
 

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Praze - Uhříněvsi si 
v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. K tomuto jubileu připravuje v průběhu roku řadu akcí – 
webinářů, seminářů, konferencí a prezentací, na kterých si budeme toto významné výročí připomínat. 

 

Výzkumný ústav živočišné výroby byl založen 

v roce 1951 ministerstvem zemědělství, které 

v dohodě s Ústředím výzkumu a technického 

rozvoje a ministerstvem financí namísto 

dosavadních pražských Výzkumných ústavů 

zemědělských vyhlásilo ustavení pěti nových 

specializovaných výzkumných ústavů.  

Jedním z nich byl i Výzkumný ústav živočišné 

výroby se sídlem v Praze (VÚŽV). 

 

Umístění ústavu do školního statku nebylo náhodné. Tento statek, který tvořily dvory Uhříněves a Netluky 
s mlýnem Podlesko z majetku rodu Lichtensteinů, zestátněného v roce 1918, získala Vysoká škola 
zemědělská při pražském Vysokém učení technickém v roce 1920. 

Objekty byly nejprve pronajaty na dobu 20 let za roční nájemné 53 319 korun, ale velmi brzy se začalo 
jednat o jejich odkoupení,  které za podpory  tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty úspěšně 
proběhlo v únoru 1923. 

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 
sídlí v městské části Uhříněves. Brzy po 
vzniku Republiky československé a zahájení 
pozemkové reformy (1919) usilovala obec 
o převzetí zdejšího lichtenštejnského zámku, 
statku a polností do svého vlastnictví, aby 
mohla uspokojit potřeby rychle se 
rozvíjejícího města. Ve stejné době ale už 
byl intenzivně hledán vhodný areál pro 
umístění školního závodu nově zřízené 
Vysoké školy zemědělského a lesního 
inženýrství. V úvahu připadaly císařské 
a šlechtické velkostatky v okolí Prahy, volba 
nakonec padla na Uhříněves. 



 

 

K přednostem začátků i celého následného období existence 
nového Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi lze nepochybně řadit sepjetí jeho vědeckých 
aktivit s potřebami a prioritami chovu hospodářských zvířat, podpořené přemístěním ústavu do areálu 
bývalého Školního závodu Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v roce 1953. Ústav zde 
nalezl vhodné podmínky pro experimentální práce, a to díky celkovému uspořádání farmy, které bylo 
původně uzpůsobeno jako demonstrační zázemí pro praktickou výuku studentů. 

V celém období své existence plnil ústav roli klíčové expertní instituce, neboť vycházel 
z nejnovějších výsledků vědy a výzkumu, formoval podobu moderní živočišné výroby a přispíval 
k jejímu úspěšnému vývoji. 

Během posledních let ústav prokázal, že je připraven sledovat vývoj ve svých tradičních oborech 
a současně rozvíjet odbornosti nové. Proto se VÚŽV dlouhodobě profiluje jako vědecké pracoviště 
plně začleněné do mezinárodní vědecko-výzkumné komunity.  

Prioritou výzkumné činnosti je zaměření se na kvalitu živočišných produktů a udržitelné technologie 
jejich výroby, uchování biologické a genetické rozmanitosti genetických zdrojů.  

Zároveň bude pokračovat řešení problémů zemědělské praxe, předávání výsledků výzkumu formou 
metodik, seminářů a školení a navázat tak na nejlepší tradice svých zakladatelů a důstojně pokračovat 
v jejich idejích. 

 
 

V kronice města Uhříněves najdeme zevrubný popis „školního závodu“, který dává možnost 
zajímavého srovnání s uspořádáním a funkcemi VÚŽV, které plní v dnešní době. 


