
Dlouhodobým cílem projektu 
je zajistit přenos a  aplikaci no-
vých poznatků výzkumu do cho-
vatelské a veterinární praxe. Jeho 
existence se již stala tradicí a na 
další semináře a nová témata se 
dnes ptají zájemci i několik měsí-
ců předem. 

Nositel projektu – Výzkumný 
ústav veterinárního lékařství, 
v. v. i., (VÚVeL) v Brně se věnuje 
nejen základnímu, ale i aplikova-
nému výzkumu, zaměřenému na 
problematiku zdraví hospodář-
ských zvířat, ochranu člověka 
před zoonózami a  na zajištění 
produkce zdravotně nezávad-
ných a  biologicky hodnotných 
potravin živočišného původu. 
Díky svému zaměření a  přede-
vším díky mnohaleté úzké spolu-
práci s praxí má svoji nezastupi-
telnou pozici v resortu zeměděl-
ství ČR jako jedna z  jeho sedmi 
veřejných výzkumných institucí. 

Pracovníci VÚVeL řeší aktuál-
ně otázky důležité v našem země-
dělství a potravinářství, zejména 
ve výzkumu, diagnostice, léčbě 
a  prevenci jak infekčních viro-
vých a bakteriálních nemocí, tak 
i neinfekčních chorob. Dále je je-
jich pozornost zaměřena na re-
produkci a imunologii hospodář-
ských zvířat, hygienu, kvalitu, 
zdravotní nezávadnost a bezpeč-
nost potravin jak živočišného, tak 
rostlinného původu. Nověji se 
věnují na buněčné a molekulární 
úrovni (s  využitím nejmoderněj-
ších technologií) vývoji adjuvans 
a vakcín proti významným infek-
cím hospodářských zvířat, dále 
toxikologii a znečištění životního 
prostředí. Dosažené výsledky vě-
deckého poznání jsou uplatňová-
ny zejména formou vědeckých 
publikací v prestižních vědeckých 
časopisech, či formou meziná-
rodních a  národních patentů. 
K  přímému využití dosažených 
výsledků jsou zároveň uveřejňo-
vány odborné články v  tuzem-
ských časopisech a jsou předklá-
dány certifikované metodiky, 
užitné nebo funkční vzory, ověře-
né technologie a léčebné postupy.  

Od výzkumu k praxi 
Významné posílení a urychlení 

přenosu informací, respektive vý-
sledků výzkumu k  cílovým uži-
vatelům přináší právě projekt 
VÚVeL Fest – od výzkumu k pra-
xi, cyklus nezávislých seminářů, 
který je pořádán Výzkumným 
ústavem veterinárního lékařství, 
v. v. i., za podpory Ministerstva 
zemědělství a mediální spoluprá-
ce vydavatelství Profi Press s. r. o. 
Od jeho zahájení uplynulo již pět 
let a za tu dobu si projekt získal 
řadu příznivců a zájemců a  jeho 
jméno se stalo známým pojmem 
garantujícím kvalitu a odbornost 
předávaných nových poznatků či 
informací. Semináře, konané 
v rámci tohoto projektu, jsou vět-

šinou věnovány jedné odborné 
problematice. Jejich témata se 
přizpůsobují aktuálním potře-
bám a  jsou volena i  na základě 
často bohatých diskusí konaných 
při předchozích akcích. Na pravi-
delných setkáních vystupují jak 
vědečtí pracovníci VÚVeL a part-
nerských výzkumných organiza-
cí, tak i  přizvaní zástupci praxe 
(zkušení chovatelé, terénní veteri-
nární lékaři, pracovníci služeb 
v zemědělství), kteří svým vystou-
pením formou přednášky či pří-
spěvku v diskusi informují o svých 
výsledcích a  zkušenostech i  od-
borných potřebách a jsou tak sou-
částí neformální atmosféry jedná-
ní. Výzkumní pracovníci společně 
s  dalšími účastníky těchto akcí 
přitom současně nacházejí i mož-
nosti další spolupráce a nové ná-
měty pro aplikovaný výzkum. 
Základním principem je prosazo-
vání preventivně medicínsky po-
jaté kontroly zdraví a kvalitní pro-
dukce jednotlivých druhů hospo-
dářských zvířat – což je i hlavním 
posláním VÚVeL. 

