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seda České konference rektorů, zástupce Slovenské konfe-

rence rektorů, předseda Brněnského centra vysokých škol, 

dále rektoři, prorektoři a představitelé vysokých škol Čes-

ké republiky a ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa, 

zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

Ministerstva zemědělství ČR, starosta městské části Králo-

vo Pole, zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže a Finančního ředitelství. Hosty 

byli také další zástupci z univerzit, vysokých škol, a dalších 

vzdělávacích a výzkumných institucí, dále zástupci ústřed-

ních dozorových správních orgánů a profesních komor, a také 

představitelé společností, podniků a představitelé veterinární 

a farmaceutické praxe. Shromáždění se účastnili také emeritní 

rektoři, emeritní profesoři, zástupci vědecké rady a správní 

rady univerzity, profesoři, docenti, další akademičtí pracov-

níci, studenti univerzity a další hosté.

S hlavním projevem vystoupil prof. MVDr. Vladimír Ve-

čerek, CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno. Následně vystoupili se svými projevy čestní 

hosté. 

Slavnostní charakter zahájení oslav 90. výročí založení 

Vysoké školy zvěrolékařské a 90 let existence Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno byl umocněn kulturním vy-

stoupením kontrabasového okteta.

řed devadesáti lety dne 12. prosince 1918, několik dnů 

po vzniku samostatné republiky, přijalo Národní shro-

máždění na své druhé pracovní schůzi zákon č. 76/1918 

Sb. z. a n., o zřízení československé státní Vysoké školy zvěro-

lékařské v Brně. Tím se započala historie dnešní Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno. Při příležitosti 90. výro-

čí založení tohoto jediného vysokého veterinárního učení 

v České republice uspořádala Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno v týdnu od 10. do 15. listopadu řadu aktivit 

k připomenutí historie a vývoje univerzity a také současné-

ho dění na univerzitě.

Slavnostní zahájení oslav 90. výročí založení 
univerzity za přítomnosti čestných hostů 
univerzity
Týden oslav byl započat Slavnostním zahájením oslav 90. vý-

ročí založení univerzity za přítomnosti čestných hostů uni-

verzity v pondělí 10. listopadu 2008. 

Tohoto slavnostního setkání se účastnili představitelé Ve-

terinární a farmaceutické univerzity Brno, a to rektor, pro-

rektoři, předseda akademického senátu univerzity, předseda 

správní rady univerzity, kvestorka univerzity; dále předsta-

vitelé fakult univerzity, a to děkani, proděkani a předsedové 

akademických senátů fakult. Významnými hosty byli před-

Oslavy devadesátého 
výročí založení Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno
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Shromáždění akademické obce univerzity 
u příležitosti 90. výročí založení univerzity
Součástí oslav 90. výročí založení Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno bylo také Slavnostní shromáždění akademic-

ké obce univerzity, které se uskutečnilo v úterý 11. listopadu 

2008 v aule univerzity. 

Konalo se za přítomnosti rektora Veterinární a farmaceu-

tické univerzity Brno, emeritního rektora univerzity, dále za 

přítomnosti předsedy akademického senátu univerzity, prorek-

torů a kvestorky univerzity. Přítomni byli také děkani a pro-

děkani fakult a také předsedové akademických senátů fakult. 

Slavnostního zasedání se dále zúčastnili rektor Univerzity ve-

terinárního lékařství v Košicích, rektor Mendlovy zemědělské 

a lesnické univerzity v Brně, proděkan Veterinární fakulty 

v Budapešti, emeritní děkan Veterinární fakulty v Lipsku, dě-

kan Veterinární fakulty ve Wroclavi, a děkan Farmaceutické 

fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Hosty na zasedání 

byli také zástupci správní rady univerzity, zástupci vzděláva-

cích a výzkumných institucí, zástupci ústředních dozorových 

správních orgánů, a profesních komor, a také představitelé 

společností, podniků a představitelé veterinární a farmaceu-

tické praxe. Shromáždění se účastnili také emeritní profesoři 

univerzity, členové vědecké rady univerzity, profesoři, docenti, 

další akademičtí pracovníci a studenti univerzity.

Hlavního projevu se ujal prof. MVDr. Vladimír Večerek, 

CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno. Významnou součástí slavnostního shromáždění bylo 

udělení pamětních medailí Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno významným osobnostem, které se v poslední 

době zasloužily o rozvoj alma mater.

Po skončení slavnostního ceremoniálu předávání medai-

lí vystoupili se svými proslovy zahraniční hosté univerzity. 

Jménem oceněných vystoupil doc. MVDr. Ladislav Stein-

hauser, CSc. 

Slavnostní ráz shromáždění byl umocněn vystoupením 

tělesa Quartetto di gioia. 

Slavnostní předávání zlatých diplomů 
absolventům z roku 1958
V rámci oslav 90. výročí založení Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity Brno byly také předávány zlaté diplomy absol-

ventům z roku 1958. Předávání se uskutečnilo ve čtvrtek 13. 

listopadu ve 13.30 hodin v aule univerzity. Slavnostní pro-

jev přednesl prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rek-

tor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Poté rektor 

univerzity a děkan Fakulty veterinárního lékařství předali 

tzv. zlaté diplomy absolventům studia po 50 letech od je-

jich promoce. Za absolventy vystoupil MVDr. Šťastný. Ten-

to slavnostní ceremoniál umocnil atmosféru oslav 90. výročí 

založení univerzity. 

Slavnostní zasedání vědecké rady univerzity 
12. prosince 2008 – v den přijetí zákona 
zakládajícího Vysokou školu zvěrolékařskou 
v Brně v roce 1918 
Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. 

MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, svolal o 90 let později, 

avšak přesně na den, kdy byl přijat zákon o založení Vyso-

ké školy zvěrolékařské v Brně, tj. 12. prosince 2008, zasedání 

vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity k při-

pomenutí 90. výročí založení univerzity. 

Slavnostní imatrikulace studentů prvních 
ročníků všech fakult univerzity 
Tradiční imatrikulace studentů prvních ročníků všech fakult 

se konaly v týdnu oslav 90. výročí založení univerzity a měly 

slavnostní ráz. Imatrikulace se konaly ve středu 12. listopadu 

2008 od 8.30 hodin a po dlouhé době opět probíhaly v aule 

univerzity. Imatrikulací studentů všech třech fakult se účast-

nil rektor univerzity, který vystoupil s proslovem k novým 

studentům Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Ima-

trikulační listy studentům slavnostně předával děkan a pro-

děkan příslušné fakulty. 

Předávání Zlatých diplomů absolventům z roku 1958

Proděkanka FVHE doc. Tremlová a proděkanka doc. Pištěková při 
imatrikulaci studentů

Předávání pamětních medailí při slavnostním shromáždění 
akademické obce
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Den otevřených dveří na univerzitě pro 
uchazeče o studium
Dne 12. listopadu 2008 proběhl den otevřených dveří na Fa-

kultě veterinárního lékařství, na Fakultě veterinární hygie-

ny a ekologie a na Fakultě farmaceutické. Byl určen zejména 

uchazečům o studium, kteří zde získávali informace o stu-

diu na univerzitě. 

Sportovní soutěže studentů o ceny rektora 
u příležitosti 90. výročí založení univerzity
Zejména pro studenty byl jako součást oslav 90. výročí za-

ložení univerzity organizován týden sportu na univerzitě, 

který probíhal ve sportovní hale univerzity. V úterý 11. lis-

topadu v 19.00 hodin pak došlo k slavnostnímu vyhlášení 

nejlepších sportovců Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno a k vyhlášení vítězů ve sportovních soutěžích kona-

ných v stanovených disciplínách. Ceny rektora sportovcům 

předával rektor univerzity, druhá a třetí místa byla oceněna 

časopisem Veterinářství. 

Studentský večer u příležitosti 90. výročí 
založení univerzity
V úterý 11. listopadu 2008 ve večerních hodinách proběhl 

ve sportovní hale univerzity studentský večer konaný při 

příležitosti 90. výročí založení Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno. Na tomto večeru vystoupila také legendární 

veterinární kapela Barel Rock. 

Konference – Historie veterinárního 
a farmaceutického vzdělávání na VFU Brno
Součástí týdne oslav 90. výročí založení Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno bylo také dne 11. listopadu od 13.30 

hodin konání konference Historie veterinárního a farmaceu-

tického vzdělávání na VFU Brno. Na této konferenci vystoupil 

prof. Večerek s příspěvkem Devadesát zastavení Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno, doc. Pavlata s příspěvkem tý-

kajícím se historie Fakulty veterinárního lékařství, doc. Tremlo-

vá s referátem o historii Fakulty veterinární hygieny a ekologie, 

prof. V. Suchý s příspěvkem o historii Farmaceutické fakulty 

a další pozvaní hosté. Konference přispěla k výměně informací 

z historie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Konference – Lukešovy dny 
Na Fakultě veterinárního lékařství jako součást oslav 90. vý-

ročí založení univerzity proběhla dne 14. listopadu 2008 v po-

sluchárně Kliniky malých zvířat konference Lukešův den or-

ganizovaná Československou společností mikrobiologickou. 

Konference byla zaměřena na problematiku boreliózy. V úvo-

du konference účastníky pozdravil rektor VFU Brno, poté 

již proběhl odborný program konference pod vedením prof. 

MVDr. Jiřího Smoly, CSc., z Ústavu mikrobiologie a imuno-

logie VFU Brno a prof. MUDr. Miroslava Votavy, CSc., z Mi-

krobiologického ústavu Masarykovy univerzity. 

