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Exponáty jsou výsledkem řešení 

projektu TAČR GAMA TP01010047 

„Transfer výsledků výzkumu, vývoje 

a inovací do praxe v oblas� chovu 

hospodářských zvířat a jeho další 

ekonomické zefek�vnění“.

Zlatý klas získal funkční vzorek Krmná 

směs pro kuřata obsahující konopné 

a lněné semínko, autory funkčního 

vzorku jsou Ing. Michaela Englmaierová, 

Ph.D., prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc. 

a prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. 

V soutěži Zlatý klas 2022, v kategorii 

“živočišná výroba”, získal VÚŽV dvě 

ceny.

Zlatý klas získal exponát  Kotelnice.

Kotelnice je pevná kruhová ohrada 

sloužící pro ochranu ovcí před predá-

tory při celoročním pobytu ovcí venku. 

Autory exponátu jsou Ing. Michal 

Milerski, Ph.D., Ing. Radko Loučka, 

CSc., Ing. Jitka Schmidová, Ph.D., doc. 

Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. a Ing. 

Gabriela Malá, Ph.D. 

Zlatý klas pro VÚŽV

Úspěšná prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.  
na mezinárodním agrosalonu Země živitelka

Ve dnech 25. až 30. srpna 2022 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 
(VÚŽV) ak�vně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých 
Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů 
Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků 
a posterů prezentoval nejen prak�cké výsledky výzkumu, ale i způsob 
popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních jednání se 
zástupci univerzit, ale také spolupracujícími firmami a společnostmi  
zaměřenými na transfer technologií a znalos� v České republice.

h�ps://vuzv.cz/komercializace

Dr. Ing. Pavel Čermák

NOVÝ ŘEDITEL VÚŽV

Gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v této odpovědné práci. 

Ministr zemědělství Ing. Zdeněk 
Nekula jmenoval s účinnos� ke 
dni 2. 12. 2022 Dr. Ing. Pavla 
Čermáka ředitelem Výzkumného 
ústavu živočišné výroby, v. v. i.  



Je výchovně vzdělávací program pro 
žáky I. a II. stupně základních škol. Cílem 
projektu je populární formou seznámit 
dě� se základy chovu velkých hospodář-
ských zvířat, zejména skotu a prasat. Žáci 
se seznamují s chovem skotu a prasat na 
farmě, jejich exteriérem, životními 
projevy a potřebami, s chovem plemen 
skotu a prasat zařazených do Národního 
programu, chovaných na farmě v Netlu-
kách - české červinky, českého straka-
tého skotu a přeš�ckého černostraka-
tého prasete.

Ve čtyřech podzimních termínech se 
tohoto programu zúčastnilo 215 žáků 
z pě� základních škol Prahy a Středo-
českého kraje.
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PROGRAMY PRO ŠKOLY S PODPOROU MZe

V návaznos� na vědeckou a výzkumnou činnost se VÚŽV věnuje i ak�vitám 
zaměřených na dě� a mládež.

ŠKOLA NA FARMĚ MLADÝ VÝZKUMNÍK

Ve třech podzimních termínech se 
programu zúčastnilo 90 studentů 
gymnázií a středních  pražských škol. 

Program je určen pro studenty středních 
škol a gymnázií s cílem podpořit novou 
generaci výzkumníků – vědců v oboru 
živočišné produkce. Prostřednictvím 
zážitkové demonstrace a pokusů v labo-
ratořích VÚŽV se studen� populární 
formou seznamují se základy laboratorní 
výzkumné práce a s aktuální problema-
�kou ve výzkumu hospodářských zvířat, 
ak�vně se zapojují do různých testací 
a laboratorních ak�vit (např. laborator-
ních hodnocení kvality mléka a masa).

PREZENTACE 
A PROPAGACE VÚŽV 
V NÁRODNÍM 
ZEMĚDĚLSKÉM 
MUZEU V PRAZE

Na stanoviš� VÚŽV si návštěvníci 
prověřili své smysly, dozvěděli se, 
jak rozpoznáváme emoce u zvířat 
pomocí zraku a sluchu, jaké mají 
výrazy a hlasy zvířata v různých 
situacích, ale také se naučili 
rozpoznávat různé druhy mléka, 
iden�fikovat různé vůně. 

