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Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 

Praha Uhříněves 
…….……………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Odborné zaměření 

Hlavní činností ústavu je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v uceleném komplexu 

vzájemně navazujících vědních oborů v oblasti živočišné produkce. Zahrnuje oblasti: 

 

 Molekulárně-biologických a buněčných základů chovu zvířat, biologie zvířat a 

biotechnologií, 

 genetiky a šlechtění zvířat; 

 výživy zvířat, kvality a bezpečnosti živočišných produktů; 

 etologie, welfare a tvorby chovného prostředí, systémů chovu a jejich environmentálních 

aspektů; 

 využití zvířat jako modelů pro rozvoj dalších biologických oborů (farmakologie, medicína). 

 

Nabízené služby 

 Odborná spolupráce při ověření materiálů a technologií pro živočišnou výrobu a pro 

zpracování produkce živočišné výroby; 

 zajištění kvalitního definovaného biologického materiálu pro vlastní vývoj (pokusná zvířata, 

definovaný biologický materiál z chovu hospodářských zvířat); 

 využití přístrojového vybavení a služby laboratoří (kompletní nabídka přístrojů je na adrese 

www.vuzv.cz - aktuality); 

 služby akreditovaných pokusných stájí včetně poskytnutí definovaných zvířat pro 

experimenty a zajištění experimentů v souladu s požadavky legislativy na ochranu zvířat 

(seznam a popis akreditovaných stájí na adrese www.vuzv.cz – aktuality); 

 řešení výzkumných úkolů podle požadavků partnera formou smluvního výzkumu; 

 společná realizace projektů aplikovaného výzkumu a vývoje (kolaborativní výzkum) 

v oblastech odpovídajících odbornému zaměření VÚŽV, v.v.i.; 

 vypracování analýz, studií a rešerší dle individuálního zadání. 

 

 

 

http://www.vuzv.cz/
http://www.vuzv.cz/


Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce 

 Smluvní výzkumná spolupráce s podnikatelskými subjekty z ČR i zahraničí: 

o Salinity Agro (Švédsko) – ověřování účinnosti silážních aditiv; 

o S.A. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LFA LTD. (Francie) – speciální výživa skotu 

o Institut klinické a experimentální medicíny – vyhodnocování snímků získaných metodou 

infračervené termografie; 

o AGROMONT Vimperk, spol. s r.o. – zkoušky, testování a hodnocení technologií pro 

chov hospodářských zvířat; 

o BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. – reziduální a 

toleranční studie u skotu; 

o Key Industry Engineering Group, s.r.o. – ověřování vlivu výživy na růst a zdravotní stav 

hospodářských zvířat; 

o BIOFERM CZ, spol s .r.o. – porovnání způsobu zakrytí siláží; 

o BASF spol. s r.o. – snímkování a vyhodnocení snímků získaných metodou infračervené 

termografie; 

o Contipro Pharma a.s. – spolupráce při vývoji materiálů pro použití v medicíně; 

o Hema Malšice s.r.o. – spolupráce při vývoji materiálů pro inseminaci prasat; 

o Jet-company s.r.o. Praha – spolupráce při ověřování technologií pro živočišnou výrobu. 

 

Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 

Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 

E-mail: barton.ludek@vuzv.cz 

Tel.: (+420) 267009525 \ (+420) 731650848 

Web: www.vuzv.cz 