Den otevřených dveří na FVL – referentky studijního oddělení

Předávání cen rektora nejlepším sportovcům VFU Brno

Prezentace příspěvku Devadesát zastavení VFU Brno

Zahájení Lukešova dne v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat
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Konference – XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny 
Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie se konala v rám-

ci oslav 90. výročí založení univerzity XXXVIII. konference 

Lenfeldovy a Höklovy dny. Konferenci zahájil rektor univer-

zity prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA a proděkanka 

Fakulty veterinární hygieny a ekologie doc. MVDr. Bohuslava 

Tremlová, Ph.D. Konference byla organizována jako dvoudenní 

od středy 12. listopadu do čtvrtka 13. listopadu 2008 a proběhla 

v aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Konference – Sympozium z dějin vojenské 
farmacie a veterinární medicíny
V Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie proběhla 

v pátek od 10 hodin konference – Sympozium z dějin vojen-

ské farmacie a veterinární medicíny. Slavnostního zahájení 

se zúčastnil také rektor Veterinární a farmaceutické univer-

zity Brno. Konference svými příspěvky přispěla k rozšíření 

pohledu na historická období rozvoje farmacie a veterinární 

medicíny ve spojení s vojenskými potřebami.

Konference studentů DSP v oboru Farmacie
Na Farmaceutické fakultě se v rámci oslav 90. výročí založení 

univerzity konala konference studentů doktorských studij-

ních programů v oboru Farmacie. Konference proběhla ve 

čtvrtek 13. listopadu 2008 v posluchárně Pavilonu farmacie. 

Účastníky konference pozdravil rektor univerzity prof. MVDr. 

Vladimír Večerek, CSc., MBA a děkan Farmaceutické fakulty 

doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. Konference přispěla k vý-

měně poznatků a zkušeností mezi studenty DSP a účastníky 

konference a přispěla k navázání spolupráce mezi výzkum-

nými pracovišti zúčastněných institucí. 

Setkání zakladatelů Farmaceutické fakulty
Součástí oslav 90. výročí založení Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno bylo také setkání zakladatelů Farmaceutické 

fakulty. Uskutečnilo se v úterý 11. listopadu ve 14.00 hodin 

v Pavilonu farmacie za přítomnosti děkana fakulty doc. RNDr. 

Milana Žemličky, CSc. Setkání obohatilo historickou paměť 

Farmaceutické fakulty o další poznatky z její historie. 

Slavnostní zasedání redakční rady Acta veterinaria Brno
Ve středu 12. listopadu 2008 se v rámci oslav 90. výročí založení 

univerzity konalo jednání redakční rady časopisu Acta veteri-

naria Brno. Byla zde připomenuta historie vzniku tohoto vě-

deckého časopisu univerzity. Tradice časopisu sahá až do roku 

1922 a jednání redakční rady v týdnu 90. výročí založení uni-

verzity bylo významnou součástí oslav založení univerzity. 

Slavnostní zasedání redakční rady Vita Universitatis – 
časopisu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 
V době oslav 90. výročí založení Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno se sešla redakční rada časopisu Vita univer-

sitatis k slavnostnímu jednání. Uskutečnilo se 11. listopadu 

2008 ve velké zasedací místnosti na rektorátě univerzity. Re-

dakční rada si připomněla vznik časopisu, a i přes jeho krát-

kou historii pozitivně ohodnotila podíl časopisu na rozvoji 

informovanosti o historii i současnosti univerzity. Konference Sympozium z dějin vojenské farmacie a veterinární 
medicíny v Kabinetu dějin

Účast studentů na Konferenci studentů DSP v oboru Farmacie byla 
vysoká

Dr. Treu a prof. Pospíšil při jednání redakční rady Vita universitatis

Zahájení konference Lenfeldovy a Höklovy dny v aule univerzity
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Slavnostní zasedání poradního kruhu Veterinářství 
S Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno je svou histo-

rií spjat také odborný veterinární časopis Veterinářství. V pá-

tek 14. listopadu 2008 se proto při příležitosti oslav 90. výročí 

založení univerzity sešel poradní kruh časopisu Veterinářství 

ve velké zasedací místnosti na rektorátě univerzity k slavnost-

nímu zasedání. Po krátkém přivítání vydavatelem časopisu 

Ing. Martinem Sedláčkem a šéfredaktorem časopisu MVDr. 

Karlem Kovaříkem účastníky jednání pozdravil rektor prof. 

MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, který připomněl dlou-

holetou spolupráci Veterinářství a Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity Brno. Jednání poradního kruhu časopisu Vete-

rinářství přispělo k slavnostnímu programu oslav 90. výročí 

založení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Slavnostní setkání v brněnském divadle Reduta 
na divadelním představení Víš přece, že 
neslyším, když teče voda
Součástí kulturních aktivit organizovaných univerzitou 

v rámci oslav 90. výročí založení Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno byla také organizace divadelního představení 

Víš přece, že neslyším, když teče voda pro akademickou obec 

a zaměstnance univerzity v brněnském divadle Reduta. Ko-

medie v podání hereckých osobností Petra Nárožného, Květy 

Fialové, Václava Vydry a dalších pozvedla náladu přítomných. 

Jen menší kapacita divadla neumožnila dalším zájemcům 

z univerzity účastnit se tohoto kulturního setkání. 

Rektorský hon u příležitosti 90. výročí založení 
univerzity v honitbě ŠZP Nový Jičín 
V závěru týdne oslav 90. výročí založení univerzity byl uspo-

řádán v honitbě Školního zemědělského podniku Nový Jičín 

slavnostní rektorský hon na drobnou pernatou zvěř. Tohoto 

veterinárního a mysliveckého setkání se účastnili pří znivci 

svatého Huberta z řad zaměstnanců univerzity a další vý-

znamní hosté. Hon byl zahájen rektorem univerzity prof. 

MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA; bylo organizováno 

šest lečí, závěrečná poslední leč se konala ve společenském 

sále ŠZP v Kuníně a proběhla tradičně na vysoké úrovni včet-

ně vyhlášení krále honu a konání mysliveckého soudu. 

Hubertova jízda u příležitosti 90. výročí založení 
univerzity okolo hradu Veveří u Brna
Při příležitosti oslav 90. výročí založení univerzity se konala 

také Hubertova jízda okolo hradu Veveří u Brna uzavírající 

jezdeckou sezónu. Proběhla 25. října 2008 na pozemcích VFU 

a pozemcích okolních u Nového Dvora u Brněnské přehrady. 

Hubertova jízda patří k tradicím Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity Brno a stala se proto v letošním roce součástí 

oslav založení univerzity.

Slavnostní zasedání poradního kruhu Veterinářství v zasedací 
místnosti na rektorátě

Sál Reduty při divadelním představení

Účastníci honu při poledním zastavení

Jezdci Hubertovy jízdy se vrací po celodenní jízdě na louku pod 
areálem stájí Nový Dvůr

H L A V N Í É M A
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Výstava k 90. výročí založení univerzity 
v Křížové chodbě na Nové radnici v Brně
V Křížové chodbě na Nové radnici v Brně byla zahájena dne 10. 

listopadu 2008 vernisáží výstava k 90. výročí založení Veteri-

nární a farmaceutické univerzity Brno. Za přítomnosti rektora 

univerzity zahájil výstavu MVDr. Pavel Brauner. Výstava infor-

muje veřejnost o historii, nejvýznamnějších událostech a také 

o současnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Výstava publikací zlatého fondu univerzitní 
knihovny VFU Brno
V areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

v Ústřední knihovně Studijního a informačního centra pro-

běhla výstava publikací zlatého fondu univerzitní knihov-

ny. Výstava obohatila slavnostní průběh oslav 90. výročí za-

ložení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Kniha 90 let Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno
Při příležitosti oslav výročí založení univerzity byla vydá-

na publikace s názvem 90 let Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno, která textem a bohatou obrazovou ilustrací 

popisuje vznik univerzity v kontextu zvěrolékařského vzdě-

lávání v západní, střední a v jihovýchodní Evropě, vývoj 

veterinárního a farmaceutického vzdělávání na univerzitě 

od založení univerzity až do současnosti, doplněný sezna-

mem rektorů v historii univerzity, dále obsahuje informa-

ce týkající se Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

v současnosti, Fakulty veterinárního lékařství, Fakulty ve-

terinární hygieny a ekologie, Farmaceutické fakulty, a rek-

torátu a účelových zařízení univerzity. V knize je uveden 

také popis zvláštností a zajímavostí univerzity. Přibližuje 

také profesní instituce a organizace, s nimiž univerzita vel-

mi úzce spolupracuje. Personálie obsahují soupis rektorů, 

děkanů a doktorů honoris causa v historii univerzity, dále 

soupis profesorů a docentů univerzity, seznam absolventů 

postgraduálního studia s uvedením titulu CSc. nebo Ph.D. 

od roku 1991, a dále seznamy absolventů pregraduálního 

studia od roku 1991 podle jednotlivých fakult. Kniha před-

stavuje reprezentativní publikaci pro potřeby prezentace 

univerzity v akademickém prostředí i ve veterinární a far-

maceutické praxi. 

Brožura Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Pro prezentační potřeby univerzity byla vydána v týdnu oslav 

také brožura Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 

Brožura obsahuje informace o univerzitě současnosti a při-

bližuje obrazem i textem univerzitu zájemcům o veterinární 

a farmaceutické vzdělávání, výzkum, odborné i akademické 

činnosti. Brožura byla vydána v českém i anglickém jazyce.