Národní zemědělské muzeum 
plné zemědělské vědy! 

ŠKOLA NA FARMĚ NA PODZIMNÍM ZEMĚDĚLCI 
V LYSÉ NAD LABEM

Na výstaviš� v Lysé nad Labem se lektoři programu Škola na farmě pokusili přiblížit 
naučnou a popularizační formou provozní podmínky farmy Netluky VÚŽV. Stano-
viště Školy na farmě navš�vili žáci základních škol, ale také středních škol a učilišť.

V rámci 55. veletrhu zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, výstavy PODZIMNÍ 
ZEMĚDĚLEC 2022, se VÚŽV v pátek 7. října 2022 úspěšně prezentoval v hale A1 
výstaviště v Lysé nad Labem na stanoviš� Národního programu pro gene�cké zdroje 
zvířat s výchovně vzdělávacím programem Škola na farmě. 

UZNÁNÍ V CENĚ 
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 
ZA NEJLEPŠÍ 
REALIZOVANÝ VÝSLEDEK 
ZA ROK 2022

Uznání ministra zemědělství 
a předsedy předsednictva ČAZV  
za kvalitní dosažené výsledky 
získala doc. Ing. Jitka Bartošová, 
Ph.D. z VÚŽV  za výsledek druhu 
cer�fikovaná metodika „Technické 
prostředky a chovatelská opatření 
pro prevenci šíření afrického moru 
prasat v populaci prasat divokých 
v ČR“.

Výsledek shrnuje efek�vní a reali-
zovatelné postupy využitelné 
v případě propuknu� afrického 
moru prasat v populaci černé 
zvěře vedoucí k zamezení šíření 
nákazy a rychlé eradikaci ohniska 
v závislos� na lokalitě a podmín-
kách (omezení a řízení pohybu 
prasat, lokalizace živých i uhynu-
lých kusů, stabilizace početnos� 
atd.). Propojuje znalos� o biologii 
prasat divokých s aplikací moder-
ních technologií (termovizní tech-
nika, drony, odchytová zařízení na 
dálkové ovládání).
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ÚSPĚCH NA POLI REPRODUKČNÍ BIOTECHNOLOGIE 
U SKOTU

Oddělení biologie reprodukce je jedním 
z předních pracovišť VÚŽV Praha 
Uhříněves v České republice zabývající 
se biologií reprodukce a fyziologií zvířat. 
Základy oddělení byly položeny již 
v šedesátých a začátkem sedmdesátých 
let minulého stole�, kdy se činnost 
oddělení soustředila především na 
endokrinologii hospodářských zvířat. 
Koncem sedmdesátých let se proble-
ma�ka rozšířila i na metody embryobio-
technologie.

Členům pracovní skupiny embryobio-
technologie se podařilo dosáhnout 
mimořádného úspěchu. Ve dnech 
14. 7. 2022, resp. 19. 7. 2022 se ve 
spolupracujícím zemědělském podniku 
1. zemědělská a. s. Chorušice narodila 
2 telata z embryí pocházejících z pod-
mínek in vitro. Jde o první telata, 
jalovičky kompletně vzniklé v pod-
mínkách in vitro ve VÚŽV  Praze Uhří-
něvsi.

Embrya pochází křížením plemen doje-
ného skotu a plemene aberdeen angus. 
Oocyty pro produkci embryí byly 
získány z jatečných krav dojených 
plemen, jejichž vaječníky jsou pro 
výzkum dobře dostupné. K oplození 
byly použity spermie býka plemene 
aberdeen angus, které byly vybrány pro 
vyhovující kombinaci uspokojivé masné 
užitkovos� a lehkých průběhů porodů. 
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VÚŽV  je spoluřešitelem projektu 
„Národní Centrum Biotechnologií 
ve Veterinární Medicíně”. 