Problematika malých 
přežvýkavců

Od začátku roku 2018 do květ-
na 2019 byl třikrát uspořádán 
seminář vztahující se ke zdravot-
ní problematice ovcí a koz. V prv-
ním z  nich byla Ing. Zuzanou 
Krupovou, Ph.D., (Výzkumný 
ústav živočišné výroby, v. v. i.) 
probírána témata ekonomické 
rentability chovu ovcí a koz a exi-
stence bioekonomického mode-
lu programu ECOWEIGHT, ur-
čeného pro výpočet ekonomic-
kých vah (důležitosti) význam-
ných vlastností u hospodářských 
zvířat. Pozornost byla věnována 
i výživě ovcí a koz. Byly prezento-
vány zásady zakládání pastev-
ních porostů a  následné péče 
o ně, možnosti jejich ovlivnění ke 
zvýšení kvality získávané píce. 
Důraz byl kladen na minerální 
a  vitamínovou výživu malých 
přežvýkavců i na specifika výživy 
ve vztahu k reprodukčnímu cyk-
lu a pastevnímu odchovu zvířat. 
Velký úspěch zaznamenaly další 
dva semináře. Oba se zabývaly 
zdravotní problematikou malých 
přežvýkavců a řízení zdraví stád 
ovcí a koz. Pozornost v nich byla 
věnována například klíšťové en-
cefalitidě (KE), která může u člo-
věka propuknut i  po požití ne-
pasterizovaného kozího či ovčí-
ho mléka obsahujícího virus KE. 
Proto je potřeba i přímo na farmě 
respektovat nutnost pasterace 
primární suroviny, to je mléka. 
RNDr. J. Salát, Ph.D., (VÚVeL) 
informoval posluchače, že ze sle-
dovaných 13, respektive 18 loka-
lit chovů koz a ovcí (126 vzorků 
sér) byla v  letech 2015 až 2016 
zjištěna 18%, respektive 27% 
přítomnost specifických protilá-
tek proti viru KE. Účastníkům 

byla také představena kaseózní 
lymfadenitida. MVDr. Soňa 
Šlosárková, Ph.D., (VÚVeL) po-
psala jak klinické obrazy one-
mocnění, tak nově dostupné 
možnosti diagnostiky a  zásady 
prevence. Zároveň představila 
i  výzkumný projekt Národní 
agentury pro zemědělský vý-
zkum MZe (NAZV) k řadě infek-
cí ovcí a  koz, který začal být ve 
VÚVeL řešen. Velmi pozorně 
potom byly účastníky vyslechnu-
ty přednášky k parazitózám a ka-
rencím stopových prvků. Prof. 
MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., 
(Veterinární a  farmaceutická 
univerzita Brno) se zaměřila na 
nejčastější endoparazitózy v cho-
vech ovcí a koz a mimo jiné shr-
nula současné možnosti jejich 
léčby. Zdůraznila, že u  koz je 
vzhledem k  rozdílné farmakoki-
netice používaných anthelmin-
tik, způsobené rychlejším meta-
bolismem, nastoleno rychlejší 
vylučování léčivých látek z  těla 
a je proti ovcím nutná vyšší dáv-
ka podávaného antiparazitika 
(1,5 až dvakrát) než u ovcí. Nové 
trendy tlumení parazitóz spočí-
vají v toleranci určitého množství 
parazitů, ve strategii léčit co nej-
méně a vyléčit co nejvíce, v cílené 
terapii na základě klinické mani-
festace, v selektivní terapii – léčit 
zvířata, pro která bude terapie 
jednoznačně přínosem. Řízení 
zdraví stád ovcí a  koz a  roční 
harmonogram zásadních zoo-
technických a veterinárních pre-
ventivních úkonů potřebných 
k udržení zdraví stáda představi-
la MVDr. Soňa Šlosárková, 
Ph.D., (VÚVeL). Chovatelé si 
díky jejímu příspěvku ujasnili, že 
k udržení zdraví stáda ovcí a koz 
je nutné preventivně zasahovat 
v  pěti klíčových údobích chova-
telského roku: v období připouš-
tění, v  druhé polovině březosti 
(prevence infekčních, metabolic-
kých nemocí), v  období porodů 
jak z pohledu matky, tak mláďat, 
v období odstavu mláďat a v ob-
dobí před připouštěním. 