Titulní strana knihy 90 let VFU Brno

 É M AH L A V N Í

Zahájení výstavy k 90. výročí založení VFU Brno v Křížové chodbě 
Nové radnice v Brně

Titulní list knihy Historia naturalis et medica
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DVD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Součástí prezentačních materiálů o univerzitě je také DVD 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. DVD bylo vydá-

no při příležitosti oslav 90. výročí založení univerzity. Prezen-

tuje univerzitu na množství filmových záběrů z každodenní 

činnosti univerzity doplněných informativním komentá-

řem. Logická struktura sledu záběrů a slovního komentáře 

vytváří filmový snímek o životě univerzity využitelný pro 

prezentaci činnosti univerzity a jejích fakult. DVD bylo vy-

dáno v české jazykové verzi a nyní se připravuje verze v an-

glickém jazyce.

Veterinářství zaměřené na 90 let Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno
Devadesáté výročí založení univerzity připomíná také vydání 

jedenáctého čísla časopisu Veterinářství (11/2008). Časopis 

Veterinářství je svou tradicí spojen s Veterinární a farmaceu-

tickou univerzitou Brno. V tomto svém čísle proto připomí-

ná historii a vývoj univerzity a uveřejňuje publikace vzniklé 

na pracovištích VFU Brno. 

Titulní strana časopisu Vita universitatis č. 4

Titulní strana časopisu Veterinářství č. 11

H L A V N Í É M A

Titulní strana brožury o VFU Brno v anglickém jazyce

Vita universitatis – číslo 4 – zvláštní vydání 
k 90. výročí založení VFU Brno
Při příležitosti oslav 90. výročí založení Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno bylo vydáno čtvrté číslo časopisu 

Vita universitatis. Toto číslo svým obsahem připomíná his-

torický vývoj univerzity od jejího založení až do dnešních 

dnů. Časopis je součástí prezentačních dokumentů vydaných 

jako součást oslav univerzity organizovaných v týdnu od 10. 

do 15. listopadu 2008. 

Potisk DVD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno



8

90 zastavení Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno – prezentační dokument pro 
dataprojekci
Historii a vývoj Veterinární a farmaceutické univerzity při-

pomíná powerpointový prezentační dokument Devadesát 

zastavení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V ob-

razové a textově informační zkratce je uveden jeden snímek 

pro každý rok existence univerzity. Prezentační dokument 

byl využit při vernisáži výstavy o univerzitě a v rámci kon-

ference o historii veterinárního a farmaceutického vzdělá-

vání na VFU Brno.

Etiketa k vínu určenému pro 90. výročí založení 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Součástí prezentace univerzity v rámci oslav 90. výročí zalo-

žení univerzity byla věnována hostům Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno láhev vína plněná pro účely slav-

nostního setkání na univerzitě. Láhev byla označena zvláštní 

etiketou obsahující symbol univerzity představovaný rektor-

ským řetězem a označením názvu univerzity se zvýrazněním 

jejího devadesátého výročí. 

Kalendář k 90. výročí založení Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno
Při příležitosti 90. výročí založení Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity Brno byl vydán také týdenní stolní kalendář na 

rok 2009 s motivy nejzajímavějších motýlů u nás. Prof. MVDr. 

Rudolf Hrabák, CSc., profesor Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno, věnoval své fotografie doplněné krátkým 

informativním textem pro vznik tohoto reprezentativního 

kalendáře určeného akademickým pracovníkům, zaměstnan-

cům a hostům v rámci oslav konaných na univerzitě. 

Ohňostroj k 90. výročí založení Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno
Na závěr týdne oslav 90. výročí založení Veterinární a far-

maceutické univerzity Brno byl v sobotu 15. listopadu ve ve-

černích hodinách uskutečněn na pozemku Školního země-

dělského podniku Nový Jičín slavnostní ohňostroj, který se 

stal důstojným zakončením slavnostních aktivit univerzity 

připomínajících historii a současnost Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno. 

text: Redakce
foto: A. Krátký, K. Jursa, D. Brzobohatý, archiv redakce

Kalendář s motivy motýlů prof. Hrabáka k 90. výročí univerzity

Snímek prezentačního dokumentu 90 zastavení VFU Brno

 É M AH L A V N Í
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lavnostní zahájení oslav 90. výročí založení Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno se uskutečnilo v pon-

dělí 10. listopadu 2008 v aule univerzity. Uskutečnilo se 

za přítomnosti prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA, 

rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Slavnostního zasedání se zúčastnili prorektoři univerzity 

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., prof. MVDr. Alois Ne-

čas, Ph.D. a prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., a dále před-

seda akademického senátu univerzity prof. MVDr. František 

Treml, CSc., předseda správní rady univerzity PhDr. Richard 

Svoboda, MBA a kvestorka univerzity Mgr. Daniela Němcová, 

dále děkan FVL doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., proděkanka 

FVHE doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., a děkan FaF 

doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. 

Přivítáni byli na slavnostním shromáždění také před-

seda České konference rektorů a rektor České zemědělské 

univerzity v Praze prof. Ing. dr.h.c. Jan Hron, DrSc., zástup-

ce Slovenské konference rektorů a rektor Univerzity vete-

rinárního lékařství v Košicích prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 

Ph.D. a předseda Brněnského centra vysokých škol a rektor 

Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity prof. Ing. Jaro-

slav Hlušek, CSc.

Slavnostního setkání se dále zúčastnili proděkani doc. 

MVDr. Alena Pechová, CSc., prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, 

Slavnostní zahájení oslav 
90. výročí založení Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 

DrSc., doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D., PharmDr. 

Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., doc. Ing. František Pavelčík, 

DrSc. a předsedové senátů všech tří fakult univerzity prof. 

MVDr. Alois Čížek, CSc., doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 

a RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. Dále byli přítomni rek-

toři, prorektoři a představitelé vysokých škol České repub-

liky a ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa, zástup-

ci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vedení 

první náměstkyní ministra Ing. Evou Bartoňovou, a Minis-

terstva zemědělství ČR vedení ministrem zemědělství Mgr. 

Petrem Gandalovičem.

Slavnostního zahájení se účastnil také Ing. Ivan Kopeč-

ný, starosta městské části Královo Pole, v níž se univerzi-

ta nachází, a dále zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Finančního ře-

ditelství. 

Hosty na zasedání byli také další zástupci z univerzit, vy-

sokých škol, a dalších vzdělávacích a výzkumných institucí, 

s nimiž má univerzita dlouholeté kontakty, jak v oblasti bada-

telské, tak také v oblasti vzdělávací, dále zástupci ústředních 

dozorových správních orgánů a profesních komor, s nimiž 

univerzita úzce spolupracuje zejména při vzdělávání studen-

tů, a také představitelé společností, podniků a představitelé 

veterinární a farmaceutické praxe. 

S

Slavnostní zahájení oslav 90. výročí založení univerzity

C E L O U N I V E R Z I T N Í  N F O R M A C E
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Shromáždění se účastnili také emeritní rektoři prof. MVDr. 

Miloslav Zendulka, prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc., prof. 

MVDr. Jaroslav Neumann, DrSc., prof. MVDr. Jaroslav Konrád, 

DrSc., prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc. a prof. RNDr. dr.h.c. 

Václav Suchý, DrSc. a dále emeritní profesoři, zástupci vědecké 

rady a správní rady univerzity, profesoři, docenti, další akade-

mičtí pracovníci, studenti univerzity a další hosté.

Úvodce průběhu celého slavnostního shromáždění vy-

konával s osobitou pečlivostí prof. MVDr. Jaroslav Dou-

bek, CSc.

S hlavním projevem vystoupil prof. MVDr. Vladimír Veče-

rek, CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno. Ve svém vystoupení připomněl okamžik před devade-

sáti lety, kdy dne 12. prosince 1918, několik týdnů po vzniku 

samostatné republiky, přijalo Národní shromáždění na své 

druhé pracovní schůzi zákon č. 76/1918 Sb. z. a n., o zříze-

ní československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, 

a tím se započala historie dnešní Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno. V další části svého vystoupení vzpomenul 

nelehké začátky budování základů Vysoké školy zvěrolékař-

Čestnými hosty byli rektoři českých vysokých škol (v první řadě zleva: prof. Cejpek, prof. Ritschelová, prof. Konopa, prof. Dvořák, prof. Průša, prof. Rais a další)

Čestnými hosty byli také Ing. Eva Bartoňová, první náměstkyně 
z MŠMT, Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství a Ing. Stanislav 
Kozák, náměstek ministra zemědělství

Se slavnostním projevem vystoupil prof. MVDr. Vladimír Večerek, 
CSc., MBA, rektor univerzity

V sále byli také emeritní rektoři prof. Suchý, prof. Zima, prof. Konrád, 
prof. Neumann, prof. Dražan, prof. Zendulka

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í
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ské v Brně, další vývojové etapy z historie univerzity a zhod-

notil současnou úroveň vzdělávání, vědy, výzkumu a odbor-

né činnosti na univerzitě. Připomněl také mnohé zvláštnosti 

univerzity, které podporují pocit sounáležitosti a stavovské 

soudržnosti studentů a zejména absolventů univerzity. Na 

závěr svého vystoupení popřál univerzitě další rozvoj její 

akademické činnosti tak, aby za dalších deset let úspěšně 

oslavila 100 let svého vysokoškolského působení. 

