
20226

Časopis Veterinární univerzity Brno

Imatrikulace



02

XV. ročník 

časopis  
Veterinární univerzity Brno

20226 

Vydává: 
Veterinární univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Vychází:
6x ročně

Redakční rada: 
prof. MVDr. Vladimír Večerek,
CSc., MBA – předseda
Ing. arch. Gabriela Chmelařová
Mgr. Jana Doleželová
prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
MVDr. Karel Kovařík
Karolína Michalčáková
Bc. Soňa Šmahelová

Redakce:
Tel.: 541 562 010, 724 321 352
vfu@vfu.cz

Sazba: 
Martina Petrová, 608 740 583

Jazyková korektura:
Eva Bublová

Tisk:
Tiskárna Didot, spol. s r.o.
www.tiskarna-didot.cz

Reg. č.: MK ČR E 18254 
ISSN 1803-3830

Redakční uzávěrka pro č. 1/23: 
?????????
Příští číslo vyjde: ???????? 2023

Za obsah dodaných textů odpovídají 
autoři

© Veterinární univerzita Brno

Obálka: Imatrikulace studentů 
studijního programu Veterinární 
lékařství na univerzitě
foto: V. Večerek

téma
Rok 2022 na univerzitě 1

V. Večerek
Imatrikulace studentů 4

V. Večerek
Imatrikulační projev 5

V. Večerek

informace 
30 let samostatného zákona  
na ochranu zvířat proti týrání 8

V. Večerek
10 let od vzniku studijního programu 
Ochrana a welfare zvířat  9

V. Večerek
Změna zákona o veterinární péči 
umožňuje magistrům Ochrany zvířat 
a welfare působit jako inspektoři ochrany 
zvířat u státní veterinární správy 10

V. Večerek

fakulty 
Modernizace na Klinice chorob koní 14

R. Bébar
Dílčí rekonstrukce Infekčního pavilonu  
na univerzitě 14

V. Večerek
Oprava komunikace 15

V. Večerek

Podzimní úprava dřevin v areálu 
univerzity 15

V. Večerek
Ústav biologie a chorob volně žijících 
zvířat v nové budově  16

V. Večerek

události
29. ročník konference Ochrana zvířat 
a welfare 18

V. Večerek
LI. Lenfeldovy a Höklovy dny 22

Z. Javůrková, B. Tremlová
Světový buiatrický kongres 2022 24

V. Večerek
Výukový hon na Školním zemědělském 
podniku 26

V. Večerek
Centralizovaný rozvojový projekt k zvýšení  
úrovně poradenství na univerzitách 28

E. Voslářová
Školení k omračování prasat 29

J. Kameník 

horizonty
Recenze – Vladimír Večerek:  
Veterinární veršování 30

J. Doubek
Imatrikulace 32

V. Večerek

obsah

Zahájení imatrikulace studentů FVL

http://vfu.cz


16 



 2022

téma
Rok 2022 se pomalu blíží svému zavr
šení, a tak přichází čas na zamyšlení se 
nad tím, co tento rok Veterinární uni
verzitě Brno přinesl.

Začátek roku 2022 byl ve zname
ní zahájení nového funkčního obdo
bí vedení univerzity i fakult. Na zákla
dě volby Akademickým senátem byl 
prezidentem republiky jmenován na 
další čtyřleté období do funkce rek
tora prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., 
MBA. Prorektory se souhlasem aka
demického senátu jmenoval rektor 
prof. MVDr. Vladimír Celera, Ph.D., 
prof. Ing. Evu Voslářovou, Ph.D. 
a  prof. MVDr. Vladimíra Večerka, 
CSc., MBA. Na základě volby v aka
demických senátech fakult byli rek
torem jmenováni do funkce na nové 
období děkani fakult, a to na Fakultě 
veterinárního lékařství doc. MVDr. 
Michal Crha, Ph.D. a na Fakultě vete
rinární hygieny a ekologie doc. MVDr. 
Šárka Bursová, Ph.D. Každý z děka
nů pak jmenoval své proděkany pro 
vzdělávání, pro vědu, výzkum a  za
hraniční vztahy a  nově pro strategii 
a rozvoj. Rektor jmenoval také v no
vém složení Radu pro vnitřní hodno
cení a dále Vědeckou radu univerzity 
a došlo ke změně ve složené Správní 
rady univerzity.

Počátkem roku 2022 univerzi
ta vstoupila do druhého roku řešení 
Strategického záměru univerzity na 
období 2021 až 2030 a začala řešit Plán 
realizace strategického záměru univer
zity na rok 2022. Součástí tohoto plá
nu bylo také řešení zvláštního projek
tu MŠMT, a to Programu na podporu 
strategického řízení univerzity na rok 
2022, který podporuje vybrané aktivi
ty univerzity zaměřené na rozvoj ur
čených oblastí činnosti vysoké školy. 
Univerzita vypracovala rozpočtová 
pravidla na rok 2022 a za jejich zákla
dě byl zpracován Rozpočet univerzity 
na rok 2022. Univerzita také zahájila 

řešení Centralizovaných rozvojových 
projektů MŠMT.

Univerzita v prvním čtvrtletí roku 
2022 vypracovala Zprávu o  činnos
ti univerzity za předchozí období, 
Zprávu o hospodaření za uplynulé ob
dobí, Zprávu o  vnitřním hodnocení 
kvality činností na univerzitě, Zprávu 
o plnění Institucionálního plánu uni
verzity v předchozím roce (obhajova
la jednotlivé projekty), na univerzitě 
byly obhajovány projekty MŠMT za 
předchozí období, tzv. Centralizované 
rozvojové projekty, společné více vy
sokým školám a řešící rozvojové pro
blematiky významné pro větší počet 
vysokých škol, byly obhajovány pro
jekty Interní tvůrčí agentury (ITA) 
(podporující výzkumnou tvůrčí čin
nost na univerzitě), a  dále projek
ty Interní vzdělávací agentury (IVA) 
(podporující inovace ve vzdělávání 
studentů), Interní grantové agentury 
(IGA) (podporující výzkumné aktivi
ty studentů) a Interní mobilitní agen

tury (IMA) (podporující mobility ze
jména studentů). 

V  prvním čtvrtletí roku 2022 se 
univerzitě musela vypořádat s  opat
řeními proti nákaze COVID–19, kte
ré velmi omezovaly výuku a další čin
nost na univerzitě. Tato opatření byla 
v dalším průběhu roku zmírněna a ke 
konci semestru byla natolik omezena, 
že stav umožnil dokončení semest
ru s  náhradní výukou v  prodlouže
ném období a  naplnění výukových 
potřeb univerzity pro uplynulý aka
demický rok. 

V průběhu roku 2022 se univerzitě 
zapojila do programu Národního plá
nu obnovy pro vysoké školství a zpra
covala projekt rozvíjející univerzitu 
v  oblastech podporovaných MŠMT 
a tímto specifickým programem. 

V  oblasti výuky univerzita ved
le stávajících studijních programů 
Veterinární lékařství, Veterinární hy
giena a ekologie, Ochrana zvířat a wel
fare, Bezpečnost a  kvalita potravin 

Rok 2022 na univerzitě

Rok 2022 byl rokem řady změn na univerzitě
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a  Zdravotní nezávadnost v  hygieně 
potravin a  gastronomii vypracovala 
a akreditovala dva další nové studijní 
programy, a  to Veterinární asistence 
a Veterinární ochrana veřejného zdra

ví. Do všech programů bylo uskuteč
něno přijímací řízení a byli přijati stu
denti ke studiu.

V činnosti univerzity byly zvýraz
něny aktivity spojené s akademický
mi a studentskými tradicemi, zejmé
na vítání studentů prvního ročníku, 
imatrikulace studentů, půlení studia, 
vánoční setkání, majáles, loučení stu
dentů s alma mater, promoce studen
tů. Zvláštní pozornost byla věnová
na tzv. zlatým promocím, které jsou 
jedinečnou tradicí univerzity, kdy je 
absolventům padesát let po promoci 
slavnostně předáván zvláštní diplom, 
připomínající jejich vstup do veteri
nární profese před padesáti lety. 

Rok 2022 byl rokem přípravy na 
mezinárodní akreditaci veterinárního 
vzdělávání organizované Evropskou 
asociací veterinárního vzdělávání 
(EAEVE), která je očekávaná v  říj
nu roku 2023. Byl realizován studij
ní program upravený podle poža
davků EAEVE, byla posílena klinická 
výuka studentů, byla posílena pre
klinická a klinická praxe pro studen
ty, došlo k částečné úpravě státnico
vých předmětů, studijní program byl 
doplněn o  některé předměty, které 
nově EAEVE zařadila do veterinární

ho curricula. Dále byla zřízena klinic
ká simulační centra pro malá a velká 
zvířata pro výuku studentů, byly mo
dernizovány mobilní kliniky pro malá 
i velká zvířata, byla rozšířena a studen
tům zpřístupněna databáze klinických 
případů řešených na klinikách univer
zity, byl zvýšen standard biosecurity 
při výuce studentů na univerzitě. Byly 
propočítány indikátory kvality veteri
nární výuky na univerzitě a provedena 
kontrola plnění mezinárodně stanove
ných standardů veterinárního vzdělá
vání na Veterinární univerzitě Brno. 

V  návaznosti na rozvoj vysoko
školského vzdělávání byla významně 
posílena poradenská centra univerzi
ty, a to Studijní poradenské centrum, 
Karierní poradenské centrum a psy
chologické poradenské centrum. Bylo 
rozvíjeno prostředí podporující du
ševní zdraví studentů i  zaměstnan
ců. Byla podpořena výuka angličtiny 
pro studenty i zaměstnance, k získá
ní odpovídajících jazykových kom
petencí studenty a  také zaměstnanci 
v  bilingválním prostředí univerzity. 
Univerzita rozšířila sportovní mož
nosti na univerzitě zejména pro stu
denty a modernizovala sportovní vy
bavení univerzity. 

Zahájení roku 2022 bylo zahájením nového funkčního období rektora a prorektorů

Bylo zahájeno rešení Národního programu pro 
vysoké školství

Na univerzitě bylo zahájeno řešení Programu na 
podporu strategického řízení univerzity (PPSŘ)
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V rámci celoživotního vzdělávání 
byla prohloubena spolupráce se Státní 
veterinární správou při uskutečňování 
atestačního vzdělávání, významného 
zejména pro pracovníky pracující jako 
úřední veterinární lékaři. Pro veteri
nární lékaře pracující v klinické veteri
nární praxi bylo připravováno celoži
votní vzdělávání v klinických oborech 
v návaznosti na úpravu ve veterinár
ním zákoně a na vyhlášku MZe, která 
vyšla v roce 2022. 

Novela veterinárního zákona z ro
ku 2022 nově umožnila uplatnění ab
solventů navazujících magisterských 
studijních programů Ochrana zvířat 
a welfare v státní veterinární správě, 
zejména na Krajských veterinárních 
správách. 

V  průběhu roku 2022 byla řeše
na ve spolupráci se Státní veterinár
ní správou a Komorou veterinárních 
lékařů potřeba veterinárních léka
řů v praxi, byl vypracován dokument 
analyzující situaci ve veterinární pra
xi a na jeho základě byla určena po
třeba absolventů veterinárních lékařů 
pro praxi. Byl konstatován nedostatek 
veterinárních absolventů a na základě 
podkladů analýzy a  stanoviska SVS 
ČR a stanoviska KVL ČR byl formulo
ván požadavek pro MŠMT k navýše
ní počtu financovaných studentů pro 
Veterinární univerzitu Brno tak, aby 

nedostatek veterinárních odborníků 
v praxi byl v průběhu příštích deseti 
let alespoň částečně řešen. 

V  prostorovém zajištění výuky 
a výzkumu na univerzitě se podařilo 
dokončit rozsáhlou rekonstrukci bu
dovy č. 31 a umístit do ní nově Ústav 
biologie a chorob volně žijících zvířat. 

Podzimní období přineslo vý
znamné komplikace pro všechny vy
soké školy a  také pro Veterinární 
univerzitu Brno. Výrazné zdražení 
energií, zejména tepla, plynu a elek
třiny postavily před univerzitu pro
blém ufinancování provozu univerzi
ty a hledání možností vysokých úspor 
v spotřebě energie a současně v hledá
ní jiných možností získávání energe
tických zdrojů. Univerzita přeoriento
vala své investiční záměry v kampusu 
a také na školním zemědělském pod
niku, nově zařadila do strategie uni
verzity energetickou koncepci, která 
výrazně posílila fotovoltaické zdroje 
univerzity a tím možnost snížení ná
kladů na elektrickou energii v násle
dujícím období. 

