
Ve VÚVeL byla vyvinuta řada 
vakcín, které vyráběly nebo do-
posud vyrábí české firmy, např. 
proti virovým a bakteriálním in-
fekcím selat a telat, infekční kera-
tokonjunktivitidě skotu, hemora-
gické septikemii (moru) králí -
ků, edémové chorobě selat aj. 
VÚVeL po celou dobu své čin-
nosti zaujímá přední místo ve 
výzkumu a boji s infekčními cho-
robami hospodářských zvířat 
a chorob přenosných ze zvířat na 
člověka, ať již přímým kontak-
tem či kontaminovanou potravi-
nou. Tradiční oblastí v tomto 
směru je výzkum tuberkulózy 
a dalších mykobakteriálních in-
fekcí. I proto je VÚVeL nositelem 
referenční laboratoře Úřadu pro 
nákazy v Paříži (OIE). 

Jinou tradiční oblastí je výzkum 
koliinfekcí a VÚVeL je Národním 
referenčním centrem pro E. coli. 
V posledních letech se v rámci 
ústavu významně uplatňují mo-
derní biotechnologické principy, 
jako např. příprava monoklonál-
ních protilátek a biosenzorů, mi-
kromanipulace embryí, příprava 
nových typů nosičů s imunosti-
mulačními účinky pro výrobu 
vakcín a cytostatik. V rámci stu-
dia genomu živočichů ústav při-
spívá k celosvětovému úsilí o vy-
pracování genových map zvířat, 
neboť se jako jediný v ČR zabývá 
fyzickým mapováním genů na 
chromozomech hospodářských 
zvířat. Je využívána špičková 
technologie laserové mikrodi-
sekce umožňující přípravu DNA 
sond, které jsou využívány i při 
studiu chromozomálních po-
ruch hospodářských zvířat. 

Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství je zaměřen především 
na aplikovaný výzkum. Hlavními 
výstupy jsou proto kromě pozná-

ní patogeneze chorob, nových 
diagnostických přístupů a vypra-
cování postupů pro jejich preven-
ci a kontrolu také vývoj konkrét-
ních diagnostických souprav, 
vakcín, případně dalších farma-
ceutických preparátů určených 
k profylaxi zvířat, vyráběných 
českými i zahraničními firmami. 
Dlouhodobě se ústav zaměřuje 
na vývoj diagnostických souprav 
pro infekční choroby zvířat, a to 
především ve spolupráci s br-
něnskou firmou Test-line. Někte-

ré z nich byly v posledních letech 
inovovány, např. souprava k dia-
gnostice enzootické bovinní leu-
kózy nebo Aujezskyho choroby 
prasat, které slouží především ke 
kontrole ozdravených stád. Byly 
také inovovány nebo nově vyvi-
nuty soupravy k diagnostice jarní 
viremie kaprů, infekční nekrózy 
pankreatu lososovitých ryb a vi-
rové hemoragické septikemie 
ryb, které představují jedny 
z ekonomicky nejzávažnějších 
chorob ryb, a proto podléhají 
hlášení Státní veterinární správě.

Jiná výzkumná skupina vyvinu-
la imunodiagnostické soupravy 
nebo komponenty pro detekci 
vybraných kontaminant potrav-
ního řetězce, reziduí antibiotik, 
nebo i kontaminant typu atrazi-
nu, akrylamidu apod. Tyto sou-
pravy nebo jejich klíčové kompo-
nenty jsou úspěšně předávány 
a v licenci vyráběny zahraniční-
mi firmami (Německo, USA).