Následně vystoupili se svými projevy předseda České kon-

ference rektorů, rektor České zemědělské univerzity v Praze 

prof. Ing. dr.h.c. Jan Hron, DrSc., zástupce Slovenské kon-

ference rektorů a rektor Univerzity veterinárního lékařství 

v Košicích prof. MVDr. Emil Pilipčinec, Ph.D., předseda Br-

něnského centra vysokých škol a rektor Mendlovy zeměděl-

ské a lesnické univerzity prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., první 

náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva 

Bartoňová, a ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič. 

Slavnostní charakter zahájení oslav 90. výročí založení 

Vysoké školy zvěrolékařské a 90 let existence Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno byl umocněn vystoupe-

ním Brněnského kontrabasového orchestru. V jejich podá-

ní zazněly skladby: Julius Fučík: Vjezd gladiátorů, Johann 

Strauss: Tritsch-tratsch polka, Vittorio Monti: Csardas, Jo-

hanes Brahms: Uherský tanec č. 5. 

Úvodce prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. v závěrečné 

řeči oznámil, že dne 12. prosince roku dvoutisícíhoosmého 

uplyne 90 let od založení vysokého učení veterinárního na 

území současné České republiky a započne se tak další de-

setiletí života univerzity, na jehož konci univerzita bude sla-

vit sté výročí svého založení. Univerzitě tedy popřál, nechť 

se i toto období stane dobou dalšího rozkvětu Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno.

Slavnostní shromáždění poté pokračovalo neoficiálním 

setkáním účastníků v stravovacím zařízení v areálu univer-

zity spojeným s občerstvením u společného rautu. 

text: Redakce
foto: Kamil Jursa

Projev předsedy ČKR prof. Ing. dr. h.c. Jana Hrona, DrSc. Vystoupení prof. MVDr. Emila Pilipčince, Ph.D., rektora UVL Košice

Projev předsedy Brněnského centra vysokých škol, rektora MZLU, 
prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc.

Projev první náměstkyně MŠMT, Ing. Evy Bartoňové

Ocenění činnosti univerzity ministrem zemědělství Mgr. Petrem 
Gandalovičem
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lavnostní shromáždění akademické obce univerzity 

u příležitosti 90. výročí založení Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno se uskutečnilo v úterý 11. lis-

topadu 2008 v aule univerzity. Konalo se za přítomnosti prof. 

MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA, rektora Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno a prof. RNDr. dr.h.c. Václa-

va Suchého, DrSc., emeritního rektora Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno.

Shromáždění se účastnil předseda Akademického sená-

tu univerzity prof. MVDr. František Treml, CSc., dále prof. 

MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., prorektorka univerzity, 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., prorektor univerzity, a prof. 

MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., prorektor univerzity a kvestor-

ka univerzity Mgr. Daniela Němcová. Přítomni byli také doc. 

MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., děkan FVL, doc. MVDr. Bohusla-

va Tremlová, Ph.D., proděkanka FVHE a doc. RNDr. Milan 

Žemlička, CSc., děkan FaF, a dále prof. MVDr. Alois Čížek, 

CSc., předseda AS FVL, doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., 

předseda AS FVHE, a RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D., 

předsedkyně AS FaF.

Slavnostního zasedání se dále zúčastnili proděkani doc. 

MVDr. Alena Pechová, CSc., prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, 

DrSc., doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D., PharmDr. 

Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. a doc. Ing. František Pavelčík, 

DrSc. a dále rektor Univerzity veterinárního lékařství v Ko-

šicích prof. MVDr. Emil Pilipčinec, Ph.D., rektor Mendlovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav 

Hlušek, CSc., proděkan Veterinární fakulty v Budapešti prof. 

Miklos Rusvai, emeritní děkan Veterinární fakulty v Lipsku 

prof. Karsten Felhaber, děkan Veterinární fakulty ve Wroc-

lawi prof. Jan Twardoň, a děkan Farmaceutické fakulty Uni-

Slavnostní shromáždění akademické 
obce univerzity u příležitosti 
90. výročí založení Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 

verzity Karlovy v Hradci Králové doc. PharmDr. Alexandr 

Hrabálek, CSc.

Hosty na zasedání byli také zástupci správní rady univer-

zity, zástupci vzdělávacích a výzkumných institucí, zástupci 

ústředních dozorových správních orgánů a profesních ko-

mor, a také představitelé společností, podniků a představitelé 

veterinární a farmaceutické praxe. 

Shromáždění se účastnili také emeritní profesoři univer-

zity, členové vědecké rady univerzity, profesoři, docenti, další 

akademičtí pracovníci a studenti univerzity.

Úvodcem slavnostního shromáždění byl již tradičně před-

stavitel akademické obce univerzity MVDr. Pavel Brauner.

Hlavního projevu se ujal prof. MVDr. Vladimír Večerek, 

CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno. Při zahájení svého proslovu pozdravil přítomné a vel-

mi krátce připomněl vznik univerzity před devadesáti lety, 

12. prosince 1918. V další části svého vystoupení se věno-

Účastníci slavnostního shromáždění

Pohled do auly

S

Shromáždění u příležitosti 90. výročí založení univerzity v aule univerzity

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í
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val současnosti na univerzitě zejména z pohledu vzdělávání, 

vědy, výzkumu a odborné činnosti. V souvislosti s oslavami 

90 let existence univerzity připomenul hlavní aktivity tý-

dne oslav od 10. do 15 listopadu na univerzitě, a také vydání 

hlavních prezentačních dokumentů o životě univerzity, pře-

devším knihu 90 let Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno, brožuru Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 

DVD Veterinární a farmaceutická univerzita, kalendář k 90. 

výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

a další předměty vydané k výročí univerzity. Na závěr svého 

proslovu univerzitě poblahopřál k jejímu výročí a popřál jí 

v akademické činnosti další úspěchy. 

Poté úvodce shromáždění oznámil, že rektor Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno prof. MVDr. Vladimír Ve-

čerek, CSc., MBA rozhodl při příležitosti 90. výročí založení 

univerzity o udělení pamětních medailí Veterinární a far-

maceutické univerzity Brno významným osobnostem, které 

se v poslední době zasloužily o rozvoj alma mater a požádal 

rektora, aby se ujal slavnostního aktu předání pamětních me-

dailí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Po skončení slavnostního ceremoniálu předávání me-

dailí vystoupili se svými proslovy rektor Univerzity ve-

terinárního lékařství v Košicích prof. MVDr. Emil Pilip-

činec, Ph.D., děkan Veterinární fakulty ve Wroclawi prof. 

Jan Twardoň, proděkan Veterinární fakulty v Budapešti 

prof. Miklos Rusvai. 

Jménem oceněných vystoupil s velmi poutavým projevem 

oceňujícím rozvoj a aktivity Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno na úrovni nejen vzdělávací, vědecké a odborné, 

ale také úrovni společenské a kulturní doc. MVDr. Ladislav 

Steinhauser, CSc.

Úvodce MVDr. Pavel Brauner jménem akademické obce 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno všem oceněným 

poblahopřál a vyjádřil přesvědčení, že úspěšná spolupráce 

v oblasti vzdělávání, výzkumu, odborného působení a aka-

demických činností bude i nadále pokračovat.

Následně bylo shromáždění akademické obce univerzity 

u příležitosti 90. výročí založení univerzity v jejím slavnost-

ním rázu umocněno vystoupením tělesa Quartetto di gioia 

v jejich podání skladby Josefa Suka Variace na Svatováclav-

ský chorál.

Úvodce MVDr. Pavel Brauner ve svém závěrečném vy-

stoupení popřál univerzitě další úspěchy a poté prohlásil 

slavnostní shromáždění za ukončené. 

Účastníci slavnostního shromáždění se poté setkali v stra-

vovacím zařízení v areálu univerzity při občerstvení u spo-

lečného rautu. 

text: Redakce
foto: A. Krátký, K. Jursa

Rektor univerzity při zahájení slavnostního shromáždění 
(s rektorským řetězem z roku 1933)

Předávání pamětních medailí VFU Brno

Zástupci univerzit při předávání pamětních medailí

Pamětní medaile v rukou prof. Vavřína
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ne 13. listopadu 2008 se na Veterinární a farmaceutické 

univerzitě Brno konal v rámci oslav 90. výročí jejího za-

ložení další slavnostní akt nesoucí již léta pracovní ozna-

čení „zlaté diplomy“. Jedná se o promoční ceremoniál absol-

ventů univerzity pořádaný po uplynutí 50 let od jejich řádné 

promoce. Tato tradice byla založena na někdejší Vysoké škole 

veterinární, dnešní VFU Brno, v období liberalizace tehdejších 

poměrů roku 1968 a zlaté diplomy jsou od té doby slavnost-

ně udělovány při příležitosti imatrikulací posluchačů prvních 

ročníků, při promocích absolventů nebo při jiných událostech. 

Vzor opětovného konání promočního obřadu a znovupřipo-

menutí sounáležitosti absolventů s akademickou obcí uni-

verzity byl převzat z tradice vídeňské veterinární školy. První 

obnovená promoce absolventů po 50 letech byla uspořádána 

u příležitosti 50. výročí založení školy 12. prosince 1968 a teh-

dy byly předány zlaté diplomy pěti absolventům.