Rok 2022 byl v životě Veterinární 
univerzity Brno náročným rokem, pl
něním povinností nad stanovený rá
mec akademickými pracovníky a při 
spolupráci se studenty se podařilo 
naplnit poslání univerzity i při všech 
komplikacích, které rok 2022 přine

sl. Navíc byly realizovány koncepční 
a  rozvojové aktivity, které vytvořily 
podmínky pro další činnost univerzi
ty v roce 2023.


text: Vladimír Večerek
foto: V. Večerek, S. Šmahelová, P. Uhlíř, archiv 
FVHE 

Byl akreditován studijní program Veterinární ochrana veřejného zdraví

Úspěšně proběhlo ukončení akademického roku 
2022 až 2023 a promoce studentů

Byla uvedena do provozu rekonstruovaná budova 
č. 31
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Imatrikulace studentů představuje slav
nostní přijetí studentů do akademické 
obce univerzity. Dnem zápisu ke studiu 
se uchazeč o studium stává právně stu
dentem univerzity, dnem imatrikulace 
se stává studentem univerzity ve smy
slu akademických tradic vysoké školy.

Letošní imatrikulace se kona
ly 10. až 11. listopadu v  slavnost
ní aule Veterinární univerzity Brno. 
První den byl věnován imatrikula
cím studentů Fakulty veterinárního 
lékařství. Imatrikulováni byli studen
ti a studentky prvního ročníku studij
ního programu Veterinárního lékař
ství a studijního programu Veterinární 
asistence. Druhý den byli imatrikulo
váni studenti Fakulty veterinární hy
gieny a ekologie studijního programu 
Veterinární hygiena a ekologie a dále 
studijních programů Ochrana zvířat 
a welfare, Bezpečnost a kvalita potra
vin a Zdravotní nezávadnost potravin 
v gastronomii.

Slavnostní akademický obřad se 
konal za účasti prorektorky pro vzdě
lávání prof. Ing. Evy Voslářové, Ph.D., 
která zastupovala rektora univerzi
ty, a dále za přítomnosti vedení pří
slušné fakulty reprezentované na 
Fakultě veterinárního lékařství děka
nem doc. MVDr. Michalem Crhou, 
Ph.D., proděkany fakulty a  předse
dou Akademického senátu fakulty, na 
Fakultě veterinární hygieny a ekologie 
reprezentované děkankou doc. MVDr. 
Šárkou Bursovou, Ph.D., proděkany 
fakulty a předsedkyní Akademického 
senátu fakulty.

Noví studenti se při akademickém 
obřadu představili univerzitě a  pře
vzali z rukou děkana/děkanky a pro
děkana/proděkanky slavnostní imat
rikulační list.

Na akademické půdě Veterinární 
univerzity Brno přivítala nové stu
denty prorektorka univerzity prof. 
Voslářová. Ve svém projevu studen

tům představila univerzitu, která se 
pro ně stane univerzitním domo
vem pro příští období jejich života. 
Připomněla studentům obtížnost ve
terinárního studia a potřebu poctivě 
studovat, nicméně zvýraznila i  dru
hou stranu pobytu na univerzitě, a to 
že součástí studia na univerzitě je stu
dentský život, který také vedle od
borných znalostí významně formuje 
schopnost studenta působit úspěšně 
jako absolvent univerzity po studiu 
v praxi. V závěru svého projevu po
přála studentům píli, trpělivost, štěstí 
a úspěch při studiích, a spokojenost, 
radost, přátelství a  lásku v  osobním 
studentském životě. 

Slavnostní imatrikulace studentů 
prvního ročníku uzavřely proces při
jetí nových studentů do akademické
ho roku 2022/2023.


text: V. Večerek
foto: V. Večerek 
 

Imatrikulace studentů
Projev prorektorky při imatrikulaci ke studentům
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Spectabilis, honorabiles, cives academi-
ci, milé studentky a studenti, vážení ro-
diče, vážení přítomní,

Imatrikulace představuje slavnostní 
přijetí nových studentů do akademické 
obce univerzity. Po staletí je tento slav-
nostní akt považován za jeden z nejvý-
znamnějších v akademickém roce kaž-
dé univerzity. Noví studenti představují 
pro univerzitu nový intelektuální po-
tenciál jejího dalšího rozvoje vzdělávací 
i výzkumné činnosti. Pro nové studen-
ty přijetí na univerzitu představuje vel-
kou příležitost, jak rozvíjet své předpo-
klady v oboru, který si pro své budoucí 
povolání zvolili. 

Vážené studentky a vážení studenti, ur-
čili jste si pro příští období svého živo-
ta nelehký osud – studentský život na 
Veterinární a farmaceutické univerzitě 
Brno, život se všemi jeho krásami, ra-
dostmi, ale i starostmi a zklamáními. 
Dovolte, abych Vám k tomuto Vašemu 
rozhodnutí poblahopřál. Vybrali jste 
si jednu z  nejpůsobivějších univerzit, 
která vzdělává své studenty v oborech, 
které pomáhají životu a  působí proti 
bolestem, strádání a smrti. Není krás-
nějšího předsevzetí, než získávat zna-
losti a zkušenosti pro možnost poskyto-
vat pomoc zvířatům i lidem při léčení 
jejich nemocí, při obnově jejich zdra-
ví, při vytváření podmínek pro kvalit-
ní život zvířat, při ochraně zdraví člově-
ka z potravin, při péči o zdokonalování 
péče o potraviny a při využívání potra-
vin pro zkvalitňování života člověka. 

Díky svému intelektu, studijnímu 
úsilí a schopnostem uplatňovat získa-
né poznatky Vám Veterinární a  far-
maceutická univerzit otevřela své brá-
ny. Nabízí Vám jedinečné zázemí pro 

další Vaše studium. Je na Vás, jak tuto 
životní příležitost využijete. Naše zku-
šenosti ukazují, že mnozí z Vás najdou 
tu přijatelnou hranici mezi studijními 
povinnostmi a studentskými radostmi 
a budou úspěšně studovat. 

Je však potřeba, možná poprvé a na-
posledy, vzpomenout i na ty Vaše před-
chůdce, kteří zahrnuti studentskými ra-
dostmi, se nestačili úspěšně vypořádat 
s povinnostmi, které studium na naší 
univerzitě provází. Vzpomeňte na dneš-
ní má slova, až Vás budou Vaši studijní 
kolegové a kolegyně lákat k zábavě nad 
míru únosnou a vraťte se včas k vzdě-
lávání svého ducha, neboť k tomuto se 

dnes zavazujete svým učitelům, rodi-
čům, přátelům a známým, kteří Vás ve 
Vašem úsilí získat univerzitní vzdělá-
ní na naší univerzitě podporují a mno-
hé své přání a naděje do Vás vkládají. 

Je však také potřeba vzpomenout 
i na Ty Vaše předchůdce, kteří pro ne-
zdravou míru studia nestačili projít 
studentskými radostmi a  nadáni sice 
přemírou vzdělání, avšak ochuzeni 
o studentské prožitky a přátelství obtíž-
ně hledají své místo v profesi mezi ko-
legy ze svého studentského života. Přeji 
Vám, abyste dokázali najít tu správnou 
cestu studentským životem a dokázali 
svá studia úspěšně dokončit. 

Imatrikulační projev

Zahájení imatrikulace studentů prvního ročníku FVHE na univerzitě
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Vážené studentky a studenti, univer-
zita, která Vás dnes slavnostně přijímá 
do akademické obce patří k univerzitám 
s bohatou historií. Byla založena v pro-
sinci 1918, jako první nová vysoká ško-
la v samostatné Československé republi-
ce. V průběhu svého vývoje poskytovala 
vzdělání veterinárním lékařům, nově 
pak veterinárním hygienikům, a v po-
sledních letech také odborníkům na bez-
pečnost a kvalitu potravin, ochranu zví-
řat a welfare a také farmacii. 

Projdete-li se dnes areálem této uni-
verzity a oprostíte se od spěchu a stre-
su každodenního života, budete vní-
mat majestátnost akademické instituce, 
která již vnějším prostředím deklaruje 
své poslání vzdělávat studenty a  roz-
víjet vědu a výzkum k rozvoji pozná-
ní a tvůrčích dovedností. Dnes máme 
v  areálu univerzity moderní budovy 
a zařízení, které představují moderní 
trendy rozvoje univerzity a které doklá-
dají modernizační trend, jímž naše uni-
verzita prochází. Uvnitř univerzity na-
jdete zařízení, která vytváří specifické 
prostředí veterinárního, hygienického, 
potravinového i welfarového vzdělává-
ní, představované specielně upravený-
mi posluchárnami, stájemi se zvířaty, 
technologickými dílnami, specielními 
laboratořemi, seminárními místnost-
mi a počítačovými učebnami. 

Především zde však najdete své pro-
fesory, docenty, odborné asistenty a asi-
stenty, kteří, každý jiný, představují vy-
hraněné osobnosti povětšinou zaujaté 
pro svůj obor a které vytváří mozaiku 
lidského působení na Vás studenty, aby 
Vám v konečném výsledku předali ucele-
ný soubor poznatků, znalostí a zkušenos-
tí, které Vám umožní uplatnit se v oboru, 
který jste si pro svá studia zvolili. 

Vedle svých učitelů, na univerzitě na-
jdete další studentky a studenty, kteří bu-
dou prožívat jako Vy, více či méně zřetel-
ně, obdobné situace stresového zatížení, 
nadějí, radostí i  zklamání. Mezi nimi 
najdete nové kamarády, přátele i život-

Předávání imatrikulačních listů děkanem fakulty a prorektorkou univerzity

Úvodce provází celým slavnostním obřadem imatrikulace
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ní partnerky a partnery, s nimiž během 
studií a mnohdy i po jejich skončení, pro-
žijete neopakovatelné chvíle studentské-
ho denního i nočního života. 

Vážené studentky a  studenti, vybra-
li jste si univerzitu, která je svým za-
měřením ale také kvalitou studia mi-
mořádná. Naše univerzita absolvovala 
přísnou mezinárodní evaluaci a v tom-
to mezinárodním posouzení byla vel-
mi úspěšná. Veterinární fakulty splňu-
jí vysoké požadavky pro veterinární 
vzdělávání stanovené Evropskou unií 
a  jsou zařazeny na prestižní seznam 
veterinárních fakult Evropy a  získaly 
tak vysoký kredit v evropském veteri-
nárním vzdělávání. 

Takovéto postavení naší univerzi-
ty otevírá možnosti mezinárodní mo-
bility pro studenty v rámci obdobných 

univerzit a fakult v Evropě. Využíváme 
možností různých programů k podpoře 
pobytů našich studentů na jiných uni-
verzitách v Evropě ale i v jiných částech 
mimoevropského světa. 

Vážené studentky a  studenti, přál 
bych si, abyste vedle studia odborných 
předmětů rozvíjeli také své jazykové 
schopnosti. Jen tak budete moci vyu-
žít možností, které se Vám našimi ak-
tivitami v  jiných zemích nabízí. Váš 
úspěch při Vašem studiu a vašem bu-
doucím profesním působení bude úspě-
chem naší univerzity. Vynikající kre-
dit univerzitám vytváří nejschopnější 
studenti, chtěl bych proto věřit, že dnes 
zde stojí špičkoví studenti, kteří budou 
v  budoucnu těmi, kdo svým intelek-
tem, znalostmi a dovednostmi význam-
ně ovlivní další rozvoj veterinárního 
lékařství a veterinární hygieny, bezpeč-

nosti a kvality potravin a ochrany zví-
řat a welfare. 

Milé studentky a studenti, dnešní den 
je významnou událostí ve Vašem živo-
tě. Byli jste přijati do akademické obce 
univerzity. 

V den zápisu jste se stali formálně, 
dnem nástupu prakticky a dnes slavnost-
ní imatrikulací jste se stali veřejně stu-
denty vysoké školy. Přeji Vám píli, trpě-
livost, štěstí a úspěch při Vašich studiích, 
spokojenost, radost, přátelství a  lásku 
ve Vašem osobním studentském životě. 

Vítejte tedy na Veterinární a  farma-
ceutické univerzitě Brno, na naší a od 
dnešního dne také na Vaší alma mater. 


text: V. Večerek
foto: V. Večerek

Rodiče a příbuzní zaplnili celou aulu
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V  letošním roce uplynulo 30 let od 
vzniku samostatného zákona na 
ochranu zvířata proti týrání. 

Tomuto zákonu předcházela práv
ní úprava z  doby Rakouského císař
ství, a to Nařízení ministerstva vnit
ra č. 31/1855. Toto nařízení určovalo, 
že kdo obecně pohoršlivým způso
bem týrá zvířata, ať už jsou jeho vlast
ní nebo ne, bude potrestán úřadem 
podle Císařského nařízení č. 96/1854.

Na tuto právní úpravu navazovala 
Vyhláška místodržitele pro Čechy 
č. 45/1902 čes. z.z., o zamezení týrá
ní zvířat, Vyhláška místodržitele na 
Moravě č. 61/1901 mor.z.z, kterou se 
vyhlašují předpisy proti týrání zvířat 
a Vyhláška zemského prezidenta ve 
Slezku č. 8/1899 slez.z.z., obsahují
cí zákazy častěji pozorovaného, po
kud se týče při živnostenském pro
vozu obvyklého, zlého nakládání se 
zvířaty. Tyto předpisy byly vícemé
ně převzaty do právního řádu vzniklé 
Československé republiky v roce 1918.