VÚVeL je i nadále aktivní ve 
vývoji nových vakcín či jiných 
imunoprofylaktických prepará-
tů. Bioveta Ivanovice na Hané 
vyrábí např. vakcíny proti respi-
račním infekcím skotu, na je-
jichž vývoji se významným způ-
sobem podílel VÚVeL, konkrét-
ně BioBos Respi 3 (obsahuje 
bovinní respirační syncitiální vi-
rus, virus parainfluenzy a bakte-
rii Mannheimia hamolytica) 
a BioBos Respi 4 (obsahuje na-
víc virus virové bovinní diarey). 
Nejnovějším preparátem z této 
řady je BioBos IBR-delet, což je 
vakcína proti viru infekční bo-
vinní rinotracheitidy (IBR) s de-
letovanou formou viru. Tento 
typ vakcíny je základem ozdra-
vovacího programu od IBR 
v České republice, u jehož zro-
du stáli, ale i jeho úspěšný prů-

běh sledují a kontrolují, také 
pracovníci VÚVeL. Samozřejmě 
i další očkovací látky jsou před-
mětem současného intenzivní-
ho výzkumu, např. dva různé 
typy vakcín proti salmonelóze 
drůbeže nebo prasat, vakcína 
proti boreliové infekci a další.

VÚVeL představuje a propagu-
je své výrobky na různých země-
dělských či veterinárních výsta-
vách (Země živitelka 2013 v Čes-
kých Budějovicích, Techagro – 
Vetex 2014 v Brně a další), ale 

především v rámci různých se-
minářů pro zemědělskou a vete-
rinární veřejnost přednáší o no-
vých směrech v produkci hospo-
dářských zvířat a možnostech 
prevence infekčních chorob 
a ochrany potravního řetězce. 
V rámci nejen pedagogiky, ale 
i vědecko-výzkumné činnosti, 
existuje i velmi úzká spolupráce 
mezi Výzkumným ústavem vete-
rinárního lékařství a Veterinární 
a farmaceutickou univerzitou 
Brno. 

Optimalizace krmných směsí
Jak již bylo v úvodu řečeno, 

výzkumná činnost na Veterinár-
ní a farmaceutické univerzitě 
Brno má široký rozsah vědec-
ko-výzkumné činnosti, a to od 
klasického veterinárního výzku-
mu přes řešení problematiky 
bezpečnosti potravin, veterinár-
ní ekologie až po welfare zvířat 
a veterinární dietetiku. Zejména 
v oblasti veterinární dietetiky 
jsme dosáhli řady zajímavých 
výsledků, které našly přímé vyu-
žití v zemědělské praxi. 

Jednou z velmi významných 
problematik, která našla uplatně-
ní v zemědělské praxi, bylo na-
lézt optimální složení vegetabil-
ních krmných směsí pro výživu 
hospodářských zvířat z pohledu 
dobré produkční účinnosti těch-
to krmiv, při zachování dobrého 
zdravotního stavu zvířat. Cílem 
výzkumných aktivit Ústavu výži-
vy zvířat byla optimalizace protei-
nové výživy drůbeže. Jednalo se 
o testování modelových vegeta-
bilních krmných směsí biologic-
kými pokusy na drůbeži. Z hle-
diska rozšíření sortimentu pro-
teinových krmiv jsme se zaměřili 
zejména na výzkum tuzemských 
kulturních plodin, které lze vyu-

žít jako proteinová krmiva do 
krmných směsí určených k výži-
vě drůbeže. Z hlediska využití 
tuzemských zdrojů proteinových 
krmiv a rozšíření skladby dietár-
ního proteinu v krmivech a krm-
ných směsích s vysokým obsa-
hem proteinu se perspektivně 
jeví semena různých odrůd rodu 
Lupinus. 

Za přínosné lze pokládat, že 
některé odrůdy lupinových se-
men (zejména skupina žlutých 
odrůd) obsahují výrazně vyšší 

obsah dusíkatých látek než só-
jové boby. Výhodou oproti sóji 
je, že lupiny lze velmi dobře 
pěstovat v evropských podmín-
kách, a tím snížit závislost krmi-
vářského průmyslu na dovozu 
sóji a sójových produktů. Vý-

znamnou předností lupin je 
i skutečnost, že nejsou genetic-
ky modifikovány. Šlechtěním se 
podařilo u kulturních odrůd lu-
pin snížit zastoupení antinutrič-
ních látek na minimum, zejmé-
na obsah chinolizidinových al-
kaloidů. Lupinová semena jsou 
významným zdrojem vegetabil-
ních proteinů vhodných do diet 
určených pro výživu hospodář-
sky významných druhů zvířat. 
Charakteristickým znakem lu-
pinového proteinu je vysoký 
obsah esenciální aminokyseliny 
argininu (především pro drů-
bež). V současné době se zabý-
váme i problematikou odslup-
kování lupinových semen, čímž 
lze výrazně zvýšit nutriční a die-
tetickou hodnotu výsledného 
produktu. 