Slavnostní předávání zlatých 
diplomů absolventům z roku 1958

D

Držitelé zlatých diplomů v doprodovu svých blízkých

Promoce po 50 letech

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í
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Letošní slavnostní akt byl zasazen do týdne oslav jubilea 

VFU Brno a již tradičně se stal i setkáním členů Klubu dějin 

veterinární medicíny a farmacie. Absolventů z roku 1958, kte-

rých tehdy promovalo 218, se k tomuto aktu sešlo 68, dalších 

44 požádalo o zaslání zlatého diplomu poštou. Setkání jubi-

lantů bylo zahájeno v Kabinetu dějin veterinární medicíny 

a farmacie v budově č. 32, kde si všichni před vlastním slav-

nostním ceremoniálem zavzpomínali na dobu svých studií i na 

léta praxe. Pozdravit jubilanty a vzpomenout na významné 

momenty v životě školy přišel rovněž emeritní rektor dnešní 

Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně prof. Vy-

skot. Připomněl několik okamžiků, které ve vývoji univerzity 

sehrály rozhodující roli a nesmazatelně se zapsaly do její his-

torie. Prof. Červený pak nabídl svým bývalým spolužákům 

prohlídku kampusu naší univerzity a ve 13 hodin se „zlatí ab-

solventi“ sešli v aule, kde byl o půl hodiny později zahájen slav-

nostní obřad udělení zlatých diplomů po 50 letech od promo-

ce. Obřadem přítomné provázel prof. Pospíšil, proděkan FVL 

VFU Brno, a prof. Doubek v krátké charakteristice představil 

každého z přítomných, kteří z rukou děkana FVL doc. Pavlaty 

a rektora univerzity prof. Večerka převzali diplom vyjadřující 

obnovení vazby na jejich alma mater. 

Rektor univerzity ve svém projevu shrnul zásluhy jubilantů 

na rozvoji veterinární služby, prohlubování veterinární medicí-

ny i další extenzi veterinární vědy a výzkumu. Poděkoval jim za 

jejich celoživotní dílo ve prospěch veterinárního stavu a popřál 

plno zdraví a spokojenosti do dalšího života. Za promované ab-

solventy v roce 1958 se o slovo přihlásil MVDr. Šťastný, který ve 

svém vystoupení vzpomenul na dobu studií, poděkoval škole za 

uskutečnění slavnostní promoce, rodinám za jejich podporu při 

studiích a následně při práci v praxi a rovněž připomněl ty, kteří 

se bohužel tohoto slavnostního okamžiku nedožili.

Vzhledem k tomu, že promoční ročník 1958 byl ročníkem 

reformním a sešel se v něm nebývalý počet absolventů, trvala 

letos akademická slavnost nepoměrně déle. Avšak dojetí a slo-

va díků od promovaných na závěr obřadu svědčí o významu 

a společenském dopadu takto uspořádaného aktu.

Slavnostní shromáždění a neformální setkání se konalo 

v období, kdy univerzita slavila 90. výročí svého založení a je 

právem pyšná na to, že tradice obnovení absolventského di-

plomu pokračuje.

text: Pavel Brauner
foto: Alexandr Krátký

„Zlatý diplom“ emeritního profesora, prof. MVDr. Rudolfa Hrabáka, CSc. Předávání zlatých diplomů absolventům po 50 letech

Pohled do auditoria na absolventy po 50 letech od promoce

Absolventi po 50 letech od promoce při přebírání „zlatých diplomů“

Představitelé univerzity a fakult při předávání „zlatých diplomů“
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 průběhu prvního semestru studia jsou v duchu akade-

mických tradic přijímáni noví studenti za členy akade-

mické obce Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

V akademickém roce 20008/2009 se slavnostní imatrikulace stu-

dentů Fakulty veterinárního lékařství konala dne 12. 11. 2008 

od 8.30 hod. jako součást týdne oslav 90. výročí založení Veteri-

nární a farmaceutické univerzity Brno. Slavnostní imatrikulace 

probíhala nejen za účasti akademických funkcionářů univerzity, 

ale i přes poměrně časnou ranní hodinu za účasti rodinných 

příslušníků a přátel studentů. Z akademických funkcionářů se 

zúčastnili za vedení univerzity rektor prof. MVDr. Vladimír Ve-

čerek, CSc., MBA, prorektorka prof. MVDr. Iva Steinhauserová, 

CSc. a předseda akademického senátu VFU Brno prof. MVDr. 

František Treml, CSc. Za Fakultu veterinárního lékařství byli 

přítomni děkan doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., proděkan prof. 

MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc., proděkanka doc. MVDr. Alena 

Pechová, CSc. a předseda akademického senátu FVL prof. MVDr. 

Alois Čížek, CSc. Jako hosté se imatrikulací zúčastnili z Fakulty 

veterinární hygieny a ekologie proděkanka doc. MVDr. Vladimí-

ra Pištěková, Ph.D. a z Farmaceutické fakulty děkan doc. RNDr. 

Milan Žemlička, CSc. Imatrikulačním ceremoniálem provázel 

všechny přítomné prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. 

Vlastní imatrikulační ceremoniál probíhal současně pro stu-

denty studující v českém i anglickém studijním programu Ve-

terinární lékařství. Po dvojjazyčném zahájení přivítal všechny 

studenty rektor slavnostním projevem a poté složili všichni pří-

tomní studenti imatrikulační slib. Za studenty českého studij-

ního programu přečetl imatrikulační slib Otakar Meloun a za 

studenty anglického studijního programu přečetla imatrikulační 

Imatrikulace studentů Fakulty 
veterinárního lékařství, 2008

slib v anglickém jazyce Renee Borg Buontempo. Tímto slibem 

se studenti zavázali, že budou respektovat předpisy a zvyklos-

ti akademické obce VFU Brno a že budou akademickou obec 

VFU Brno ve studijním i osobním životě náležitě reprezentovat. 

Po složení imatrikulačního slibu představily jednotlivé studenty 

Rostislava Gorčáková, Dis. a Michaela Tichá. Imatrikulační list 

převzalo z rukou děkana doc. MVDr. Leoše Pavlaty, Ph.D. a pro-

děkanky doc. MVDr. Aleny Pechové, CSc., 167 studentů českého 

studijního programu a 14 studentů anglického studijního pro-

gramu. Po předání imatrikulačního listu všem nově přijatým 

studentům byla slavnostní imatrikulace ukončena. 

text: doc. MVDr. Alena Pechová, CSc. 
foto: A. Krátký

Imatrikulace na Fakultě veterinárního lékařství

V

Děkan FVL doc. Pavlata a proděkanka FVL doc. Pechová při 
předávání imatrikulačních listů
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lavnostní imatrikulační akt, na kterém byli noví stu-

denti zapsáni do matriky studentů Fakulty veterinární 

hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univer-

zity Brno, se po delší době konal opět v aule univerzity, a to 

dne 12. 11. 2008. Slavnostní imatrikulace studentů Fakulty 

veterinární hygieny a ekologie se konala za účasti rektora Ve-

terinární a farmaceutické univerzity Brno pana prof. MVDr. 

Vladimíra Večerka, CSc., MBA, proděkanky Fakulty veteri-

nární hygieny a ekologie paní doc. MVDr. Bohuslavy Trem-

lové, Ph.D., proděkanky Fakulty veterinární hygieny a eko-

logie paní doc. MVDr. Vladimíry Pištěkové, Ph.D., děkana 

Fakulty veterinárního lékařství pana doc. MVDr. Leoše Pa-

vlaty, Ph.D., děkana Fakulty farmaceutické pana doc. RNDr. 

Milana Žemličky, CSc., předsedy akademického senátu Fa-

kulty veterinární hygieny a ekologie pana doc. MVDr. Petra 

Chloupka, Ph.D., předsedy akademického senátu Veterinár-

ní a farmaceutické univerzity pana prof. MVDr. Františka 

Tremla, CSc. a členů vědecké rady Fakulty veterinární hygi-

Imatrikulace studentů 
Fakulty veterinární hygieny 
a ekologie, 2008

eny a ekologie, pana prof. MVDr. Ivana Literáka, CSc., doc. 

MVDr. Ladislava Maloty, CSc., doc. MVDr. Stanislava Navrá-

tila, CSc., prof. RNDr. Miroslavy Beklové, CSc., doc. MVDr. 

Antonína Kozáka, Ph.D. a doc. MVDr. Milana Maleny, Ph.D. 

Slavnostní imatrikulaci uváděl doc. MVDr. Vladimír Pažout, 

CSc. Imatrikulační list převzalo celkem 290 studentů 1. roku 

studia všech studijních programů fakulty. Za 96 studentů stu-

dia magisterského studijního programu Veterinární hygiena 

a ekologie složil imatrikulační slib pan Miroslav Douda. Za 

120 studentů bakalářského studijního programu Bezpečnost 

a kvalita potravin a 74 studentů navazujícího magisterské-

ho programu Bezpečnost a kvalita potravin složil imatriku-

lační slib pan Martin Neuhybel. Slavnostní událost v životě 

fakulty a studentů provázela příjemná atmosféra umocněná 

krásným prostředím renovované auly.

text: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
foto: A. Krátký

S

Imatrikulace na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

C E L O U N I V E R Z I T N Í  N F O R M A C E
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lavnosti a rituály s ní spojené jsou nedílnou součástí lidské 

kultury. Imatrikulace je slavnostní rituál všech univerzit, 

který slavnostně přijímá studenta za člena akademické 

obce v duchu akademických tradic. Před přijetím imatrikulač-

ního listu konají studenti symbolickým aktem slib, že budou re-

spektovat předpisy a zvyklosti akademické obce VFU Brno a že 

ji budou ve studijním i osobním životě náležitě reprezentovat.

Slavnostní imatrikulace Farmaceutické fakulty VFU dne 

12. 11. 2008 se konala za účasti Jeho Magnificence rektora Ve-

terinární a farmaceutické univerzity Brno, pana prof. MVDr. 