Zdraví a welfare prasat 
Během roku 2018 až května 

2019 byly uspořádány i tři semi-
náře věnované aktuálním zdra-
votním problémům v  chovech 
prasat. V jejich rámci byla nejpr-
ve řešena problematika známých 
i doposud opomíjených virových 
infekcí prasat, kterou představil 
prof. MVDr. Miroslav Toman, 
CSc., (VÚVeL). Shrnul při ní 
pětiletý projekt NAZV „Novi-
pig“, který byl zaměřen právě na 
tuto problematiku. Byly popsány 
jak vzájemné interakce virů, tak 
jejich interakce s  hostitelským 
organismem, respektive s  imu-
nitním systémem, patogeneze 
z  hlediska ochrany organismu 
zvířete, pomnožování a  napa-
dání buněk imunitního systé-

mu, únikové mechanismy virů, 
obranné mechanismy proti viro-
vé infekci a  dynamika imunitní 
reakce při akutní virové infekci. 
Přínosný byl i  letošní seminář 
věnovaný okoloporodnímu ob-
dobí prasat, a  to jak z  pohledu 
prasnice – výživa březích a kojí-
cích prasnic, příprava na porod, 
fyziologie porodu a  tvorby ko-
lostra mléka – tak z pohledu no-
vorozených selat – jejich počet ve 
vztahu k porodní hmotnosti, ma-
nagement porodu a  poporodní-
ho období, infekční a neinfekční 
příčiny ztrát selat. Část semináře 
byla věnována novým virovým 
patogenům, které se podílí na 
infekčním tlaku v  porodnách, 
a  obecným možnostem aktivní 
imunoprofylaxe vakcinací pras-
nic nebo selat. S velkým ohlasem 
se setkal také na podzim loňské-
ho roku pořádaný seminář k wel-
fare prasat. MVDr. Jan Bernar-
dy, Ph.D., (VÚVeL) se v něm za-
býval právními předpisy upravu-
jícími ochranu a  chov prasat 
a soustředil se také na péči o pra-
sata v  mimořádných situacích. 
Podrobně potom probíral mini-
mální standardy pro ochranu 
prasat. Užívání antimikrobik 
v chovech prasat, legislativě a vý-
hledům do budoucnosti se věno-
val MVDr. Jiří Bureš, ředitel 
Ústavu pro státní kontrolu vete-
rinárních biopreparátů a  léčiv. 
Popsal zavádění nových pravidel 
EU k zintenzivnění boje proti an-
timikrobiální rezistenci a zlepše-
ní dostupnosti a bezpečnosti ve-
terinárních léčivých přípravků 
a  medikovaných krmiv. Nová 
pravidla budou uplatňována od 
konce roku 2021. Nově jsou 
v EU klasifikována antimikrobi-
ka a jsou zařazována do čtyř ka-
tegorií. V kategorii A – „avoid“ – 
jsou antimikrobika v  současné 
době neregistrovaná ve veteri-
nární medicíně. Antimikrobika 
v kategorii B – „restrict“ – odpo-
vídají seznamu WHO s  výjim-
kou makrolidových antimikro-
bik a těch, která nejsou registro-
vaná v EU (chinolony, cefalospo-
riny 3. a 4. generace a polymyxi-
ny). Kategorie C – „caution“ – 
zahrnuje antimikrobika z  růz-
ných skupin klasifikace WHO, 
včetně HPCIA (Highest Priority 
Critically Important Antimicro-
bials) makrolidů. Patří sem anti-
mikrobika, která mohou vytvářet 
selekční tlak na rezistenci pro 
látky v  kategorii A. Používají se 
pouze, pokud neexistuje účinná 
látka ze skupiny D. Do kategorie 
D – „prudence“ – patří antimik-
robika zařazená v různých kate-
goriích WHO včetně látek klasi-
fikovaných jako CIA (například 
aminopeniciliny). Zmíněna byla 
i problematika zkracování ocás-
ků a zásady přepravy prasat. Ab-
solventi tohoto semináře obdrže-
li certifikát Osvědčení o způsobi-
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Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., (VÚVeL) v Brně pokračuje šestým rokem v pořádání 
seminářů mimo jiné v rámci preventivně-medicínského projektu „VÚVeL Fest“, určeného pro 
širokou obec pracovníků z oblasti kontroly zdraví a produkce hospodářských zvířat (živočišné 
výroby a veterinárního lékařství). Od začátku roku 2018 dosud bylo v rámci projektu uskutečněno 
celkem deset seminářů, v nichž byla pozornost věnována malým přežvýkavcům, prasatům, drůbeži, 
ale i včelařství a produkci bezpečných potravin.