Výzkumná činnost zaměřená 
na využití semen lupin ve výživě 
hospodářských zvířat byla řeše-
na v rámci výzkumného projektu 
NAZV MZe ČR QG 60142. Na 
základě námi provedených expe-
rimentů mohou šroty z bílých 
odrůd lupin (Amiga, Dieta, Bu-
tan a další) v dietách, zejména 
u drůbeže, částečně, nebo do-
konce úplně nahradit sójové pro-
dukty. Na biologických poku-
sech jsme ověřili, že lupinová se-
mena v podobě šrotu lze pro vel-
mi nízký obsah antinutričních lá-
tek zkrmovat bez dalšího ošetře-
ní, což u sójových bobů a pro-
duktů nelze.

V rámci experimentální činnos-
ti byla pozornost zaměřena i na 
optimalizaci tuků, jako nejvý-
znamnější energetické složky 
v krmných směsích. Z hlediska 
nutriční hodnoty olejů je důležité 
znát nejen obsah jednotlivých 
mastných kyselin, ale i jejich vzá-
jemné poměry. Významným po-
znatkem z pohledu výživy zvířat 

je, že vhodným složením dietár-
ního tuku v krmivech lze pozitiv-
ně ovlivnit i kvalitu produktů 
(maso, vejce), a tím i významně 
přispět k řešení problému spoje-
ného se zvyšováním nutriční 
hodnoty potravin. V současné 
době nejobjektivnější kritérium 
v hodnocení rostlinných olejů je 
jejich hodnocení podle obsahu 
a poměrného zastoupení jednot-
livých skupin mastných kyse -
lin, nasycených, nenasycených, 
MUFA a PUFA (  3 a  6). Zají-
mavým zdrojem vysoce kvalitní-
ho oleje mohou být i semena 
rodu Lupinus, zejména u bílých 
odrůd ve srovnání s odrůdami 
úzkolistých a žlutých lupin. 
Na rozdíl od proteinu, jehož ob-
sah v závislosti na odrůdě v se-
menu jednotlivých odrůd kolísá 
v poměrně širokém rozmezí 
(30–50 %), je obsah oleje nesrov-

natelně nižší (5–10 %). Ve výkr-
mu brojlerových kuřat jsme pro-
kázali pozitivní vliv přídavku lupi-
nového šrotu bílých odrůd lupin 
a v něm obsažených mastných 
kyselin na složení svalového tu-
ku, a tím zlepšení nutriční hodno-
ty masa brojlerových kuřat. 
K obdobným závěrům jsme do-
spěli i z hlediska zlepšení kvality 
vajec u nosnic. Navíc pigmenty 
obsažené v lupinových seme-
nech zlepšují i barvu vaječného 
žloutku.

Další projekty
Úspěšným výstupem do země-

dělské praxe byla i výzkumná 
aktivita zabývající se využitím 
glycerolu, jako vedlejšího pro-
duktu při výrobě bionafty. Glyce-
rol v kombinaci s rostlinným 
olejem (řepkovým) v krmných 
směsích měl pozitivní vliv na 
růstovou intenzitu u vykrmova-
ných kuřat. Rostoucí produkce 
metylesteru v souvislosti s výro-
bou bionafty, u nás i ve světě, 
přináší problém se zvyšujícím 
se množstvím vyprodukovaného 
vedlejšího produktu glycerolu. 
Experimentálně jsme dokázali, 
že glycerol je velmi vhodnou 
energetickou krmnou kompo-
nentou a při vhodné kombinaci 
s olejem může přinést i ekono-
mický efekt v podobě nejen zvý-
šení růstové intenzity vykrmova-
ných kuřat, ale i ve snížení ceny 
krmných směsí. Optimalizace 
krmných směsí určených k vý-
krmu brojlerových kuřat s využi-
tím glycerolu v kombinaci s rost-
linným olejem je i součástí užit-
ného vzoru CZ PUV 2010-23214.