Vladimíra Večerka, CSc., MBA, spectabilis děkana Farmaceu-

tické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 

pana doc. RNDr. Milana Žemličky,  CSc., honorabilis pro-

děkanky Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno, paní PharmDr. Ing. Radky Opatřilové, Ph.D., 

honorabilis proděkana Farmaceutické fakulty Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno, pana doc. Ing. Františka Pa-

velčíka, DrSc., přednostů ústavů Farmaceutické fakulty doc. 

PhDr. Karla Krále, CSc., doc. PhamDr. Miloslavy Rabiškové, 

CSc., doc. MVDr. Pavla Suchého, Ph.D. a prof. RNDr. Joze-

fa Csölleie, CSc. Jako čestní hosté se slavnostní imatrikulace 

účastnili děkan Fakulty veterinárního lékařství Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno pan doc. MVDr. Leoš Pavla-

ta, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno, paní doc. MVDr. Vladimíra Piš-

těková, Ph.D., předseda akademického senátu Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno, pan prof. MVDr. František 

Treml, CSc., předsedkyně akademického senátu Farmaceutic-

Imatrikulace studentů na 
Farmaceutické fakultě, 2008

ké fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, paní 

RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.

text: PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.
foto: A. Krátký

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í

S

Imatrikulace na Farmaceutické fakultě

Děkan FaF doc. Žemlička předává imatrikulační list
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ři důležitých výročích se obvykle bilancuje. Připo-

mínají se důležité okamžiky, události, ale zmiňují 

se i směry, kterými se půjde dál. Nejinak tomu bylo 

i při oslavách 90. výročí založení Veterinární a farmaceu-

tické univerzity Brno. Jednou z mnoha akcí byl i Den ote-

vřených dveří, který proběhl na naší univerzitě. Proč Den 

otevřených dveří právě v týdnu vyhrazeném oslavám, když 

tato akce se již tradičně koná počátkem února? Oslavy za-

ložení naší univerzity neznamenaly pouze setkání s býva-

lými i současnými kolegy, přáteli, absolventy a pracovními 

partnery, ale i umožnění seznámení veřejnosti se životem 

školy. A především zájemcům o tradičně velmi atraktivní 

obor, zvláště mladým lidem, kteří jsou potenciálními stu-

denty na naší univerzitě. 

Proto tedy 12. listopadu přivítala doc. MVDr. Alena Pe-

chová, CSc., proděkanka Fakulty veterinárního lékařství, pl-

nou posluchárnu anatomie, aby informovala zájemce o za-

měření fakulty, systému výuky, přijímacích zkouškách, ale 

i možnostech studia v zahraničí a především o pracovních 

příležitostech absolventů, kteří se mohou uplatnit nejen ve 

veterinárních profesích, ale i hygieně a technologii potravin, 

ve výzkumu a diagnostice nebo ve farmaceutickém a potra-

vinářském průmyslu. Na závěr si mohli zájemci prohlédnout 

Pavilon klinik malých zvířat a Kloboukův pavilon, kde jsou 

pracoviště Kliniky chorob přežvýkavců a Kliniky chorob 

koní. A mnozí toho samozřejmě využili. Vždyť kolikrát v ži-

votě dostanou příležitost podívat se za zavřené dveře, kam 

jako klienti veterinárních klinik v běžném provozu nema-

jí přístup.

Den otevřených dveří
V podobném duchu se nesl Den otevřených dveří Fakulty 

veterinární hygieny a ekologie, který probíhal v Pavilonu prof. 

Lenfelda. Zde prezentovala fakultu proděkanka doc. Bohusla-

va Tremlová, Ph.D., která mimo již tradiční informace ohled-

ně způsobu přijímání ke studiu a způsobu studia informovala 

i o možnostech sportovního vyžití studentů a možnostech 

ubytování na univerzitních kolejích. Po úvodních informa-

cích pak na vlastní oči mohli zhlédnout moderní pavilon 

hygieny se špičkově vybavenými laboratořemi, ale i techno-

logickými dílnami, kde si studenti vlastníma rukama dělají 

např. sýry, tlačenku, párky, nebo jiné masné výrobky. 

Na Farmaceutické fakultě zájemce o studium přivítal děkan 

doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc., v Pavilonu farmacie. Poten-

ciální uchazeči získali nejen informace o chodu a zaměření fa-

kulty, ale i o jejích specifikách a profilu absolventa. Celý výklad 

byl doprovázen velmi zdařilým obrazovým materiálem, který 

ilustroval zázemí pro přípravu budoucích farmaceutů. A jako 

na ostatních fakultách i na Farmaceutické fakultě nezůstalo jen 

u obrázků a slov, ale došlo i na návštěvu prostor, které jsou ob-

vykle laické veřejnosti skryty. Zájemci tak mohli nahlédnout do 

prostor, kde se izolují nové léčivé látky, provádějí experimenty 

a hodnocení možná v budoucnu nových léčivých přípravků.

I když byl Den otevřených dveří jen jednou z mnoha akcí 

na naší univerzitě, jsem si jistá, že byl přínosem pro ty, kteří 

přišli získat nové informace a nahlédnout do zázemí někte-

rých ústavů a klinik. 

text: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 
foto: archiv redakce

P

Studijní oddělení FVHE s proděkankou doc. Tremlovou (první zprava)
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oučástí akcí, které měly připomenout 90. výročí založe-

ní VFU Brno, byl také „Týden sportu“, jehož organizaci 

zajišťoval Ústav tělesné výchovy a sportu ve spolupráci 

s Vysokoškolským sportovním klubem VFU.

V týdnu oslav od pondělí 10. do pátku 14. listopadu se 

v naší moderní sportovní hale ve 12 sportovních soutěžích 

vystřídalo kolem 360 studentů a 20 zaměstnanců.

Tradičně nejurputnější boje probíhaly na turnajích ve 

florbalu, malé kopané a volejbalu. Potěšila nás velká účast 

studentů prvních ročníků, kteří se ve velkém počtu zapojili 

do všech soutěží. Ve čtvrtečním volejbalovém turnaji si mezi 

11 zúčastněnými družstvy velmi dobře vedla 4 družstva z 1. 

ročníků všech 3 fakult.

To je slibným příslibem do dalších let. Vítězové jed-

notlivých soutěží byli odměněni panem rektorem prof. 

MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, na student-

ském večeru, jehož součástí byl i koncert skupiny Ba-

rel rock. Během večera pan rektor vyhlásil také nejlepší 

sportovce VFU pro rok 2008. Byl jím vyhlášen student 

FaF Vilém Ráček – akademický mistr v golfu. Na dru-

hém místě se umístila Tereza Lazařová, stříbrná v judu 

a třetí bylo družstvo frisbee. Nejlepší sportovci a každý 

vítěz sportovní soutěže obdrží zvláštní stipendium pana 

rektora. Časopis Veterinářství věnoval těm, kteří skon-

čili na druhých a třetích místech hodnotné ceny. Ceny 

medailistům osobně předal šéfredaktor časopisu MVDr. 

Karel Kovařík.

Týden sportu na VFU se vydařil jak po sportovní, tak 

i společenské stránce a všichni jeho účastníci na něho bu-

dou rádi vzpomínat a těšit se na další sportovní akce, které 

budou následovat.

text: PaedDr. Jan Kubernát
foto: archiv ÚTVS

Studenti a zaměstnanci VFU 
oslavovali sportem
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Účastníci studentského večera Vítězové sportovních soutěží na VFU Brno

Oceněné studentky VFU Brno

Účastníci předávání cen nejlepším sportovcům VFU Brno
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 úterý dne 11. listopadu 2008 se po slavnostním shro-

máždění akademické obce VFU Brno a následném rau-

tu konala v aule VFU Brno konference zaměřená na 

historii jubilující univerzity a rovněž na historii komor, pro 

něž univerzita vychovává své absolventy. 

Hlavní referát s názvem 90 zastavení v historii VFU Brno 

přednesl rektor univerzity prof. MVDr. Vladimír Večerek, 

CSc., MBA, který na bohatě ilustrovaných snímcích své pre-

zentace, jež představovaly jednotlivé roky života univerzity, 

připomněl zásadní milníky lemující devadesátiletou cestu 

alma mater.

MVDr. Pavel Brauner, který konferenci moderoval, navázal 

krátkým vystoupením na téma areál z doby vzniku univerzi-

ty v komparaci se současným stavem kampusu. 

Děkan FVL VFU Brno doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., 

se zmínil o historii a vývoji Fakulty veterinárního lékařství 

a ve svém příspěvku představil jak současnost fakulty, tak její 

možnou budoucnost. Věnoval pozornost mj. také reformě 

studia, reformě organizace fakulty, evaluaci a mezinárodní-

mu postavení fakulty, a v neposlední řadě i výzkumu a dalším 

oblastem, jež ovlivňují směřování a rozvoj fakulty.

Proděkanka FVHE VFU Brno doc. MVDr. Bohuslava 

Tremlová, Ph.D., ve svém vystoupení připomněla postavení 

FVHE, její poslání i historii oboru Hygiena potravin a suro-

vin živočišného původu. Stejně jako její předřečník se zmí-

nila o organizaci fakulty, jejím vedení a současných úkolech 

na poli pedagogickém i vědecko-výzkumném a představila 

priority do budoucna, z nichž akcentovala především in-

ternacionalizaci, kvalitu a excelenci akademických činností 

a kvalitu a kulturu akademického života.

Po krátké přestávce vystoupili s představením České lé-

kárnické komory její nejvyšší představitelé, prezident Mgr. 