V  dob ě  Protektorátu  Č ech 
a  Moravy byl vydán zvláštní před

pis, a to Vládní nařízení č. 106/1939 
Sb.z. a n., o ochraně zvířat proti týrá
ní. Podle tohoto nařízení bylo každé 
jednání nebo opominutí, jímž se pů
sobí zvířeti bez rozumného a oprávně
ného důvodu bolest nebo jiné utrpení 
(týrání zvířat) zakázáno. 

V roce 1945 došlo k návratu k před
pisům z doby Československé repub
liky. 

Po roce 1948 řešil ochranu zvířat 
Trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. 
z., kdy bylo stanoveno, že kdo bez ro
zumného důvodu způsobí zvířeti bo
lest nebo jiné utrpení, bude potrestán 
pokutou nebo odnětím svobody až na 
sedm dnů (v pravomoci místních ná
rodních výborů). 

S novým zákonem č. 60/1961 Sb.z., 
o úkolech národních výborů, ochrana 
zvířat proti týrání přímo upravena ne
byla, nicméně z obecných ustanovení 
bylo dovozováno, že je v kompetenci 
národních výborů.

V roce 1987 byl vydán nový zákon 
upravující veterinární péči č. 87/1987 
Sb., o veterinární péči, který přesu
nul působnost v oblasti ochrany zví
řat proti týrání z  národních výborů 
k orgánům veterinární správy; zákon 
v § 6 zakazoval týrání zvířat a umož
ňoval postihnout týraní zvířata jako 
přestupek. V  roce 1991 novelou zá
kona č. 239/1991 Sb. byl do kompe
tence orgánů veterinární správy vlo
žen dozor nad dodržováním zákazu 
týrání zvířat.

Před 30 lety pak vyšel samostatný 
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, který začal psát 
novou historii ochrany zvířat proti tý
rání v České republice. Zákon vymezil 
působnost ochrany zvířat proti týrání 
na obratlovce kromě člověka, zakázal 
týrání zvířat a  určil, které konání se 
považuje za týrání, stanovil povinnosti 
při zacházení s hospodářskými zvířa

ty, zvířaty v zájmových chovech, po
kusnými zvířaty a volně žijícími zví
řaty. Stanovil orgány ochrany zvířat, 
v rámci kterých víceméně rozhodují
cí pravomoci přisoudil orgánům ve
terinární správy, a to zejména výkon 
dozoru nad ochranou zvířat proti tý
rání. Určil postihy za porušení záko
na na ochranu zvířat proti týrání. Od 
té doby byl zákon několikrát změněn 
ve smyslu rozšíření, upřesnění a po
drobnějšího vymezení právní ochrany 
zvířat proti týrání. Významnou změ
nou bylo rozšíření zákona z  úpravy 
ochrany zvířat proti týrání k  úpravě 
týkající se povinnosti zajišťování dob
rých životních podmínek pro zvířata 
a směrem k požadavkům souvisejících 
s wel fare (pohodou) zvířat. 

Vstupem České republiky do 
Evropské unie v roce 2004 se v ochra
ně zvířat proti týrání a  v  zajišťová
ní dobrých životních podmínek pro 
zvířata začala uplatňovat vedle České 
legislativy také legislativa EU přímo 
působící v členských zemích, tzn. le
gislativa na úrovni Nařízení Evropské 
unie, případně legislativa povinná 
k  zapracování do národní legislati
vy, tzn. na úrovni Směrnic Evropské 
unie.

Přesun působnosti v ochraně zvířat 
proti týrání do sféry veterinární péče 
vedl ke změně ve studijních progra
mech na veterinární univerzitě, kdy 
po roce 1990 byla vyučována ochra
na zvířat proti týrání jako součást 
předmětu veřejné veterinární lékař
ství a později jako samostatný před
mět ochrana a  welfare zvířat. Od 
roku 2012 pak byl na univerzitě akre
ditován samostatný bakalářský i  na
vazující magisterský studijní program 
Ochrana a welfare zvířat. 


text: V. Večerek
foto: V. Večerek

 

Při dozoru se pracovníci státní veterinární správy 
setkávají s různou úrovní podmínek chovu zvířat
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Před deseti lety v roce 2012 v reakci na 
rostoucí význam ochrany zvířat proti 
týrání a požadavků na zajištění dob
rých životních podmínek pro zvířata 
a stále posilující společenské mínění 
směřující k  úsilí zajišťovat zvířatům 
welfare (pohodu) byl zpracován ná
vrh na zřízení samostatného studijní
ho programu Ochrana zvířat a welfare 
v rámci veterinárních studijních obo
rů. Návrh studijního programu vypra
coval prof. MVDr. Vladimír Večerek, 
CSc., MBA, a to jak pro stupeň baka
lářského studia zakončeného titulem 
bakalář, tak také pro stupeň navazu
jícího magisterského studia zakonče
ného titulem magistr. 

V roce 2012 studium akreditovala 
Akreditační komise Ministerstva škol
ství, mládeže a tělovýchovy a v tomto 
roce tak nastoupili ke studiu v studij
ním programu první studenti. 

Bakalářský studijní program byl 
koncipován z pohledu možnosti širo
kého uplatnění absolventů. Předměty 
tříletého studia sledovaly pět odbor
ných linií, které směřovaly k  pěti 
státním bakalářským zkouškám 
a  tyto dávaly absolventům kompe
tence pro pět zásadních oblastí je
jich uplatnění. 

Ochrana zvířat a právní předpisy 
v ochraně zvířat směřovaly studium 
do oblasti kontroly a úředního dozo
ru nad ochranou zvířata proti týrá
ní v orgánech státní správy, zejména 
jako asistenti úředních veterinárních 
lékařů krajských veterinárních správ 
a  Státní veterinární správy. Welfare 
zvířat zaměřoval studium a  násled
ně uplatnění absolventů do oblasti 
zajišťování odpovídajících podmínek 
chovu zvířat u  chovatelů, přeprav
ců, prodejců, distributorů a  dalších 
institucí, podniků a  organizací za
cházejících se zvířaty anebo posky

tujících péči zvířatům. Základy ve
terinární péče vytvářely předpoklady 
pro uplatnění absolventů jako asis
tentů soukromých veterinárních lé
kařů v praxi v jejich ordinacích, am
bulancích a na klinikách, a případně 
v  terénu. Laboratorní vyšetřování 
vzorků určovalo kompetenci pro ab
solventy v laboratořích se specifika
cí na vyšetřování vzorků biologického 
původu. Etologie dávala předpokla
dy k uplatnění se na místech vyžadu
jících znalosti o chování zvířat a ve 
spojení se zajišťováním dobrých ži
votních podmínek pro zvířata ze
jména v  chovech zájmových, hos
podářských i pokusných zvířat, dále 
v chovech exotických zvířat a zvířat 
zoologických zahrad a v chovech vol
ně žijících zvířat, útulků pro zvířata, 
záchranných center a stanic pro han
dicapovaná zvířata.

Absolventů byl přiznán titul Bc. 
a  první z  nich končili v  roce 2015, 
a  od té doby nachází uplatnění 
v  mnoha oblastech péče o  zvířata, 
vytváření dobrých životních podmí
nek pro ně a v oblasti jejich ochrany 
proti týrání. 

Navazující magisterský studijní 
program byl sestaven s  cílem pro
hloubit u studentů poznatky o ochra
ně a  welfare zvířat a  povýšit jejich 
uplatnění z bakalářské úrovně umož
ňující uplatnění v rámci běžných pra
covníků na úroveň umožňující uplat
nění jako řídících pracovníků, a tomu 
odpovídaly také předměty navazující
ho dvouletého studia. Předměty na
vazujícího studijního programu tak 
sledovaly pět odborných linií, které 
směřovaly k  pěti státním magister
ským zkouškám a tyto dávaly absol
ventům kompetence pro řídící pozi
ce v  pěti zásadních oblastech jejich 
uplatnění. 

Legislativa a státní správa v ochra
ně zvířat dává absolventům kompe
tenci působit jako pracovník kontro
ly anebo dozoru nad ochranou zvířat 
proti týrání, zejména u krajských ve
terinárních správ a Státní veterinární 
správy, ale i jiných orgánů ochrany zví
řat proti týrání. Laboratorní diagnos
tika v  ochraně zvířat umožňuje ab
solventům působit na řídích pozicích 
v laboratořích zaměřených na biolo
gické materiály, a to jak v státních, tak 
také v soukromých institucích. 

Ochrana a welfare psů, koček a dal
ších zájmových zvířat prohlubuje 
vzdělání pro manažerské pozice v or
ganizacích a  institucích zaměřených 
na zájmová zvířata, Ochrana a welfa
re přežvýkavců, prasat, koní a drůbe
že směřuje absolventa na řídící pozice 
v chovech hospodářských zvířat, a dal
ší povinně volitelná státní zkouška ori
entuje absolventa do oblasti ochrany 
a welfare zvěře a volně žijících zvířat, 
nebo ryb a vodních živočichů anebo 
pokusných zvířat. 

Absolventů byl přiznán titul Mgr. 
a první z nich končili v roce 2017. Tito 
absolventi našli uplatnění v řadě oblas
tí spojených s péči o zvířata a v ochra
ně a welfare zvířat. 

Absolventi studijního programu 
Ochrana zvířat a welfare jak na úrov
ni bakalářské, tak na úrovni navazu
jící magisterské, vytváří potenciál od
borníků pro oblasti péče o zvířata, 
jejich pohodu, pro vytváření dob
rých životních podmínek pro zvířa
ta a pro ochranu zvířat proti týrání, 
který napomáhá kvalifikovaně napl
ňovat společenský požadavek vyšší
ho životního standardu pro všechna 
zvířata a jejich ochrany proti týrání. 


text: Vladimír Večerek
foto: Vladimír Večerek 
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Novela zákona č. 166/1999 Sb., o ve
terinární péči, daná zákonem č. 
246/1022 Sb., nove zřizuje u  státní 
veterinární správy, zejména na kraj
ských veterinárních správách, pozi
ci inspektora ochrany zvířat pro
to týrání. 

Tuto pozici může vykonávat i oso
ba s vysokoškolským vzděláním zís
kaným studiem v magisterském stu
dijním programu v oblasti ochrany 
zvířat a pohody zvířat navazujícím 
na bakalářský studijní program v ob
lasti ochrany zvířat a  pohody zví
řat. Absolvent navazujícího studijní
ho programu Ochrana zvířat a welfare 
(a  současně bakalářského studijního 
programu Ochrana zvířat a  welfare) 

Veterinární univerzity Brno tak může 
působit podle této novely zákona jako 
inspektor ochrany zvířat proti týrání 
krajské veterinární správy. 

Zákon určuje, že tento absolvent 
musí do tří let od nástupu na pozi
ci inspektora ochrany zvířat proti tý
rání musí absolvovat specializační 
vzdělání a  složit příslušnou (ates
tační zkoušku). Pokud specializač
ní vzdělání do tří let nezíská, není 
k výkonu státního veterinárního do
zoru odborně způsobilý. Pro tyto in
spektory ochrany zvířat proti týrání 
tak platí stejná kvalifikační pravidla, 
jako pro veterinární inspektory vete
rinární lékaře. Specializační vzdělává
ní bude pro tyto inspektory ochrany 

zvířat proti týrání organizovat Státní 
veterinární správa ve spolupráci s vy
sokou školou uskutečňující akredito
vaný studijní program v oblasti vete
rinárního lékařství nebo veterinární 
hygieny, tzn. s  Veterinární univerzi
tou Brno. Formu, obsah a organizaci 
specializačního studia pro inspekto
ry ochrany zvířat proti týrání, způsob 
a organizaci ověřování znalostí a vy
dávání osvědčení stanoví prováděcí 
právní předpis.

Obdobně jako veterinární lékaři, 
kteří u  státní veterinární správy pů
sobí v  oblasti dozoru nad ochranou 
zvířat proti týrání, také absolventi 
navazujícího magisterského studijní
ho programu Ochrana zvířat a welfa
re, kteří budou působit v oblasti do
zoru nad ochranou zvířat proti týrání, 
musí absolvovat kurs a složit zkouš
ku podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, k zís
kání kompetence k provádění dozoru 
a ochrany zvířat proti týrání. 