Další naší významnou aktivi-
tou, která našla využití v země-
dělské praxi, bylo využití sorben-
tů na bázi klinoptilolitů v krm-
ných směsích jako prevence 

proti některým antinutričním 
látkám, především problematic-
kým mykotoxinům. U brojlero-
vých kuřat výsledky práce potvr-
zují, že přídavek klinoptilolitu 
v dietě negativně neovlivnil para-
metry užitkovosti a kostního me-
tabolismu a je možné jej využít 
jako vhodného doplňku do diety 
brojlerů pro zlepšení využití živin 
z krmiva, pro pozitivní vliv na 
mechanismus trávení a eliminaci 
vybraných polutantů (zejména 
rizikových prvků a mykotoxinů) 
v souvislosti s řešením otázek 
spojených s bezpečností potra-
vin. Příznivé výsledky byly za-
chyceny i při využití klinoptilolitu 
v dietě určené pro nosnice užit-
kové. U vykrmovaných brojlero-
vých kuřat přípravek na bázi 
klinoptilolitu ZeoFeed v dávce 
1–2 % zvýšil jejich přírůstek až 
o deset procent.

Za přínosnou lze pokládat i vý-
zkumnou činnost zaměřenou na 
technologii chovu bažantích ku-
řat, včetně optimalizace krm-
ných směsí pro výživu bažantích 
kuřat, která našla využití u řady 
mícháren. Výstupem z hlediska 
potenciální možnosti intenzivní-
ho výkrmu bažantích kuřat byla 
certifikovaná metodika Techno-
logie a výkrm bažantích kuřat 
pro produkci masa ISBN 978-80-
-7305-615-5. Výzkumná činnost 
byla financována Národní agen-
turou pro zemědělský výzkum 
v rámci řešení projektu QH 
91276 Výběr vhodného typu ba-
žantů a optimalizace podmínek 
jejich výkrmu za účelem produk-
ce vysoce kvalitní zvěřiny.

V rámci výzkumné činnosti na-
šla uplatnění i problematika vý-
živné hodnoty pastevních poros-
tů pro koně jako podklad optima-
lizace výživy koní. V této souvis-
losti byla stanovena stravitelnost 
pastevního porostu. Přesto, že 
výzkumná činnost byla zaměře-
na na kladrubského koně, o vý-
sledky projevili zájem i další cho-
vatelé koní z výrobní praxe. Vý-
stupem byla certifikovaná meto-
dika Zásady výživy kladrubské-
ho koně ISBN 978-80-7305-600-1. 
Uvedená výzkumná činnost byla 
financována Národní agenturou 
pro zemědělský výzkum v rám -
ci řešení projektu QH 92265 
Optimalizace systému chovu 
a veterinární péče o kriticky 
ohroženou populaci staroklad-
rubského koně.

V souvislosti s výskytem falšo-
vaných vegetabilních kompo-
nent (proteinových koncentrátů) 
jsme odhalili riziko kontaminace 
proteinových koncentrátů mela-
minem a kyselinou kyanurovou, 
a tím jsme zamezili průniku těch-
to látek do krmiv. V důsledku té-
to skutečnosti se v ČR neobjevily 
problémy, které jsme pak v ná-
sledujících letech zaznamenali 
v řadě evropských, ale i ostat-
ních států světa. Upozorňujeme 
na cílovou skupinu proteinových 
krmiv, zejména dovozových pro-
teinových koncentrátů, která 
představují potenciální riziko 
kontaminace. Na podezření fal-
šování krmiv uvedenými konta-
minanty upozorňuje vysoký ob-
sah dusíkatých látek a velmi níz-
ké zastoupení jednotlivých ami-
nokyselin v příslušném krmivu. 
Proteinové koncentráty mohou 
být hlavním rizikovým faktorem 
kontaminace potravního řetězce 
melaminem a kyselinou kyanu-
rovou, zvláště ty, které jsou ne-
známého původu. 
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biomedicínské obory: bezpečnost potravin, veterinární dietetiku a ekologii.

  12 VĚDA A VÝZKUM Zemědělec 30/2014