Ing. Janě Rychtářové, Ph.D. a čle-
nům pracovní skupiny Embryo-
biotechnologie byl přijat návrh 
projektu v soutěži TAČR – program 
Národní centrum kompetence. 

Projekt bude řešen v období 
2023 až 2027.

Technologická agentura České 
republiky (TA ČR) vyhlásila vý-
sledky druhé veřejné soutěže na 
podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inova-
cí Národní centra kompetence. 

ÚSPĚCH VÚŽV 
VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI 
NÁRODNÍHO CENTRA 
KOMPETENCE

V první fázi naplánované etapy výše 
uvedeného projektu se jedná o zave-
dení a osvojení si metodického postu-
pu IVF produkce embryí skotu. Tento cíl 
byl splněn.

Jednalo se o modelový pokus v rámci 
projektu Národní agentury pro země-
dělský výzkum s názvem „Nové 
postupy pro záchranu ohrožených 
populací hospodářských zvířat“, 
č. QK1910156. Garantem projektu je 
Ing. Jana Rychtářová, Ph.D., vedoucí 
oddělení biologie reprodukce.

V dalších fázích se pracovní tým 
embryobiotechnologie zaměří na 
produkci čistokrevných embryí plemen 
řadících se do gene�ckých zdrojů 
a také embryí s reálnou komerční 
hodnotou, která budou dělat radost 
nejen nám v laboratoři, ale také 
chovatelům. 

Embrya ve stadiu blastocyst byla 
přenesena do příjemkyň. Z 51 embryí 
bylo 26 pěkných korektních blastocyst, 
z nichž 4 byly přeneseny příjemkyním, 
ostatní zamraženy. Březost byla 
prokázána sonografickým vyšetřením 
30. den po přenosu. Kontrolní sono-
grafické vyšetření bylo provedeno 
90. den po přenosu. Obě březos� měly 
bezproblémový průběh,  včetně 
spontánních porodů dvou zdravých 
jaloviček, 271., resp. 282. den březos�. 
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Dne 3. srpna 2022 uspořádalo 
oddělení  Fyziologie  výživy 
a jakos� produkce ve VÚŽV mezi-
národní workshop zabývající se 
studiem látek obsažených v seme-
nu konopí setého (Cannabis sa�va) 
a využi�m této rostliny v potravi-
nářství a krmivářství. Čestným 
hostem byl Davide Lanzoni, 
student postgraduálního studia 
z University in Milan, Department 
of Veterinary and Animal Sciences 
s prezentací výsledků výzkumu 
zabývající se výživovými a funkční-
mi aspekty alterna�vních složek 
potravin a krmiv pocházejících 
právě  z konopí setého.

INTERNATIONAL WORKSHOP 
ON NUTRITIONAL PHYSIOLOGY

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP 
RESEARCH IN PIG BREEDING

Pracoviště chovu prasat v Kostelci 
nad Orlicí pořádá každým rokem 
mezinárodní workshop „Výzkum 
v chovu prasat”. 

Letošní, již 18. ročník, se konal 13. 
října ve Vrbici. Více než 30 účastní-
ků představilo svoji práci formou 
posterových prezentací a předná-
šek. 

DR HAB. ALEKSANDRA 
GÓRECKA-BRUZDA

Dne 26. října 2022 byla v rámci 
projektu Mezinárodní mobility 
VÚŽV uspořádána přednáška, na 
níž kolegyně, doc. Aleksandra 
Górecka-Bruzda z Ústavu gene-
�ky a biotechnologie zvířat Polské 
akademie věd, představila unikát-
ní historii a využi� lokálního 
plemene koní. Polský konik je 
výsledkem pokusu restaurovat 
vzhled původního divokého koně 
(tarpana) a vrá�t jej do přírody 
původního východního Pruska. 
Dnes žije část koní v rezervaci 
v Popielnu a plemeno je zařazeno 
do polského programu ochrany 
gene�ckých zdrojů tamějších 
plemen hospodářských zvířat. 
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