Absolventům navazujícího studij
ního programu Ochrana zvířat a wel
fare (kteří absolvovali také bakalářský 
studijní program Ochrana zvířat a wel
fare) Veterinární univerzity Brno no
vela zákona umožňuje působit u stát
ní veterinární správy (zejména na 
Krajských veterinárních správách) 
na pozici inspektorů ochrany zvířat 
proti týrání. Absolventi jedinečného 
vzdělání Veterinární univerzity Brno 
zaměřeného na ochranu zvířat s dobré 
životní podmínky pro zvířata tak nově 
nachází uplatnění odpovídající úrovni 
jejich vzdělání ve státní správě. 


text: Vladimír Večerek
foto: Vladimír Večerek

ZMĚNA ZÁKONA O VETERINÁRNÍ PÉČI UMOŽŇUJE 
MAGISTRŮM OCHRANY ZVÍŘAT A WELFARE PŮSOBIT 
JAKO INSPEKTOŘI OCHRANY ZVÍŘAT U STÁTNÍ 
VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Absolventi magisterského oboru Ochrana zvířat a welfare se nově mohou uplatňovat jako úřední inspektoři 
ochrany zvířat
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ZÁKON č. 166/1999 Sb., 
O VETERINÁRNÍ PÉČI, VE ZNĚNÍ 
ZÁKONA č. 246/2022 SB.
ODBORNÁ VETERINÁRNÍ ČINNOST 
A JEJÍ VÝKON

§ 58 
Odborná veterinární činnost
(2) Odbornou veterinární činnost vy-
konávají
a) orgány veterinární správy, jde-li o úko-
ny spojené s výkonem státní správy,
b) státní veterinární ústavy a  národ-
ní referenční laboratoře a referenční la-
boratoře,
c) fyzické a  právnické osoby v  rozsa-
hu a  za podmínek stanovených tímto 
a zvláštním právním předpisem,29a)

d) příslušné orgány Ministerstva obra-
ny nebo ozbrojených sil České republiky 
a Ministerstva vnitra.
 
§ 58
(1) Odbornou veterinární činností je
a) veterinární preventivní činnost,
b) vyšetřování, stanovení diagnózy a lé-
čení zvířat a chirurgické zákroky na zví-
řatech,
c) předepisování léčiv, veterinárních pří-
pravků a veterinárních technických pro-
středků, podávání léčiv a  veterinárních 
přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vá-
zány na předpis veterinárního lékaře,
d) prohlídka jatečných zvířat a masa a vy-
šetřování ostatních živočišných produktů,
e) diagnostika zdravotního stavu zví-
řat, včetně veterinární laboratorní dia-
gnostiky,
f) veterinární asanační činnost,
g) další odborné činnosti, k nimž je tře-
ba odpovídající kvalifikace získané stu-
diem a praxí ve veterinárním, popřípa-
dě i jiném oboru.

§ 58
(3) Odbornou veterinární činnost mohou 
vykonávat také
a) vysoké školy veterinární, určuje-li tak 
jejich statut,

b) střední odborné školy veterinárního 
oboru, jde-li o součást jejich pedagogic-
ké činnosti.

§ 59 
Odborná způsobilost
(1) Osobami odborně způsobilými 
k výkonu odborné veterinární činnosti 
jsou veterinární lékaři, za něž se považu-
jí absolventi vysoké školy, kteří
a) dosáhli požadovaného vzdělání bě-
hem nejméně pětiletého denního teo-
retického a praktického studia v magi-
sterském studijním programu v oblasti 
veterinárního lékařství nebo veterinár-
ní hygieny30), zahrnujícím studijní před-
měty vymezené prováděcím právním 
předpisem, přičemž délka studia může 
být dodatečně vyjádřena rovněž odpo-
vídajícím počtem kreditů ECTS31) sta-
noveném vysokou školou pro ma-
gisterský studijní program v  oblasti 
veterinárního lékařství nebo veterinár-

ní hygieny30), zahrnující studijní před-
měty vymezené prováděcím právním 
předpisem, a
b) získali znalosti a  dovednosti stano-
vé v  prováděcím právním předpisu, na 
nichž je založena odborná činnost vete-
rinárních lékařů.
(2) Za veterinární lékaře se považují také
a) osoby, které jsou držiteli diplomu, vy-
svědčení nebo jiného dokladu o dosaže-
ní požadovaného vzdělání, uvedeného 
v prováděcím právním předpisu a vyda-
ného příslušným orgánem jiného člen-
ského státu,
b) osoby, které jsou držiteli osvědčení, 
jímž příslušný orgán vydávajícího člen-
ského státu osvědčuje, že diplom, vy-
svědčení nebo jiný doklad o  požadova-
ném vzdělání
1. je v  souladu s  požadavky uvedenými 
v odstavci 1,
2. byl získán tak, že osoba, která je jeho 
držitelem, vykonávala v souladu se záko-

Dozor nad ochranou hospodářských zvířat
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nem příslušné činnosti po dobu a za pod-
mínek stanovených pro státní příslušní-
ky jednotlivých členských států v příloze 
č. 1, nebo
3. byl vydán po ukončení vzdělání, kte-
ré je v souladu s odstavcem 1, a  je po-
važován vydávajícím členským státem 
za rovnocenný dokladům uvedeným 
v písmenu a).
(3) Osoby, které jsou státními příslušní-
ky jiného členského státu a splňují pod-
mínky uvedené v odstavcích 1 a 2, jsou 
oprávněny používat jimi získaný aka-
demický titul, popřípadě jeho zkratku, 
a to v jazyce státu, v němž byl tento ti-
tul získán.
(4) Státní veterinární správa organizu-
je ve spolupráci s vysokou školou usku-
tečňující akreditovaný studijní program 
v oblasti veterinárního lékařství nebo ve-
terinární hygieny atestační studium pro 
úřední veterinární lékaře, které probíhá 
ve dvou částech:
a) základní (atestace I. stupně),
b) specializační (atestace II. stupně).
(5) K výkonu státního veterinárního do-
zoru je odborně způsobilý úřední ve-
terinární lékař, který získal atestaci I. 
stupně. Státní veterinární dozor může 
vykonávat i  úřední veterinární lékař, 
který atestaci I. stupně nezískal, nejdé-
le však po dobu 3 let ode dne, kdy za-
čal vykonávat činnost úředního veteri-
nárního lékaře. Pokud takovou atestaci 
v této době nezíská, není k výkonu stát-
ního veterinárního dozoru nadále od-
borně způsobilý. Na služební místo 
představeného Státní veterinární sprá-
vy může být jmenován úřední veteri-
nární lékař, pokud získal atestaci II. 
stupně. Vedoucím zaměstnancem ve-
terinárního ústavu může být jmenován 
veterinární lékař, pokud získal atestaci 
II. stupně; to neplatí pro vedoucího za-
městnance 1. stupně řízení.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví
a) studijní předměty, které musí být zahr-
nuty v magisterském studijním programu 
v oblasti veterinárního lékařství nebo ve-

terinární hygieny, a znalosti a dovednosti, 
uvedené v odstavci 1,
b) diplomy, vysvědčení a  jiné doklady 
o požadovaném vzdělání, uvedené v od-
stavci 2 písm. a),
c) formy, obsah a  organizaci atestační-
ho studia úředních veterinárních lékařů, 
způsob a  organizaci ověřování znalostí 
a vydávání osvědčení.
(7) Není-li možno uznat odbornou způ-
sobilost k výkonu činnosti veterinárního 
lékaře podle odstavce 2, anebo odbor-
nou způsobilost pro výkon funkce úřed-
ního veterinárního lékaře, postupuje se 
podle  zákona o  uznávání odborné kva-
lifikace31).
(8) Vysoká škola uskutečňující akredi-
tovaný studijní program v  oblasti ve-
terinárního lékařství nebo veterinární 
hygieny organizuje studium pro vete-
rinární lékaře působící v klinickém ve-
terinárním lékařství, které probíhá ve 
dvou částech:
a) praktické (klinické vzdělávání I. stup-
ně, k  získání označení praktický veteri-
nární lékař pro choroby příslušné skupi-
ny druhů zvířat),
b) specializované (klinické vzdělávání II. 
stupně, k získání označení veterinární lé-
kař specialista pro choroby příslušné sku-
piny druhů zvířat).

(9) Podrobnosti stanoví ministerstvo pro-
váděcím právním předpisem.

§ 59a 
nadpis vypuštěn
(1) Osobami odborně způsobilými 
k výkonu odborné veterinární činnos-
ti v rozsahu a způsobem odpovídajícím 
jejich odborné způsobilosti jsou dále 
osoby, které získaly
a) vysokoškolské vzdělání studiem v ma-
gisterském studijním programu v oblas-
ti veterinárního lékařství nebo veterinár-
ní hygieny, anebo studiem, které se podle 
zvláštního právního předpisu31a) považu-
je za rovnocenné,
b) vysokoškolské vzdělání studiem v
1. bakalářském studijním programu v ob-
lasti veterinární hygieny nebo
2. magisterském studijním programu 
v oblasti veterinární hygieny navazujícím 
na bakalářský studijní program v oblasti 
veterinární hygieny,
anebo studiem, které se podle zvláštní-
ho právního předpisu31a) považuje za rov-
nocenné,
c) vysokoškolské vzdělání studiem v
1. bakalářském studijním programu v ob-
lasti ochrany zvířat a pohody zvířat nebo
2. magisterském studijním programu 
v oblasti ochrany zvířat a pohody zví-

Dozor nad ochranou zájmových zvířat

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/166/1999 Sb.%2523P%25F8%25EDl/.1
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/166/1999 Sb.%2523P%25F8%25EDl/.1
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/18/2004 Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/18/2004 Sb.%2523
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řat navazujícím na bakalářský studijní 
program v oblasti ochrany zvířat a po-
hody zvířat,
anebo studiem, které se podle zvláštní-
ho právního předpisu31a) považuje za rov-
nocenné,
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou 
nebo vyšší odborné vzdělání ve veteri-
nárním oboru,
e) vysokoškolské vzdělání studiem ve stu-
dijním programu v oblasti, která není uve-
dena v písmenu a), b) nebo c) a která od-
povídá druhu a rozsahu činnosti, zejména 
v oblasti lékařství, chemie, biologie nebo 
zootechniky,
f) střední vzdělání s maturitní zkouškou 
nebo vyšší odborné vzdělání v oboru, kte-
rý není uveden v písmenu d) a který od-
povídá druhu a rozsahu činnosti,
g) odbornou způsobilost k  výkonu ně-
kterých odborných veterinárních činnos-
tí specializovanou odbornou průpravou
1. organizovanou Státní veterinární sprá-
vou,
2. organizovanou vysokou školou usku-
tečňující akreditovaný studijní program 
v oblasti veterinárního lékařství a hygie-
ny, nebo
3. podle zvláštních právních předpisů31b).
(2) Osoby, které získaly vysokoškol-
ské vzdělání studiem podle odstavce 

1 písm. b) nebo c), mohou vykonávat 
funkce úředních veterinárních asistentů. 
Nestanoví-li tento zákon nebo předpisy 
Evropské unie jinak, úřední veterinární 
asistenti pomáhají úředním veterinár-
ním lékařům pod jejich vedením a  od-
povědností zejména při kontrole do-
držování veterinárních a  hygienických 
podmínek chovu zvířat a požadavků na 
pohodu zvířat, při kontrole označování 
a  evidence zvířat a  plnění opatření sta-
novených ve schválených ozdravovacích 
programech, při kontrole dodržování ve-
terinárních a  hygienických podmínek 
a požadavků na zacházení se živočišný-
mi produkty, při prohlídce jatečných zví-
řat a masa a při provádění pohraniční ve-
terinární kontroly.
(3) Studenti čtvrtého a vyššího ročníku 
magisterského studijního programu v ob-
lasti veterinárního lékařství nebo v  ob-
lasti veterinární hygieny jsou odborně 
způsobilí k výkonu odborné veterinární 
činnosti, která je vykonávána v rámci vý-
uky pod dohledem a odpovědností vete-
rinárního lékaře.

§53d
Státní veterinární dozor nad dodržová-
ním povinností stanovených zákonem 
na ochranu zvířat proti týrání

(1) Státní veterinární dozor nad dodr-
žováním povinností stanovených záko-
nem na ochranu zvířat proti týrání6) vy-
konává veterinární inspektor.
(2) Státní veterinární dozor nad do-
držováním povinností stanovených 
zákonem na ochranu zvířat proti tý-
rání6) může vykonávat i osoba s vysoko-
školským vzděláním získaným studiem 
v  magisterském studijním programu 
v oblasti ochrany zvířat a pohody zví-
řat navazujícím na bakalářský studijní 
program v oblasti ochrany zvířat a po-
hody zvířat (dále jen „inspektor ochra-
ny zvířat proti týrání“). K výkonu státní-
ho veterinárního dozoru podle věty první 
je odborně způsobilý inspektor ochrany 
zvířat proti týrání, který získal specia-
lizační vzdělání podle odstavce 4. Státní 
veterinární dozor podle věty první může 
vykonávat i inspektor ochrany zvířat proti 
týrání, který specializační vzdělání podle 
odstavce 4 nezískal, nejdéle však po dobu 
3 let ode dne, kdy tento státní veterinární 
dozor začal vykonávat. Pokud specializač-
ní vzdělání v této době nezíská, není k vý-
konu státního veterinárního dozoru pod-
le věty první nadále odborně způsobilý.
(3) Pro inspektora ochrany zvířat proti 
týrání platí obdobně práva a povinnosti 
kontrolujících stanovená kontrolním řá-
dem a v § 53 odst. 3 písm. a); ustanove-
ní § 25 odst. 1 zákona na ochranu zvířat 
proti týrání6)  není dotčeno. Prováděcí 
právní předpis stanoví vzor služební-
ho průkazu inspektora ochrany zvířat 
proti týrání.
(4) Státní veterinární správa organi-
zuje ve spolupráci s  vysokou školou 
uskutečňující akreditovaný studijní 
program v oblasti veterinárního lékař-
ství nebo veterinární hygieny speciali-
zační studium pro inspektory ochrany 
zvířat proti týrání.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví for-
my, obsah a organizaci specializačního 
studia pro inspektory ochrany zvířat 
proti týrání, způsob a organizaci ově-
řování znalostí a vydávání osvědčení.