Stanislav Havlíček a viceprezident Mgr. Michal Hojný, kteří 

seznámili posluchače s legislativním rámcem pro působení 

komory a její poslání. Představili aktivity komory směrem 

k lékárenskému stavu a zejména k pacientům. Jejich propra-

cované a odlehčené vystoupení otevřelo vrátka mnohým zú-

častněným z jiných profesí do problematiky, která je veskrze 

vnímána pouze prostřednictvím ne vždy šťastně medializo-

vých vybraných a mnohdy nesouvisejících fragmentů prak-

tického lékárenství.

Na vystoupení představitelů ČLK navázal prof. RNDr. 

dr.h.c. Václav Suchý, DrSc., který popsal historii farmaceu-

tického vzdělávání ve městě Brně. Svou prezentaci zahájil 

vzpomínkou na Georga Josepha Camela, který jako rodák 

z Brna a jezuitský lékárník působil v Manile na Filipínách 

a zasloužil se o systematicky založený herbář z této oblasti. 

Prof. Suchý dále připomněl iniciální historické snahy o zříze-

ní farmaceutického vzdělávání v městě Brně až po rok 1952, 

kdy zde byla založena Farmaceutická fakulta brněnské uni-

Konference – Historie 
veterinárního a farmaceutického 
vzdělávání na VFU Brno

verzity. Hlavní část svého vystoupení pak věnoval historii 

a současnosti dnešní FaF VFU Brno, v jejímž čele také jako 

děkan v letech 1994-2000 stál.

MVDr. Leo Kroupa, ředitel ŠZP Nový Jičín představil 

účastníkům konference toto účelové zařízení naší univer-

zity, poukázal na poslání školního a zemědělského podni-

ku a dokladoval na historických a současných faktech jeho 

vývoj, hospodářské výsledky i chovatelské úspěchy. Z jeho 

vystoupení jednoznačně vyplynulo, jak důležitou základnu 

hraje ŠZP zejména pro pedagogiku z pohledu praktické vý-

uky posluchačů veterinárních fakult VFU Brno.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy doc. MVDr. Mi-

lan Malena, Ph.D., připomněl historický vývoj této instituce, 

která se v minulosti nebývalou měrou podílela na potírání 

nebezpečných a velmi nebezpečných nákaz, a jejíž čelní před-

stavitelé formovali strukturu správy podle odborných potřeb 

pro dané období. Ve svém vystoupení doc. Malena charakte-

rizoval jednotlivá období existence Státní veterinární správy 

V

Prezentace v průběhu konference v aule univerzity

MVDr. Brauner při zahájení konference
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i její současnou pozici v rámci jednotné Evropy a nově tvo-

řeného legislativního rámce. Poděkoval ve svém vystoupení 

všem kolegům, kteří se podíleli na tlumení nákaz, ozdravo-

vání chovů, praktické aplikaci výzkumu i na běžné praktické 

veterinární činnosti, která se těší vysoké společenské prestiži. 

Rovněž 40. výročí utlumení TBC a brucelózy se stalo součástí 

vystoupení ústředního ředitele.

Posledním řečníkem byl čestný prezident KVL ČR prof. 

MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc., který svým příspěvkem před-

stavil historii i současnost veterinární profesní a stavovské 

organizace, jež soustřeďuje převážnou část absolventů naší 

univerzity. Vzpomínání na doby minulé zahájil pan profesor 

rokem 1920, kdy Národní shromáždění ČSR schválilo dne 14. 

února zákon č. 33/1920 Sb. o zřízení zvěrolékařské komory. 

Poté se věnoval novodobé historii komory a v jednotlivých 

etapách a za prezidentství různých osob představil hlavní 

úkoly této organizace. 

Historická konference uspořádaná u příležitosti 90. vý-

ročí založení VFU Brno byla zakončena slovem dr. Braune-

ra, který poděkoval všem přednášejícím za jejich příspěvky 

a iniciativní přístup k organizaci tohoto historiografické-

ho setkání a dále vyjádřil svůj dík všem účastníkům kon-

ference za jejich účast. Cílem konference bylo představit 

bohatou historii veterinárního a farmaceutického vzdělá-

vání na naší univerzitě, odhalit tradice a kořeny této výuky 

a také připomenout současnost a trendy budoucího vývo-

je pedagogiky, vědy a výzkumu, včetně poslání profesních 

organizací. Na závěr si snad lze pouze postesknout, že při 

uvědomění si počtu akademických pracovníků na naší uni-

verzitě mohla být účast na konferenci bohatší. Ti, co přijali 

pozvání, jistě nelitovali.

text: Pavel Brauner
foto: A. Krátký, redakce

eminář s dlouholetou tradicí je od roku 1995 organizo-

ván na půdě naší univerzity jako vzpomínka na půso-

bení význačného patologa a mikrobiologa prof. MUDr. 

Jana Lukeše na naší alma mater ve 20. letech minulého sto-

letí (1919-1925) a na Lékařské fakultě Masarykovy univer-

zity v Brně v období po 2. světové válce. Téma seminářů se 

tradičně zaměřuje na problémy společného zájmu humánní 

a veterinární medicíny. V letošním roce byla vybrána proble-

matika boreliózy vzhledem k její aktuálnosti, ale také s ohle-

dem na 20. výročí prvního mezinárodního sympozia o Ly-

meské borelióze, které se konalo na naší alma mater a kde 

mimo jiné vystoupil i objevitel původce onemocnění člověka 

(druhu Borrelia burgdorferi popsaného r. 1982), americký vě-

dec a profesor W. Burgdorfer. Tento objevitel přicestoval na 

pozvání profesora MUDr. E. Kmetyho, pokračovatele školy 

profesora Lukeše na Lékařské fakultě Univerzity Komenské-

ho v Bratislavě. 

Seminář zahájil prof. MUDr. M. Votava, CSc., z Lékařské 

fakulty MU v Brně a současně popřál naší univerzitě u příle-

žitosti jejího výročí hodně zdaru do dalších let její existence. 

Poté vystoupil rektor naší univerzity profesor MVDr. V. Ve-

čerek, CSc., MBA, který vyzdvihl tradici Lukešova dne a jeho 

poslání v oblasti humánní a veterinární medicíny u nás.

 Jako první referující v programu vystoupily kolegyně 

ze Slovenska, z nichž RNDr. K. Schwarzová, Ph.D. je žač-

kou a pokračovatelkou odkazu prof. Kmetyho ve výzkumu 

Lymeské boreliózy. Název jejich sdělení „Lymeská bore-

lióza, vieme vela a predsa tak málo“, inzeroval v předsti-

hu, že přes veškerý pokrok dosažený v posledních letech 

na poli výzkumu jednotlivých původců onemocnění, ale 

i patogeneze choroby, stále nedává dostatek podkladů pro 

potřebnou úroveň laboratorní diagnostiky infekce člově-

ka ani účinné antibiotické léčby jednotlivých syndromů. 

Lukešův den jako součást 
oslav 90. výročí založení univerzity 

Nejasnosti v molekulární úrovni patogeneze Lymeské bo-

reliózy jsou i logickým důsledkem absence účinné vakcí-

ny pro prevenci infekcí člověka. Dalším referujícím byl 

profesor RNDr. L. Grubhoffer, CSc., z Přírodovědecké fa-

kulty Jihočeské univerzity a Parazitologického ústavu AV 

ČR v Českých Budějovicích. Pan profesor, kromě toho, že 

je děkanem fakulty, je předním českým badatelem v této 

oblasti. Ve svém přehledu nazvaném „Vybrané kapitoly ze 

života spirochét Lymeské boreliózy“ vyzdvihl některé klí-

čové problémy související s molekulární a genovou analý-

zou potenciálu virulence druhů borelií, významných v naší 

republice. Pan profesor elegantně demonstroval například 

expresi genů klíštěte, kterou indukuje boreliová infekce, 

včetně látky (defensivu), jež chrání klíště. Dále upozor-

nil na komplikovanost klasifikace nových druhů v rámci 

původního druhu, který se označuje také jako B. burgdor-

feri komplex. Prioritně seznámil přítomné s výsledky vý-

S

Garanti konference: prof. Smola (vlevo) a prof. Votava (vpravo)
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zkumu dosaženými na svém pracovišti, které představují 

popis nového druhu s názvem Borrelia carolinensis. Tento 

druh tak doplňuje mozaiku dalších tří druhů (B. afzelii, B. 

garinii, B. burgdorferi s.s.), které se aktuálně vyskytují na 

našem území. Názorně dále demonstroval nutnost pou-

žití polymerázové řetězové reakce k identifikaci jednot-

livých druhů borelií, ale i jejich významných genů viru-

lence. V závěru upozornil na obtížnost konstrukce účinné 

a bezpečné vakcíny pro člověka s ohledem na variabilitu 

jednotlivých druhů borelií a nejasnosti v patogenezi in-

fekce člověka. Vyslovil předpoklad, že vakcína by mohla 

být dosažitelná v praxi nejdříve do 5 let. V dalším sdělení, 

které navazovalo na problematiku infekce klíšťat a jejich 

vývojových stadií se zaměřili autoři z VFU v čele s Mgr. 