losti k  péči o  prasata dle § 12f 
zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, vy-
hlášky č. 22/2013Sb., § 8 Kurz 
k  péči o  prasata pro získání 
Osvědčení o  způsobilosti k  péči 
o prasata. 

Problematika zdraví 
drůbeže

V  rámci popisovaného období 
byly uspořádány dva semináře 
týkající se problematiky zdraví 
drůbeže. V jejich rámci byla pře-
dána chovatelům řada aktuálních 
informací zejména o  nemocech 
trávicího traktu drůbeže a dosa-
vadních výzkumech a budoucích 
možnostech jejich profylaxe. Vy-
stupovali na něm zejména vě-
dečtí pracovníci VÚVeL a  dále 
i  RNDr. Michal Pakandl, CSc., 
(BIOPHARM a. s.), MVDr. Da-
vid Šenk (PTÁCY s.  r. o.), prof. 
MVDr. A. Čížek, CSc., (VFU Br-
no). Doc. RNDr. Ivan Rychlík, 
Ph.D., (VÚVeL) ve své prezen-
taci shrnul dosavadní poznatky 
o  bakteriích z  trávicího traktu 
drůbeže, jejich kultivovatelnosti 
za laboratorních podmínek a vy-
užití jako probiotických prepará-
tů. Z celé škály bakterií, které se 
vyskytují v trávicím traktu drůbe-
že, lze jednorázovou aplikací ex-
perimentálně osídlit jednodenní 
kuřata pouze bakteriemi, které 
tvoří buněčnou stěnu gramnega-
tivního typu, nejsnadněji lze do-
cílit osídlení gramnegativními 
bakteriemi kmene Bacteroide-
tes. Žádoucí grampozitivní bak-
terie včetně například laktobaci-
lů, enterokoků nebo bifidobakte-
rií po jednorázové aplikaci trávicí 
trakt drůbeže neosídlují a je potře-
ba je podávat opakovaně. Nepo-
dařilo se zatím tedy spolehlivě 
osídlit jednodenní kuřata ani 
grampozitivními bakteriemi kme-
ne Firmicutes, přičemž ty tvoří 
přibližně polovinu z celkové mik-
roflóry slepého střeva a patří mezi 
klíčové producenty prospěšného 
butyrátu. Docent Rychlík pak in-
formoval o prvním testování smě-
si 17 různých anaerobních bakte-
rií ve vybraném rodičovském 
chovu masného typu drůbeže. 
Aplikace přípravku vedla ke sníže-
ní úhynů ve srovnání s  kontrol-
ním hejnem bez probiotik. Navíc 
v  kontrolním hejnu musela být 
aplikována antibiotická terapie 
kvůli zvýšeným úhynům v  devá-
tém týdnu odchovu. Připravená 
probiotická směs je dále ověřová-
na a vylepšována, aby mohla být 
co nejdříve plošně dostupná libo-
volnému chovateli.

Jedenkrát byl v  daném období 
projektu VÚVeL Fest uspořádán 
seminář týkající se problematiky 
zdraví včel a bezpečnosti potravin. 
Včelaři byli kromě jiného sezná-
meni s diferenciální diagnostikou 
nejčastějších nemocí včel a byl jim 
představen pracovní postup k pro-
kázání přítomnosti významných 
včelích virových patogenů v  ple-
menné včelí matce nedestruktivní 
metodou vyšetření vzorku výkalů 
a vajíček včelí matky. 