Dozor nad ochranou zoozvířat

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/255/2012 Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/255/2012 Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/166/1999 Sb.%252353.3.a
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47908/1/ASPI%253A/166/1999 Sb.%252325.1
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Univerzita přistoupila k řešení další
ho požadavku vyplývajícího z  poža
davků na standardní vybavení veteri
nárních univerzit v Evropě a současně 
požadavku prostorového zabezpeče
ní univerzity z pohledu zajištění pod
mínek pro naplňování jejího poslání 
v oblasti výuky, výzkumu a zajišťová
ní odborné veterinární činnosti, a to 
k stavební modernizaci Infekčního pa
vilonu na univerzitě. 

Cílem rekonstrukce byla staveb
ní úprava prostor pro zajištění izola
ce nebo karantény pro velká zvířata 

s možností vyšetřování a léčby zvířat 
s infekčním onemocněním bez nebez
pečí přenosu nákazy na další zvířata 
v areálu univerzity. 

Rekonstruované prostory jsou ur
čeny pro případ, kdy by se na univer
zitě vyskytl u pacienta případ přenos
ného infekčního onemocnění a bylo 
potřeba zvíře izolovat, popřípadě 
umístit do karantény mimo běžné pro
vozy klinik univerzity.


text: V. Večerek
foto: V. Večerek 

Rekonstrukce infekčního pavilonu pro velká zvířata

Infekční pavilon pro velká zvířata po rekonstrukci

MODERNIZACE 
NA KLINICE 
CHOROB KONÍ

LONŽOVACÍ KRUH
Pro potřeby Kliniky chorob koní byl 
v prostoru za budovou č. 12 v místě 
původní nevyužívané plochy zbudo
ván moderní lonžovací kruh pro koně 
o průměru 15 m.

Povrch lonžovacího kruhu je tvo
řen odolnou pružnou gumovou zám
kovou dlažbou, která poskytuje koním 
dostatečný komfort. 

Lonžovací kruh slouží ke zjišťování 
případných ortopedických vad koní. 
Kromě toho může sloužit také ke kla
sickému lonžování, které učí koně uvol
něnosti, poslušnosti a  pravidelnos
ti chodů a k posilování a rozvoji svalů.

INFEKČNÍ STÁJ PRO KONĚ 
Na základě požadavku Kliniky chorob 
koní byl v budově č. 7 vybudován ka
ranténní box pro koně.

Pro zřízení infekční stáje byly vy
užity prostory kliniky sloužící jako 
sklad. Povrchy v prostorách boxu byly 
opatřeny omyvatelným nátěrem a na 
podlahu byla instalována gumová 
vrstva. Prostory byly osazeny novou 
technologií vzduchotechniky s germi
cidními lampami pro sterilizaci vzdu
chu. Pro vstup do karanténního boxu 
byla vybudována hygienická smyč
ka. Biologický odpad z  karanténní
ho boxu je separován a samostatně li
kvidován.


text: podklady R. Bébar, kvestor univerzity
foto: V. Večerek

Lonžovací kruh pro koně v areálu univerzity

fakulty
DÍLČÍ REKONSTRUKCE 
INFEKČNÍHO PAVILONU NA 
UNIVERZITĚ
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OPRAVA 
KOMUNIKACE
PŘED ÚSTAVEM BIOLOGIE A CHOROB 
VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT

V  roce 2022 byla dokončena rekon
strukce budovy č. 31. Při realizaci sta
vebních prací došlo používáním těžké 
techniky k poškození dlažby parkovi
ště a  obrubníků přilehlé komunika
ce v areálu univerzity. Po dokončení 
všech rekonstrukčních prací bylo po
třeba vrátit také okolí stavby jejímu 
původnímu stavu. 

Stavební firma odpovědně přistou
pila k nápravě stavu a provedla opra
vu poškozeného parkoviště, poškoze
ných obrubníků přilehlé vozovky a také 
opravu omítky sousední budovy, která 
byly poškozena dlouhodobým zvlhčo
váním vozovky související s budovou. 

Na podzim roku 2022 byly oprav
né práce související s rekonstrukcí bu
dovy č. 31 ukončeny a tím byla dokon
čena rozsáhlá rekonstrukce budovy č. 
31 a s ní spojeného prostorového záze
mí Ústavu biologie a chorob volně žijí
cích zvířat.


text: Vladimír Večerek
foto: Vladimír Večerek

Podzimní období na univerzitě se 
spo jeno také s úpravou areálu. V kam
pusu univerzity je množství stromů, 
keřů a dalšího porostu. V růstové fázi 
těchto rostlin dochází k  přerůstání 
dřevin do částí, které mohou poško
zovat budovy anebo zasahují do ko
munikací, chodníků anebo na základě 
dendrologických posudků hrozí vy
vrácení, zlomení kmenů anebo k pa
dání usychajících větví na silnice 
v areálu univerzity.

Veterinární univerzita Brno pro
to v  podzimních měsících provádí 
úpravu dřevin tak, aby nedocháze
lo k  poškozování budov, komunika
cí, chodníků a nebylo ohroženo zdra

Oprava komunikace před Ústavem biologie 
a chorob volně žijících zvířat

Opravená komunikace a parkoviště mezi budovou 
č. 31 a 32

ví a život studentů, učitelů a ostatních 
zaměstnanců. 

Úpravy dřevin provádí zpravidla 
profesionální firmy vybavené pří sluš nou 
technikou umožňující bezpečné úpravy 
stromů a keřů a odstranění větví, kmenů 
a dalšího rostlinného odpadu. 

Každoroční činnost úpravy stro
mů, keřů a  dalšího porostu přispívá 
k bezpečnosti a průchodnosti v ce lém 
kampusu univerzity, a  také k úhled
nosti celého areálu univerzity a zvyšu
je tak optickou přitažlivost kampusu 
Veterinární univerzity Brno. 


text: Vladimír Večerek
foto: Vladimír Večerek

PODZIMNÍ ÚPRAVA DŘEVIN 
V AREÁLU UNIVERZITY

Prořezávání větví stromů před Studijním a informačním centrem
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Od letošního roku 2022 se po dokon
čení rozsáhlé rekonstrukce budovy č. 
31 do této v zásadě nové budovy nas
těhoval Ústav biologie a chorob volně 
žijících zvířat. 

V budově došlo k přestavbě posluchár
ny, laboratoří, pracoven, podpůrných pro
storů i chodeb, schodišť, vnitřních roz
vodů, venkovního pláště budovy, oken, 
dveří a také bylo upraveno okolí budovy. 

Ústav biologie a chorob volně žijí
cích zvířat tak získal po několika letech 
svého provizorního umístění nové zá
zemí pro svoji vzdělávací, výzkumnou 
i další činnost. 

Zajímavostí nově rekonstruova
ných prostor je nová koncepce poslu
chárny v budově umožňující moderní 
přednáškové prezentace při vzdělává
ní studentů univerzity. Mimořádné je 
propojení schodiště, chodeb a  s  re
spirii určenými studentům pro čas 
před zahájením výuky v cvičebnách 
a  laboratořích. Respirium v prvním 
podlaží je věnováno výstavě fotogra
fií motýlů a je uspořádáno k poctě bý
valého profesora ústavu prof. MVDr. 
Rudolfa Hrabáka, CSc., uznávaného 
experta na motýly a jejich ztvárnění 
ve fotografii. 

Ústav biologie a chorob 
volně žijících zvířat  
v nové budově 

Nová budova Ústavu biologie 
a chorob volně žijících zvířat vytvá
ří moderní zázemí pro oblast výu
ky biologie, zoologie, molekulární 
biologie a  pro choroby volně žijí
cích zvířat. 

Je třeba popřát přednostovi ústavu 
prof. MVDr. Ivanu Literákovi, CSc. 
a  jeho týmu kvalitativní posun pe
dagogické a  vědeckovýzkumné čin
nosti, jež nové prostory budovy č. 31 
Veterinární univerzity Brno nabízí.


text: Vladimír Večerek
foto: Vladimír Večerek

Rekonstrukce budovy č. 31
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Cvičebna zoologie

Výuková laboratoř

Vedení fakulty a přednostové ústavů FVHE při prohlídce rekonstruované budovy č. 31

Cvičebna ústavu

Výzkum na ústavu

Ztvárnění světa motýlů na fotografiích prof. Hrabáka
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V letošním roce pořádal Ústav ochra
ny a welfare zvířat a veřejného veteri
nářství Fakulty veterinární hygieny 
a ekologie Veterinární univerzity Brno 
29. mezinárodní konferenci Ochrana 
zvířat a welfare. Spolupořadateli kon
ference byly Státní veterinární sprá
va ČR a  Ministerstvo zemědělství 
ČR. Průběh konference zajišťoval 
Organizační výbor a odbornou úro
veň garantoval Odborný výbor kon
ference. 

Konference se konala 20. října 
2022. Ke konferenci byl vydán sbor
ník shrnující příspěvky autorů, kte
rý představoval 474 stran rozsáhlé 
dílo blízké monografii k problematice 
ochrany zvířat proti týrání a dobrým 
životním podmínkám zvířat. 

Sborník v části zaměřené na hos
podářská zvířata přinesl 13 příspěvků 
postihujících problematiku skotu, pra
sat, ovcí, koz, koní, králíků, ryb, včel 
a také zhodnocení dozorové a kontrol
ní činnosti veterinární správy v cho
vech hospodářských zvířat. 

V části zaměřené na zájmová zví
řata sborník obsahoval 19 příspěv
ků zabývajících se dobrými životní
mi podmínkami psů, jejich ochranou 
proti týrání a ochranou před utrpením 
a nepřiměřeným stresovým zatížením. 
V této části se problematika soustře
dila také na životní podmínky koček, 
zájmově chovaných králíků, osmáků 
degu, morčat, kanárů a zebřiček.

Ochraně pokusných zvířat se věno
vala třetí část sborníku a zahrnovala 5 
odborných příspěvků orientovaných 
na alternativy k pokusům na zvířatech, 
používání pokusných zvířat, vyhod
nocení kontrol welfare u  pokusných 
zvířat a podmínkami pro chov pokus
ných zvířat a možnostmi měření stre
sového zatížení u pokusných zvířat. 

Volně žijícími zvířaty se zabývala 
čtvrtá část sborníku, v níž bylo prezen
továno 8 příspěvků, které se soustředi
ly na problematiku ochrany a dobrých 
životních podmínek některých druhů 
volně žijící zvěře, zvířat v  zoologic
kých zahradách, volně žijících obrat
lovců (netopýrů), záchranných stanic 
a záchranných programů pro zvířata.

Část věnovaná ochraně zvířat a je
jich pohodě při přepravě a porážení 
zahrnovala 2 příspěvky, a to zaměře

nými na podmínky nucené porážky 
zvířat a dále na přepravu králíků.

Veterinární legislativě se věnova
lo 7 příspěvků. Výrazný zájem vzbu
dil příspěvek MZe týkající se změny 
právních předpisů na úseku ochrany 
zvířat proti týrání, stejně jako pod
mínky chovu zájmových zvířat v no
velizovaných právních předpisech. 
Příspěvky se soustředily také na pro
blematiku zvířat vyžadujících zvlášt
ní péči, právní úpravu v oblasti nákaz 
zvířat, tlumení nákaz, používání vete
rinárních léčivých přípravků a opráv
něnosti kastrace u zájmových zvířat. 

V  části orientující se na souvise
jící problematiky sborník obsaho

29. ročník konference 
Ochrana zvířat a welfare

Konferenci zahájil rektor univerzity prof. Nečas

Za Fakultu veterinární hygieny a ekologie se 
úvodního slova ujala děkanka fakulty doc. Bursová

události
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val 13 dalších příspěvků, v nichž byla 
prezentována problematika veřejné
ho ochránce práv při ochraně zvířat, 
činnost nadace orientované na ochra
nu zvířat, rozvoj záchranných veteri
nárních služeb, využití zvířat při léč
bě člověka, byly zhodnoceny četnosti 
trestných činů na úseku ochrany zvířat 
proti týrání, závady na krmivech pro 
zvířata, otravy u zvířat a další. 

Celkově tak sborník obsahoval 67 
příspěvků a  svým rozsahem překo
nal většinu sborníků této konference 
z předchozích let. 

