JUT) prasat při +nalizaci
produkce a zpeněžování.

Věnujeme se poradenství pro chovatelskou
veřejnost. Vydáváme vědecký časopis Research in
Pig Breeding.

K dispozici je laboratoř výživy (umožňuje provádět
většinu běžných rozborů včetně analýzy obsahu
aminokyselin) a akreditovaná pokusná stáj.

Řešíme otázky výživy, technologie a welfare u prasat
se zaměřením na možnost využití v managementu
produkčních i šlechtitelských chovů. Součástí
pracoviště je uznaný nukleový chov přeštických
černostrakatých prasat a chov laboratorních mini-
prasat.

Pracovní skupina se zaměřuje na sledování
faktorů, které mají vliv na vybrané kvantitativní
a kvalitativní ukazatele jatečné hodnoty prasat.

Důležitou součástí činnosti pracovní skupiny je
úzký kontakt s odbornou veřejností, a to jak se
zástupci chovatelů, tak i zpracovatelů.

Pro realizaci klasi+kačních postupů jsou na základě
pověření Ministerstva zemědělství pořádány
pravidelné odborné kurzy pro klasi+kátory jatečně
upravených těl prasat a rovněž pro inspektory
klasi+kace.

Důraz se klade především na objektivní metody
klasi+kace, jejich rozvoj a další uplatnění v pod-
mínkách jateckých provozů v České republice.

V současné době se zabýváme sledováním změn
ukazatelů kvality kančího ejakulátu během roku
ve vztahu k biotechnickému markeru, enzymu
aspartát aminotransferázy (AST). Ten je jedním
z enzymů, které mají vliv na buněčnou denzitu
a jsou ukazatelem stupně poškození buněčných
membrán spermií.

ODDĚLENÍ CHOVU PRASAT

Ing. Miroslav Rozkot, CSc.
vuzv.cz/oddeleni/prasata +420 731 650 835rozkot.miroslav@vuzv.czç ç
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