Seminář Bezpečnost a  kvalita 
mléka v  prvovýrobě konaný na 
podzim loňského roku se zabý-
val vybranými aspekty kvality 
syrového mléka. Zdokladoval 
dlouhodobé vývojové změny ve 
složení kravského mléka a  vě-
noval pozornost výskytu MRSA 
(methicilin rezistentní Staphy-
lococcus aureus) v chovech sko-
tu a  malých přežvýkavců. 
MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D., 
(VÚVeL) referovala o  kontrole 
výskytu těchto kmenů, průběžně 
jsou sledovány kmeny HA-MR-
SA nemocniční, CA-MRSA ko-

munitní a  LA-MRSA, tj. lives-
tock-associated. Některé země 
s  vysokou prevalencí MRSA 
v chovech hospodářských zvířat 
hlásí zvýšený počet kmenů 
CC398 (nová varianta MRSA, 
která se nachází u  intenzivně 
chovaných produkčních zvířat, 
zejména prasat) i v humánní po-
pulaci a  také u  lidí, kteří v  kon-
taktu se zvířetem nebyli. Hlav-
ním rizikovým faktorem přenosu 
MRSA mezi farmami u  nás 
i v zahraničí je obchod s prasaty.

Mimo uvedené semináře se 
VÚVeL také významně angažuje 
jako zakládající člen České tech-
nologické platformy pro země-
dělství (ČTPZ) a v rámci této ak-
tivity byl hlavním organizátorem 
ještě dalších tří seminářů, které 
se týkaly řízení zdraví stáda doje-
ného skotu, managementu zdra-
ví odchovávaných telat a odcho-
vu selat po zákazu užívání ZnO 
v krmivech, s účastí zahraničních 
přednášejících. 

Shrnutí
Výsledky prezentované pra-

covníky VÚVeL na seminářích 
vznikly díky jejich vědecké čin-
nosti podporované jak přímo Mi-
nisterstvem zemědělství, tak růz-
nými agenturami zaměřenými na 
aplikovaný výzkum, jako např. 
Národní agentura pro zeměděl-
ský výzkum ČR a Technologická 
agentura České republiky. Sou-
časně vznikly i díky projektu Ná-
rodního programu udržitelnosti 
– Zdravé zvíře jako zdroj zdravé 
potraviny, navazujícího na reali-
zaci Centra AdmireVet, financo-
vaného v rámci operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inova-
ce Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Finanční pod-
poru VÚVeL Fest získává nejen 
přímo ze samotného Výzkumné-
ho ústavu veterinárního lékařství, 
v. v. i., ale i z Ministerstva země-
dělství a i z operačního programu 
Program rozvoje venkova ČR 
2014–2020.

Semináře měly bohatou účast 
posluchačů a zájem někdy dokon-
ce i významně převyšoval kapaci-
tu sálu. Vědeckých poznatků, od-
borných stanovisek i  doporučení 
při nich zaznělo samozřejmě da-
leko více, než umožňuje rozsah 
tohoto příspěvku. Mezi účastníky 
seminářů byli chovatelé, předsta-
vitelé zemědělských podniků, zá-
stupci chovatelských svazů a dal-
ších profesních organizací, veteri-
nární lékaři, pracovníci státní 
správy, odborných firem a institu-
cí z  celého resortu zemědělství 
i  studenti vysokých škol. Lze 
předpokládat, že navázané kon-
takty a  spolupráce pracovníků 
výzkumu se zástupci praxe budou 
oběma stranami v potřebné míře 
využívány a že tak budou i nadále 
oboustranně velmi přínosné.

Zainteresovaným pracovníkům 
VÚVeL patří za jejich snahu 
a práci ve prospěch VÚVeL Fes-
tu přetavenou v  jeho úspěch 
poděkování. Současně je mož-
no si přát, aby se tomuto pro-
jektu dařilo i nadále a naplňoval 
tak cíl přenosu aktuálních in-
formací z  vědecké a  odborné 
sféry do zemědělské a  veteri-
nární praxe. 

Aktuální informace o  projektu 
a  dalších seminářích jsou vždy 
uvedeny na webových stránkách 
VÚVeL: www.vri.cz. 

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
MVDr. Petr Fleischer, Ph.D.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D
(garant projektu) 
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