Vlastní konferenci uváděla prof. 
ing. Eva Voslářová, Ph.D. z Veterinární 
univerzity Brno. Slavnostní zahájení 
učinil svým projevem rektor univer
zity prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., 
děkanka Fakulty veterinární hygieny 
a ekologie doc. MVDr. Šárka Bursová, 
Ph.D., statutární zástupce ústřední
ho ředitele Státní veterinární správy 
MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. a  MVDr. 
Eva Kaděrková z Ministerstva země
dělství. 

Konference se účastnil také pro
rektor univerzity a  zakladatel oboru 

Ochrana zvířat a  welfare na univer
zitě prof. MVDr. Vladimír Večerek, 
CS., MBA, zakladatel veterinárního 
dozoru nad ochranou zvířat proti tý
rání MVDr. Jiří Dousek, Ph.D., a  za 
odbor ochrany zdraví a pohody zví
řat Státní veterinární správy MVDr. 
Simona Ninčáková. 

Konference si připomínala také 30. 
výročí vzniku prvního samostatného 
zákona na ochranu zvířat proti týrá
ní č. 246/1992 Sb., který byl impulsem 
k rozvoji problematiky ochrany zvířat 
a  prosazování pohody zvířat a  dob
rých životních podmínek pro jejich 
chov. Na vznik zákona navázal vznik 
výuky ochrany zvířat v rámci předmě
tu Veřejné veterinární lékařství a poz
ději samostatného předmětu Ochrana 
a welfare zvířat. Následně vznikl sa
mostatný bakalářský a  na něj nava
zující magisterský studijní program 
Ochrana a welfare zvířat, samostatný 
studijní program doktorského studia 
Ochrana a welfare zvířat, a také samo
statný obor habilitačního řízení a ří
zení ke jmenování profesorem v obo
ru Ochrana a welfare zvířat. V rámci 

Konference se účastnili inspektoři pracující v oblasti ochrany a pohody zvířat, pracovníci univerzity a další a experti

Jménem Státní veterinární správy popřál úspěch 
konferenci MVDr. Šatrán
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celoživotního vzdělávání vznikl obor 
atestačního vzdělávání zaměřený na 
ochranu zvířat a  dobré životní pod
mínky pro zvířata, kursy pro získání 
kompetencí souvisejících se zákonem 
na ochranu zvířat a také samostatný 
kurs určený laické veřejnosti. V  ob
lasti ochrany a pohody zvířat se rozvi
nul široce výzkum a odborná činnost, 
která dala základ pro vědecké publi
kace, odborné publikace a  příspěv
ky na konferencích se zaměřením na 
ochranu a pohodu zvířat. Konferenci 
Ochrana a welfare zvířat univerzita or
ganizuje již od roku 1993 a tato konfe
rence byla vůbec první konferencí za
měřenou na ochranu a pohodu zvířat 
v České republice, od té doby se kon
ference koná každoročně v prostorách 
veterinární univerzity.

Konference se účastnili akade
mičtí pracovníci Veterinární univer
zity Brno, studenti univerzity, pra
covníci Státní veterinární správy 
a Ministerstva zemědělství, inspekto
ři veterinárních správ v oblasti poho
dy a dobrých životních podmínek pro Konferenci organizačně připravila prof. Voslářová

Mimořádný zájem vzbudil příspěvek o změnách v legislativě týkající se welfare zvířat

Konference se účastnil také Dr. Dousek, jeden z tvůrců 
prvního zákona na ochranu zvířat
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zvířata, pracovníci veřejného ochrán
ce práv, nadací zaměřených na ochra
nu zvířat, pracovníci záchranných 
center pro zvířata, stanic pro handi
capovaná zvířata, útulků, zoologic
kých za hrad, pracovníci jiných uni
verzit a vý zkumných pracovišť. Zájem 
o kon fe renci byl mimořádný a účast
níci zaplnili celou aulu univerzity.

Podporu ve smyslu technické
ho zabezpečení průběhu konference 
poskytoval zejména Ústav ochrany 
a  welfare zvířat a  veřejného veteri
nářství. 

Letošní 29. konference Ochrana zví
řat a welfare přinesla množství dalších 
nových poznatků týkajících se legisla
tivy nadnárodní, národní i  předpisů 

dozorových orgánů, množství nových 
poznatků z oblasti pohody a dobrých 
životních podmínek pro zvířata a také 
vytvořila prostředí pro setkání zástup
ců institucí, organizací a orgánů stát
ní správy, zástupců v oblasti vzdělává
ní a vědy týkající se ochrany a pohody 
zvířat a zástupců dalších institucí vě
nujících se dobrým životním podmín
kám pro zvířata, stejně jako další od
borné veřejnosti. 

V průběhu konference v jednacím 
sále i  mimo něj panovala přátelská, 
vstřícná a  vysoce odborná atmosfé
ra, která násobila celkový pozitiv
ní dojem, který účastníci z konferen
ce získali. 

V závěru konference účastníci vy
jadřovali otevřeně přání, setkat se opět 
při již 30. konferenci Ochrana zvířat 
a welfare v roce 2023 na Veterinární 
univerzitě Brno. 


text: Vladimír Večerek
foto: Vladimír Večerek

Inpektoři ochrany zvířat a welfare Státní veterinární správy na konferenci

Garantem konference za SVS byla MVDr. Ninčáková
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Už od roku 1968 se na Fakultě veteri
nární hygieny a ekologie pořádá kon
ference Lenfeldovy a Höklovy. V letoš
ním roce již po jednapadesáté.

Konference je zaměřena na zdra
votní nezávadnost a kvalitu potravin 
v celém potravinovém řetězci, včetně 
oblasti společného stravování. Každý 
rok se mohou účastníci seznámit s ak
tuálními výsledky činnosti dozoro
vých orgánů a také s výsledky v oblasti 
výzkumu na výzkumných pracoviš
tích. Je příležitostí k setkání odborní
ků z oblasti výroby, kontroly, hodno
cení kvality a  bezpečnosti potravin, 
tak i pracovníků z vědeckých a vzdě
lávacích institucí, dozorových orgá
nů a  praxe. Konference je doplněna 
setkáním s  historií veterinární hygi
eny potravin.

Konferenci slavnostně zahájila paní 
proděkanka prof. MVDr. Bohuslava 
Tremlová, Ph.D. Nejprve přivítala 
milé hosty a  to jmenovitě děkanku 
Fakulty veterinární hygieny a ekolo
gie paní doc. MVDr. Šárku Bursovou, 
Ph.D., rektora VETUNI pana prof. 
MVDr. Aloise Nečase, Ph.D. MBA, 
rektora MENDELU pana prof. Dr. 
Ing. Jana Mareše, pana ředitele od
boru veterinární hygieny a  ochrany 
veřejného zdraví Státní veterinár
ní správy v Praze MVDr. Jana Váňu, 
pana prof. Ing. Jozef Goliana, Dr 
z  SPU v  Nitře a  pana prof. MVDr. 
Slavomíra Marcinčáka, Ph.D. z UVLF 
v Košicích. 

Nedílnou součástí konference je 
od roku 2010 udělení ocenění dě
kanky FVHE. Tato Pamětní medaile 

Fakulty veterinární hygieny a ekolo
gie je udělována na základě doporuče
ní jednotlivých KVS SVS ČR. V letoš
ním roce bylo toto ocenění uděleno 16 
pracovníkům jednotlivých KVS SVS 
ČR. Ocenění předala paní děkanka 
společně s  panem ředitelem MVDr. 
Janem Váňou.

Hosty konference byla velká řada 
významných hostů. Zúčastnili se jí 
zástupci Ministerstva zemědělství 
ČR, Ústřední veterinární správy SVS 
ČR, Krajských veterinárních správ, 
Státní zemědělské a  potravinářské 
inspekce, Regionální agrární komo
ry Jihomoravského kraje, Univerzity 
veterinárního lékařství a  farmacie 
v  Košicích a  Slovenské polnohos
podářské univerzity v  Nitře. Této 
konference se zúčastnili také hosté 

LI. Lenfeldovy  
a Höklovy dny

Zahájení konference Lenfeldovy a Höklovy dny na univerzitě
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z naší alma mater, Mendelu v Brně či 
VŠCHT v Praze.

Odborná část konference probíha
la ve dvou dnech. První část konfe
rence byla věnována výsledkům úřed
ních kontrol prováděných pracovníky 
KVS SVS ČR a SZPI. Následně byly 
přednášky zaměřené na Strategii 
bezpečnosti potravin a  výživy 2030 
a  Spolupráci s  Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin. Odpolední 

část byla zaměřena na problematiku 
hmyzu jako potraviny, a to jak z po
hledu legislativních požadavků, tak 
i  z  hlediska zdravotní nezávadnos
ti, průkazu hmyzu v  potravinách 
a  nutriční hodnotě hmyzu. První 
den konference byl završen spole
čenským večerem v  hotelu Avanti. 
Organizátory konference příjem
ně potěšila účast většiny hostů kon
ference.

Druhý den byly přednášky zaměře
ny na různá kritéria z hlediska zdra
votní nezávadnosti potravin jak rost
linného, tak živočišného původu. 
Závěrečná byla již tradičně historická 
část konference.

V  průběhu konference si moh
li účastníci prohlédnout 57 poste
rů. V  letošním roce se na konferen
ci prezentovala firma: BioIng, s.r.o. 
a Dispolab, spol. s.r.o. Konference byla 
podpořena sponzorskými dary něko
lika potravinářských firem: Bivoj a.s., 
MasoProfit s.r.o., Ireks Enzyma s.r.o. 
a  Penam, a.s. Mediálním partnerem 
konference byl tradičně časopis Maso.

Věříme, že chvíle strávené na 
Veterinární univerzitě Brno byly pro 
účastníky přínosné a  příjemné, a  že 
se budou na fakultu a univerzitu rádi 
vracet i v příštích letech. Bylo potěše
ním přivítat všechny zúčastněné na le
tošní konferenci, která se uskutečnila 
12.–13. října 2022. 

Následující 52. ročník konferen
ce Lenfeldovy a Hoklovy dny se bude 
konat 25.–26. října 2023.


text: Z. Javůrková, B. Tremlová
foto: A. Krátký

Předávání ocenění při příležitosti Lenfeldových a Hoklových dnů

Doc. Kozák při přednášce na konferenci
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Světový buiatrický kongres (World 
Buiatric Congress) je organizován 
každé dva roky Světovou buiatric
kou asociací (World Association for 
Buiatrics). 

Letos se světový buiatrický kon
gres konal v Madridu v termínu od 
4. do 8. září za organizačního při
spění Národní asociace španělských 
specialistů pro bovinní medicínu 
(The National Association of Spanish 
Specialists in Bovine Medicine – 
ANEMBE). Na kongres bylo regis
trováno 2 961 delegátů z  74 zemí, 

největší zastoupení mělo Španělsko 
(1141), Velká Británie (167), Itálie 
(155), Francie (137) a  Německo 
(113), z České republiky bylo přihlá
šeno 18 účastníků. Odborný program 
byl rozdělen do řady tematických 
bloků, prezentace probíhaly paralel
ně v 11 přednáškových místnostech 
kongresového centra IFEMA. Další 
prostory centra byly vyhrazeny pro 
posterové prezentace a  prezentace 
sponzorů. Program konference za
hrnoval také množství specializova
ných workshopů. 

Příspěvky zařazené v  sekci Cattle 
Welfare zahrnovaly např. problema
tiku managementu bolesti a  stresu 
v  chovech skotu, sledování dopadu 

osobnosti chovatele na welfare dojnic, 
analýzu alternativních metod odroho
vání, hodnocení účinnost omračování 
na jatkách, sledování mortality v cho
vech dojnic, rizikové faktory pro vý
skyt kulhání, využití různých ukaza
telů stresu při hodnocení stresového 
zatížení zvířat a další témata.

Součástí kongresu byla výjezdní 
návštěva odchovny býků El  Pecado 
Mortal v  Colmenar Viejo s  prohlíd
kou chovných a tréninkových prostor 
a  ukázkami manipulace s  býky růz
ného věku.

Zajímavostí kongresu bylo, že se 
jej účastnil i  světově proslulý Dr. 
Jan Pol ze Spojených států americ
kých, jež má kořeny v  Evropě. Dr. 

Kongresu se zúčastnil za univerzitu představitel 
oboru Choroby přežvýkavců doc. Illek

Váženým účastníkem kongresu byl Dr. Jan Pol, světově známý veterinární lékař z USA (druhý zleva)

Světový buiatrický  
kongres 2022
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Pol působí v  rozsáhlém mnohadíl
ném dokumentu prezentujícím ka
ždodenní veterinární praxi zaměře
nou na hospodářská i zájmová zvířata 
ve Spojených státech amerických. 
Tento dokument je vysílán na progra
mu National Geografic pod názvem 
Skvělý dr. Pol (Incredible Dr. Pol). 
Program prezentuje veterinární pro
fesi velmi přitažlivým způsobem a Dr. 
Pol si získal milióny příznivců po ce
lém světě. Jeho vystupování na letoš
ním Světovém buiatrickém kongre
su v Madridu se neslo v duchu jeho 
osobnosti prezentované v televizním 
dokumentu, tzn. bylo charakterizová
no mimořádnou skromností, poho
dou, odborností a vstřícností. Setkání 
s ním bylo mimořádně příjemné.

Z Veterinární univerzity Brno se 
vedle zástupců oblasti welfare skotu 

Hlavní přednáškový sál kongresu

se účastnil také představitel Kliniky 
chorob přežvýkavců a  prasat doc. 
MVDr. Josef Illek, DrSc. Na místě 
se projevovala jeho autorita zejména 
mezi evropskými představiteli oboru 
choroby přežvýkavců, což dokláda
lo množství diskutujících v jeho pří
tomnosti v neoficiální části progra
mu kongresu. 

Světový buiatrický kongres v Mad
ridu umožnil Veterinární univerzitě 
Brno prezentovat výsledky výzkum
né činnosti na kongresu s vysokým 
odborným kreditem ve společen
ství odborných konferencí a kongre
sů s veterinární tématikou. Diskuse 
s účastníky kongresu byla oboustran
ně inspirující pro další vědeckou 
a odbornou práci v problematice cho
rob a  dobrých životních podmínek 
přežvýkavců.



text: Vladimír Večerek 
foto: Vladimír Večerek 

Odchov býků na farmě poblíž Madridu
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V  letošním roce uspořádala Ve te
rinární univerzita Brno výukový hon 
na drobnou pernatou zvěř v  honit
bě Školního zemědělského podniku 
Nový Jičín. 

Výukový hon byl svolán na 5. lis
topadu 2022. Účastníci se sjížděli do 
Účelového střediska ŠZP Nový Jičín 
již od osmé hodiny ranní, kde probí
hala registrace a kontrola dokladů ne
zbytných pro účast na této myslivec
ké aktivitě.

Hon byl určen jako ukázka zajiš
tění honu, organizace honu, průběhu 
honu a dodržování mysliveckých tra
dic v rámci naplnění praktické výuky 
pro studenty v  předmětu Myslivost 
a  jako aktivita, při níž naplňuje část 
své činnosti Myslivecký kroužek uni
verzity a  dále také pro realizaci tra
diční činnosti univerzity organizova
né pro další zájemce z řad studentů, 
akademických pracovníků a zaměst
nanců univerzity a zástupců z institu
cí a organizací spolupracujících s uni
verzitou. 

Slavnostní zahájení honu se konalo 
v honitbě ŠZP Nový Jičín. Účastníky 
honu přivítal jménem univerzity 
prorektor univerzity prof. MVDr. 
Vladimír Večerek, CSc., MBA a ředi
tel, ŠZP Nový Jičín ing. Radek Haas, 
jako hlavní organizátor celé akce. 
Pokyny k průběhu honu vydal účast
níkům vedoucí honu ing. František 
Vitula, Ph.D., v  nichž zdůraznil ze

jména bezpečnostní pravidla pro hon, 
pohyb v honitbě a zacházení se zbra
němi. Po zaznění slavnostních mysli
veckých fanfár a provolání myslivec
kého „Lovu zdar“ byl hon na drobnou 
zvěř zahájen.

Poté se již střelci vydali pod vede
ním svého vedoucího na svá stano
viště a honci se svými vedoucími za
ujali výchozí linii pro zahájení leče. 
V dopoledních hodinách byly orga
nizovány dvě leče, vždy na závěr ka
ždé z nich zazněla myslivecká fanfá
ra a vedoucí honu oznámil výsledek 
honu v leči.

V  polovině dne byl organizován 
pro účastníky honu oběd, představo
vaný gulášovou polévkou a špekáčky 
opékanými nad ohněm. Čas oběda 
byl také časem pro myslivecké poví
dání, sdělování zážitků z první polo
viny honu a pro sdílení očekávání dal
ších mysliveckých prožitků.

Na závěr polední přestávky byla 
uspořádána ukázka využití dravců 
v  myslivosti, konkrétně lov bažanta 
pomocí cvičeného sokola, která do
kumentovala další myslivecké tradice 
a aktivity, ukázku pro účastníky honu 
zajistil prof. Veselý. 

V  druhé části dne byly organi
zovány další dvě leče, při nichž si 
honci vyzkoušeli aktivity k vyháně
ní vypuštěné pernaté zvěře, střelci 
pak ověřovali své střelecké doved
nosti. S  přibývajícím odpolednem 

se hon nachýlil ke konci a v jeho zá
věru byl uspořádán závěrečný výřad 
ulovené zvěře. 

V závěrečném pozdravení účast
níků honu podal vedoucí honu hlá
šení řediteli ŠZP Nový Jičín o  vý
sledku honu, prorektor univerzity 
ukončil část výukového honu na 
drobnou zvěř konanou v  honitbě 
univerzity a účastníci honu byli po
zváni na poslední leč do Účelového 
výukového střediska ŠZP Nový Jičín 
v Kuníně.

Poslední leč zahájily myslivecké 
fanfáry a  přivítání účastníků honu 
ředitelem ŠZP a projevem prorektora 
univerzity. Po slavnostním sborovém 
zpěvu účastníků Lovu zdar byla za
hájena myslivecká večeře. Tradičně ji 
představovala bažantí polévka a daňčí 
svíčková. Po večeři se účastníci honu 
věnovali mysliveckým tradicím.

Byl vyhlášen král honu, jímž byl 
myslivecky bezchybně se chovající 
a nejlépe střílející účastník honu. Poté 
již zasedla myslivecká porota a začal 
probíhat myslivecký soud, který po
stihoval ty, kteří se v  průběhu honu 
dopustili prohřešků proti pravidlům 
mysliveckého chování anebo pro
ti pravidlům stanoveným k  průbě
hu honu. Myslivecký soud byl veden 
v žertovném stylu, bavil účastníky po
slední leče a postihy se udělovaly sym
bolické a přispívaly k zábavě v rámci 
mysliveckého večera. 

Výukový hon  
na Školním zemědělském 
podniku
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Dalším tradičním bodem večerní
ho programu byla myslivecká tombo
la, zejména způsob jejího vyhlašování 
obohacoval zábavu mysliveckého spo
lečenství. Po ní následovala myslivec
ká zábava, a  především prostor pro 
zhodnocení celého honu, sdělování 

mysliveckých zážitků, příběhů a  pro 
další myslivecké povídání. 

Letošní výukový hon na drobnou 
pernatou zvěř se vydařil, naplnil své 
výukové poslání a  současně upev
nil tradice a myslivecké společenství 
Veterinární univerzity Brno.



text: Vladimír Večerek
foto: Vladimír Večerek

 

Myslivecký kroužek univerzity na honu na drobnou pernatou zvěř v honitbě ŠZP Nový Jičín
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Centralizované  rozvojové  projek
ty jsou řešeny v rámci každoročně vy
hlašovaného grantového schématu 
MŠMT, které je určeno pro podporu 
projektů mimo oblast vědy a výzkumu. 

Jednou z  podporovaných oblas
tí je také studijní a psychologické po
radenství. Veterinární univerzita Brno 
je v roce 2022 spoluřešitelem projek
tu směřujícího k zefektivnění systému 
studijního a psychologického poraden
ství včetně poskytování online služeb 
pro studenty a zaměstnance veřejných 
vysokých škol. 

Cílem projektu je mimo jiné rozší
řit profesní kompetence poradenských 
pracovníků, což je základní předpo
klad pro úspěšný rozvoj poradenských 
služeb v následujícím období. Za tím 
účelem jsou v  letošním roce na jed
notlivých spolupracujících univerzi
tách organizovány vzdělávací semi
náře a workshopy vedené odborníky 
daných univerzit zapojených do ře
šení projektu. Účastníci těchto setká
ní se tak již měli možnost seznámit 
např. s inovativními přístupy v pora
denství a formami vedení poradenské

ho rozhovoru nebo metodami efektiv
ní komunikace včetně způsobů řešení 
obtížných komunikačních situací, se 
kterými se pracovníci poradenských 
center mohou na vysokých školách 
setkávat. Činnost poradenských cen
ter a jejich pracovníků se však řídí ne
jen etickými kodexy, ale vychází také 
z platné právní úpravy, její znalost tedy 
také patří k profesní kvalifikaci pracov
níků poskytujících poradenství na VŠ. 

Právní úprava studia na vyso
ké škole & Právní rámec poskytová
ní poradenských služeb na VŠ byly 
obsahem semináře organizovaného 
v pondělí 12. září 2022 na Veterinární 
univerzitě Brno. Seminář byl organi
zován hybridní formou pro zajištění 
maximálního dosahu, tj. kromě pre
zenční účasti, které využilo 21 účast
níků ze 14 univerzit, byla možnost při
pojit se také online. Mezi přítomnými 
byly také pracovnice Centra poraden
ství pro studenty VETUNI. Garantem 
semináře byl JUDr. Jan Podola, Ph.D., 
spoluřešitel projektu za VETUNI, 
který přizval také další přednáše
jící. Svoje zkušenosti z  Bílého kru
hu bezpečí i s poradenstvím pro stu

denty na VŠ představila JUDr. Petra 
Hrubá Smržová, Ph.D., analýzu práv
ního a odborného rámce poskytová
ní poradenských služeb na vysoké ško
le prezentovala PhDr. Mgr. Monika 
Puškinová, Ph.D. Podstatnou část se
mináře však tvořila prezentace JUDr. 
Podoly, který účastníky srozumitelně 
seznámil s jednotlivými částmi vyso
koškolského zákona a dalších předpisů 
významných pro poradenskou činnost 
na VŠ a současně upozornil na řadu 
problematických pasáží, ať už ve stáva
jícím zákoně či v navrhované novele. 

K  většině bodů proběhla boha
tá diskuze, která překročila původně 
plánovaný časový harmonogram se
mináře, což svědčí o potřebě se touto 
problematikou zabývat. S  tím souvi
sí i zájem o podobné semináře a dal
ší spolupráci, který účastníci projevili. 

Účastníci semináře se shodli na po
třebě formulovat návrh obsahu vnitř
ního předpisu o poskytování poraden
ských služeb, který na většině univerzit 
zatím chybí.


text: Eva Voslářová
foto: Eva Voslářová

CENTRALIZOVANÝ ROZVOJOVÝ PROJEKT K ZVÝŠENÍ  
ÚROVNĚ PORADENSTVÍ NA UNIVERZITÁCH

Diskuze překročila původně plánovaný časový harmonogram semináře

Prezentace JUDr. Podoly, který účastníky 
srozumitelně seznámil s jednotlivými částmi 
vysokoškolského zákona a dalších předpisů 
významných pro poradenskou činnost na VŠ
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Veterinární univerzita Brno ve spolu
práci s brněnskou pobočkou společ
nosti Masoprofit s.r.o. pořádala ve 
dnech 7. a 21. října školení o použí
vání elektrických kleští při omračo
vání nebo usmrcování prasat. Akce 
proběhla v prostorách KVS SVS pro 
Jihomoravský kraj na Palackého třídě 
v Brně a zúčastnili se jí vybraní pra
covníci krajských veterinárních správ 
včetně Městské veterinární správy SVS. 

Elektrické kleště byly primárně 
zkonstruovány k  omračování prasat 
na jatkách. Do 90. let byly v ČR prak
ticky jediným prostředkem, kterým 
se prasata na průmyslových jatkách 
omračovala. Později přešly porážky 
s větší kapacitou k využití oxidu uh
ličitého. Výhodou omračování elek
trickým proudem je okamžitá ztráta 
vědomí, ke které dochází po průcho
du elektrického proudu mozkem. Ten 
totiž vyvolá masivní vyloučení exci
tačních neurotransmiterů (přenašečů 
vzruchu), konkrétně kyseliny gluta
mové a asparagové. Následkem je epi
leptiformní aktivita mozku spojená se 
ztrátou vědomí.

Nevýhodou elektrického proudu je 
individuální omračování, kdy je nutné 
prasata vydělit ze skupiny, aby jim moh
ly být elektrody přiloženy na hlavu. To 
může být pro zvíře stresující, a proto se 
na velkých jatkách prosadilo omračová
ní plynem (CO2), při kterém se omraču
je skupina zvířat současně a není třeba 
oddělovat jednotlivá prasata. 

V současnosti, kdy kolem naší země 
stále „krouží“ riziko afrického moru 
prasat (AMP), je třeba, aby pracovníci 
SVS byli připraveni i na nutnost depo
pulace prasat v ohniscích nákazy. AMP 
totiž nemusí postihovat jen volně žijí
cí divoká prasat, virus může být zavle
čen i do velkochovů, k čemuž již došlo 
např. v Itálii či sousedním Německu.

Na školení vystoupili tři předná
šející. MVDr. Petra Mačáková, Ph.D. 
z Ústavu ochrany a welfare zvířat a ve
řejného veterinárního lékařství sezná

mila přítomné s  aktuální evropskou 
i národní legislativou týkající se po
rážek prasat nebo jejich depopulace. 
Důraz v prezentaci byl kladen zejmé
na na nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 
o ochraně zvířat při usmrcování. 

Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., 
MBA z Ústavu hygieny a technologie 
potravin živočišného původu a  gas
tronomie hovořil o aplikaci elektric
kého proudu při omračování nebo 
usmrcování prasat z hlediska proce
sů, které probíhají v organismu zvíře
te. Prakticky se při omračování prasat 
na jatkách mohou přikládat elektrické 
kleště (elektrody) pouze na hlavu zví
řete, v tomto případě je proces omráče
ní reverzibilní a vykrvovací vpich musí 
být proveden do 15 sekund od ztráty 
vědomí. Jinak se do 1 minuty u zvířete 
obnovují reflexy včetně reakce na bo
lest. Druhý způsob spočívá v přilože
ní elektrod na hlavu a na hrudník, kdy 
kromě bezvědomí dochází k  fibrilaci 
srdečních komor. V tomto případě se 
musí vykrvení provést do 1 minuty od 
počátku omráčení. A právě tento způ
sob lze aplikovat i při usmrcování pra

sat v rámci likvidace ohnisek nákaz. Na 
rozdíl od omračování se použije vyšší 
intenzita proudu a kleště se přikládají 
na delší čas. Nejprve na hlavu k vyvolá
ní omráčení a okamžité poté na hrud
ník k zástavě srdce. 

Praktickou ukázku aplikace elektric
kých kleští předvedl Martin Seidl, ředi
tel brněnské pobočky firmy Masoprofit 
s.r.o. Na školení přinesl s sebou něko
lik modelů kleští spolu se zařízením, 
které umožňuje nastavit intenzitu elek
trického proudu podle velikosti prasat 
(pro jatečná prasata vyžaduje nařízení 
č. 1099/2009 minimální proud 1,3 A). 
Obsluze kleští vizuálně i zvukově signa
lizuje dodržení předepsaných parametrů 
při vlastním aktu omráčení. V zařízení 
je vložen USB disk, který zaznamenává 
všechny parametry omráčení a které lze 
stáhnout do počítače. Bez vloženého 
disku zařízení nefunguje.

Účastníkům školení bylo předáno 
osvědčení o absolvování, které vystavila 
FVHE Veterinární univerzity Brno.


text: Josef Kameník 
foto: archiv fakulty

ŠKOLENÍ K OMRAČOVÁNÍ PRASAT

Martin Seidl z brněnské pobočky Maso-profit s.r.o. znázorňuje na simulačním zařízení, jaké parametry jsou 
k dispozici obsluze elektrických kleští německého výrobce Hubert Haas
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V  poslední době jsme svědky vydá
ní řady beletristických titulů s veteri
nární tématikou. Autoři nebo autorky 
v naprosté většině vystavěli své příbě
hy ze vzpomínek hlavně na události ze 
své praxe, méně již na léta studentská. 
Pokud jde o literární žánr, jednalo se 
povětšinou o povídky. 

Dílo Vladimíra Večerka předsta
vuje vtipného a úsměvného průvod
ce studiem veterinární medicíny a ně
čím, co je krátce před ním a krátce po 
něm. Naprosto ojedinělý je veršova
ný text díla. Veršovaných dvojřádků 
je v knize více než dva tisíce. Každá 
kapitola je pak zakončena jakýmsi 
veršovaným mottem. V  závěru kni
hy je kapitola Slovník pojmů, kterou 
jistě ocení studenti veterinární me
dicíny nižších ročníků. Čtenářům 
z  řad neveterinární veřejnosti pak 
Slovník pomůže část světa veterinární 
medicíny přiblížit. 
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Náměty jednotlivých kapitol vy
cházejí z vlastních prožitků a zkuše
ností autora a také z rozmluv se stu
denty a veterinárními lékaři. Obsahem 
díla je například přijímací řízení, se
znamováním se školou, imatriku
lace, studium se zkouškami, státni
cemi, promoce, loučení se školou 
a studiem, vstup do praxe. Byť je ob
sah sdělován odlehčenou formou, je 
z něj patrná náročnost univerzitního 
veterinárního studia a pestrost vete
rinárních činností. Kniha vypovídá 
o autorově dokonalé znalosti brněnské 
školy, coby genia loci české veterinár
ní medicíny, o autorově zaujetí a lásce 
k veterinární medicíně. Zaujetí a lás
ku k profesi přenáší i na čtenáře. Zde 
je na místě připomenout známou my
šlenku: dělášli práci, která tě baví, už 
nemusíš pracovat. 

Veterinární veršování je milé, 
zábavné, kultivované a poutavé čtení 
pro veterinární lékaře všech generací, 
studenty veterinární medicíny sou
časné i  bývalé. Kniha zpřítomňuje 
absolventům studentská a časně pro
fesní léta, je podnětem ke vzpomíná
ní. Je potěšením text číst, při milém 
vzpomínání je člověku hned lépe. 
Ostatním čtenářům prohloubí a roz
šíří skrze veterinární medicínu svět 
zvířat. Čtenář se určitě nudit nebude. 


text: Jaroslav Doubek

Autor, prof. MVDr. Vladimír 

Večerek, CSc., MBA, je dlouholetý 

učitel a vrcholový akademický 

funkcionář – opakovaně děkan 

a rektor – brněnské vysoké 

veterinární školy. V současné 

době vedoucí sekce, přednosta 

ústavu, prorektor pro strategii 

a rozvoj Veterinární univerzity 

Brno, nesporně uznávaná osobnost 

v oblasti veterinární medicíny. 
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K imatrikulaci mě pozvali, 
celý ročník sezvali

32

IMATRIKULACE

Do prvního ročníku jsem nastoupil, 
abych ve vzdělávání postoupil, 

univerzitu veterinární studuji,
základy své profese buduji.

Dnes dopis jsem obdržel,
dech při tom zadržel, 

k imatrikulaci mě pozvali,
náš celý ročník sezvali,

slavnostní je to přijetí,
prý obřad plný napětí,

jím do akademické obce student vstupuje, 
pro příští roky dráhu životní sobě určuje,

přesný den už určen byl,
na něj jsem se připravil,

sezval jsem rodiče a kamarády,
k obsazení celé první řady.

Podle abecedy se řadíme, 
instrukcemi se řídíme
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Dva zástupy tvoříme, 
náladou dobrou záříme

S tojím s ostatními před halou určenou,
podlahu tu mají čerstvě setřenou, 

podle abecedy se řadíme,
instrukcemi se řídíme,

dva zástupy tvoříme,
dobrou náladou záříme,

obhlížím to shromáždění obleků,
zajímavých i nevhodných převleků, 

pestrost šatů a účesových modelů,
jak na udílení Ceny andělů.

P ak pokyn jasný dostávám
a k ostatním se přidávám,

do auly univerzitní pomalu přicházím,
sál slavnostní zde nacházím,

po stranách jsou místa pro pozvané hosty,
třpytí se zde náušnice, přívěsky a samé další skvosty,

přišli vyzdobeni rodiče, sourozenci, známí,
rodinní příbuzní a přátelé samí.

N a uličku ve středu se mi pohled skýtá,
koberec jasně červený mě vítá, 

chůzi po něm snad zažiju,
vždyť směřuje až k pódiu,

na stěně vpředu je obraz rozměrný, 
kompozicí i barvami nádherný, 

svým výrazem mírně tajemný,
obsahem až silně dojemný,

odborníci na infekce se v něm sešli,
do světa bakterií, aby vešli, 

z dálky si jej s nadšením prohlížím,
představami svoji mysl zatížím, 

krásný obor jsem si ke studiu vybral,
abych znalosti o nemocech sobě přidal.

O  své profesi si nechávám zdát,
když najednou fanfáry hudba začne hrát,

všichni spořádaně se postaví,
pozornost ke vstupu nastaví,

přichází osoba slavnostně oděná,
pozornost má je k ní upřená,

žezlo nese a tváří se důstojně,
je to pedel a vypadá obstojně,

za ním akademici v talárech přichází,
na místo do řady v čele sálu zachází.

P ak další fanfára se ozývá,
k pozornosti naší pozývá,

to děkan fakulty se přibližuje,
do čela pódia pomalu pokračuje,

mezi akademiky postupuje,
ke svému křeslu se zařazuje,

pak dlouhé ticho v sále nastává,
jedno místo v čele stále prázdné zůstává.

Na stěně vpředu je obraz rozměrný, 
kompozicí i barvami nádnerný
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V tom se mohutné fanfáry rozezní,
a když první tóny bubnů odezní,

do sálu vstupuje osoba ve vínovém taláru, 
pohybuje se důstojně a pomalu,

na krku řetěz zlatý s granáty mající, 
na něm je hodnostáře medaile zářící,

to rektor univerzity sálem prochází, 
svůj pohled drobným úsměvem provází,

místo nejvyšší zaujímá v čele,
pódium je naplněné celé,

všichni zůstávají stát,
hymnu začínají hrát.

A ula usedá a ticho rozhostí se,
všichni s napětím soustředí se, 

slova ujímá se úvodce,
v tváři výraz, jak nejvyšší porotce,

vítá rektora, děkana a jiné přítomné,
zatím je to tady vcelku milé, příjemné.

S lib slavnostní imatrikulační předčítá,
v něm povinnosti a práva studentům přičítá,

a když stranu poslední převrací,
na referentku studijní se obrací,

aby děkana k imatrikulaci vyzvala,
a studenty před přítomné pozvala.

V e dvojicích dostavit se máme,
když zazní příjmení nám známé, 

už slyším, jak jméno mé sálem zní,
na koberci provází mne pocit pompézní,

zdolávám prvních metrů vzdálenost,
do pocitů přimíchá se pochybnost, 

na pohled jednoduché, zdá se,
bez úhony projít sálem má se.

Fanfára slavnostní se ozývá, 
k pozornosti naší pozývá, 
děkanka fakulty se přibližuje, 
do čela pódia pomalu pokračuje

Přišli vyzdobeni rodiče, sourozenci, známí, 
rodinní příbuzní a přátelé samí

34
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Zezadu slyším radu praktickou,
jak zvládnouti chůzi rytmickou,

pomalu a stejným tempem choď,
aby ses nehoupal jako loď,

delší nášlap a pak menší skok,
snažím se ve dvojici sladit krok,

nezakopnout, toť myšlenka má jediná,
při nádechu se mi sako napíná,

krokem nejistým se blížím, 
úvahou mysl svou zde tížím, 

jen neudělat žádné pochybení, 
při pohybu vpřed či poklonění.

D ěkan podává mi desky modré,
k tomu přidává mi slovo moudré,

přál mi studium úspěšné,
na univerzitě dny radostné,

vracím se do řady s úsměvem,
první řada rodičů provází mne pohledem. 

Na uličku ve středu se mi pohled skýtá, 
koberec jasně červený mě vítá

Prorektorka univerzity sálem prochází, 
svůj pohled drobným úsměvem provází
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Už slyším, jak jméno mé sálem zní, 
na koberci provází mne pocit pompézní

K mikrofonu se prorektorka přemisťuje 
pohled důstojný do sálu umisťuje, 
a pak začíná o studiu povídat, 
o jeho obtížnosti se začínám více dovídat

U ž zdálo se, že vše dobře dopadá,
když studentka v první řadě upadá,

soused ji pohotově chytá,
v náručí své ji vítá, 

ona se pohledem omlouvá
a šeptem se mu vymlouvá,

že zamyslela se a oči zavřela
a pak jí noha ujela, 

že všechno v pořádku je určitě,
pohledem provinilým míří mezi rodiče. 

Studium mi přáli úspěšné, 
na univerzitě dny radostné

K dyž referentka poslední jméno vyhlásí,
úvodce slavnostní projev ohlásí,

k mikrofonu se rektor přemisťuje,
pohled důstojný do sálu umisťuje

a pak začíná o studiu povídat,
o jeho obtížnosti se začínám více dovídat.



S álem závěrečný Gaudeamus zněl,
s ním sbor studentů svoji hymnu pěl,

s fanfárami rektor a po něm všichni opouští sál
a já zamýšlím se, jak život můj poběží dál,

dnes studentem řádným jsem se stal,
a mám to, co si dlouho přál.

J eště trochu štěstí studentského mít
a budoucnosti své vstříc můžu jít.



text: Vladimír Večerek (ze sbírky Veterinární veršování)
dokumentační foto: V. Večerek

Ještě trochu štěstí studentského mít 
a budoucnosti své vstříc můžu jít

S tudovat mám rozumně a s rozvahou,
pečlivě a s přiměřenou námahou, 

dobrá mysl a trpělivost je prý základem,
k dosáhnutí úspěchů s žádoucím dokladem,

života studentského mám také užívat,
vše, co k mládí patří, prožívat,

v závěru rektor ve své řeči do antiky zavítal
a nakonec nás v obci akademické přivítal,

pak ukončil svá vznešená slova
a začala mých studií doba. 
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