Dubskou na sledování prevalence klíšťat a frekvence vý-

skytu klíšťat infikovaných boreliemi na těle ptáků-pěvců 

odchycených v okolí Nového Jičína. Ve své studii naši kole-

gové prokázali, že někteří pěvci velmi početně zastoupení 

v naší přírodě, jako jsou kos černý, drozd zpěvný a sýkora 

koňadra jsou kompetentními hostiteli schopnými přená-

šet agens Lymeské nemoci. Dominantním druhem bore-

lií infikujícím klíšťata sající krev synantropních ptáků je 

podle výsledků jejich studie B. garinii. V posledním z vy-

braných sdělení demonstroval náš kolega MVDr. P. Schá-

nilec několik případů prokázané boreliózy psů. Jako klinik 

poukázal na četné problémy a úskalí související s exaktní 

laboratorní a klinickou diagnózou. Na vybraných přípa-

dech přesvědčil přítomné veterinární i humánní lékaře 

o časové i finanční náročnosti diagnózy v případě boreli-

ózy psů. V další části následovala velmi rušná a podnětná 

diskuse, která ukázala jak na připravenost přednášejících, 

tak i na erudici publika, jež položilo referujícím řadu vel-

mi zajímavých dotazů. 

Seminář bylo možno uzavřít s konstatováním, že splnil 

očekávání jak pořadatelů, tak i účastníků z Česka i Sloven-

ska, kteří využili možnosti osobního setkání s přednášející-

mi, ale i diskuse na aktuální problémy související s borelió-

zou člověka i zvířat. Všichni účastníci byli pozváni na další 

ročník Lukešova dne.

text: prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
foto: A. Krátký

Zahájení konference Lukešův den v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat

Pohled do sálu na účastníky konference
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oučástí programu oslav 90. výročí založení uni-

verzity byla také konference XXXVIII. Lenfeldovy 

a Höklovy dny, která se tedy mimořádně konala ve 

dnech 12. a 13. listopadu 2008. Konference, kterou pořá-

dají hygienické ústavy Fakulty veterinární hygieny a eko-

logie spolu s Institutem celoživotního vzdělávání a Státní 

veterinární správou, nese podtitul o hygieně a technologii 

potravin, a letošní program byl zaměřen na problemati-

ku bezpečnosti potravin z pohledu historického vývoje 

tohoto oboru a současného stavu aplikace potravinové-

ho práva a výsledků vědecké činnosti zaměřené zejména 

na nebezpečí z potravin živočišného původu. Konferenci 

zahájila proděkanka Fakulty veterinární hygieny a eko-

logie doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., a na úvod 

pozdravili účastníky ve svém projevu pan rektor prof. 

MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, a pan ústřední ředi-

tel Státní veterinární správy České republiky doc. MVDr. 

Milan Malena, Ph.D. Úvodní blok přednášek byl záměrně 

a v souladu s probíhajícími oslavami 90. výročí založení 

univerzity koncipován jako současný pohled s ohlédnutím 

do historie, a to v oblasti vzdělávání veterinárních lékařů 

a výzkumné činnosti v hygieně potravin, výkonu dozoru 

nad potravinami a prohlídky jatečných zvířat a masa, jako 

jeho významné součásti. Druhá část konference obsaho-

vala jednak přednášky s obecnější tematikou bezpečnosti 

potravin, např. ve vztahu k používání veterinárních léčiv, 

a dále přednášky a posterová sdělení prezentující řešení 

konkrétních výzkumných úkolů a projektů. Třetí část kon-

ference byla věnovaná historii hygieny potravin na vete-

rinární univerzitě a přínosu prof. Dobeše a prof. Matyá-

še k rozvoji československé veterinární hygieny potravin. 

Oba významní představitelé oboru by se dožili v letošním 

roce významného jubilea – 90 a 80 let. K odborné úrovni 

konference přispěli svou účastí také kolegové ze zahrani-

Konference – XXXVIII. 
Lenfeldovy a Höklovy dny
S

čí. Za celý kolektiv akademických pracovníků z Univerzi-

ty veterinárskeho lekárstva v Košiciach lze jmenovat pana 

prof. MVDr. Dionýze Máté, PhD., a emeritního prof. MVDr. 

Rudolfa Cabadaje, PhD. Z veterinární fakulty ve Wroclawi 

přijeli prof. Jerzy Molenda a emeritní prof. Eryk Adamczyk. 

Konferenci, která se konala v krásném a příjemném pro-

středí auly, ukončila opět proděkanka fakulty doc. MVDr. 

Bohuslava Tremlová, Ph.D. Konference byla pořádána za 

finanční podpory Magistrátu města Brna a sdružení Brno 

– centrum evropských studií, a byla součástí realizace pro-

jektu „Inovace v systému vzdělávání odpovědných pracov-

níků pro oblast bezpečnosti potravin“ v rámci Operačního 

programu „Rozvoj lidských zdrojů“, který je spolufinanco-

ván z Evropského sociálního fondu.

text: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
foto: A. Krátký, archiv FVHE

Prof. Molenda při přednášce v aule univerzity Doc. Tremlová při zahájení konference

Pohled do auditoria v průběhu konference

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í
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 návaznosti na započatou tradici se i letos konala na 

půdě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

konference o hygieně a technologii potravin, a to po 

osmatřicáté. A stejně jako v loňském roce navázala na kon-

ferenci také letos její tzv. historická sekce, a to 13. listopadu 

v odpoledních hodinách. Obě události však probíhaly v mno-

hem slavnostnějším duchu, jelikož byly zasazeny do týdne 

oslav jubilea VFU Brno. 

Historická sekce XXXVIII. 
Lenfeldových a Höklových dní 

Během komorního setkání přednášejících a účastníků his-

torické sekce 38. Lenfeldových a Höklových dní, mezi nimiž 

opět nechyběli členové Klubu dějin veterinární medicíny 

a farmacie, zazněly tři zajímavé přednášky věnující pozornost 

historii veterinární hygieny v Československu v letech 1945 

až 1989 dr. Šindláře, a významným osobnostem oboru vete-

rinární hygieny a technologie potravin, prof. MVDr. et RNDr. 

Miroslavu Dobešovi, CSc. a prof. MVDr. Zdeňku Matyášo-

vi, CSc., jejich zásluhám, vzpomínce na jejich práci a taktéž 

nedožitá životní jubilea. Konferenci byli přítomni příbuzní, 

jejichž památce bylo toto historiografické setkání mj. určeno, 

jmenovitě paní Dobešová, manželka prof. Dobeše a MUDr. 

Iva Čapovová s rodinou, dcera prof. Matyáše.

Na prof. Dobeše vzpomenul ve svém příspěvku doc. Pa-

žout, který provedl přítomné životem svého učitele. Před-

nášky o prof. Matyášovi se ujal dr. Kopřiva a zdůraznil v ní 

jeho zásluhy a úspěchy nejen na poli vědeckém, ale také aka-

demickém a pedagogickém, a zejména jeho význam v rámci 

mezinárodního působení v oblasti hygieny potravin.

Přednášky historické sekce 38. Lenfeldových a Höklo-

vých dní byly shrnuty do sborníku, který obdrželi všichni 

její účastníci i přednášející. Ačkoli se historická sekce svým 

rozsahem nemohla zdaleka vyrovnat hlavní odborné konfe-

renci, znamenala pro hosty i prezentující jedinečnou možnost 

vzdát hold těm, kteří se o rozvoj oblasti hygieny a technologie 

potravin zasloužili velkým dílem a shrnout, jak velký pokrok 

tato oblast za posledního půl století zaznamenala. 

text: Kateřina Buchalová, Pavel Brauner
foto: Alexandr Krátký

V

Dr. Brauner při zahájení konference

Doc. Pažout přednáší o prof. Dobešovi

Dr. Kopřiva přednáší o prof. Matyášovi
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edním z posledních bodů programu oslav jubilea 

VFU Brno bylo XLVII. sympozium z historie far-

macie a veterinární medicíny, tentokrát na téma 

Historie a současnost vojenské farmacie a veterinární 

medicíny. Bylo pokračováním dříve započaté spoluprá-

ce s dějinnou sekcí ČFS, která se začala tradovat od doby 

existence kongresu MEFA a jež však i dříve, nikoliv pra-

videlně, ale přece mezi historiky farmaceutickými a vete-

rinárními fungovala.

Sympozium se konalo v samém závěru týdne oslav, 14. 

listopadu 2008, od 10. hodiny dopolední do 17. hodiny od-

polední, kdy byl Kabinet dějin veterinární medicíny a farma-

cie svědkem cyklu zajímavých přednášek a prezentací. Více 

jak 35 účastníků sympozia konaného ve spolupráci se Sekcí 

dějin farmacie České farmaceutické společnosti, Společností 

pro dějiny věd a techniky, Českým farmaceutickým muze-

em, střediskem KU v Praze farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové a Českou lékárnickou komorou vřele přivítal rektor 

univerzity prof. Večerek. Při svém krátkém projevu vyjádřil 

participantům dík za účast a příspěvky, zdůraznil potřebu 

neustálého propojování minulosti oboru s jeho budoucnos-

Konference – XLVII. sympozium 
z historie farmacie 
a veterinární medicíny

tí a připomněl všem výročí, jež univerzita v týdnu od 10. do 

15. listopadu slavila. 

V moderátorském křesle sympozia se postupně vystří-

dali MVDr. Pavel Brauner, PharmDr. Martina Lisá Ph.D., 

a doc. PhDr. Karel Král, CSc., kteří účastníky, mezi nimiž 

byli převážně členové Klubu dějin veterinární medicíny 

Účastníci konference v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie

J

Zahájení konference (zleva Dr. Brauner, prof. Večerek, Dr. Lisá)
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a farmacie, postupně provedli pestrým programem se-

tkání. 

V dopolední části sympozia zazněl příspěvek Tünde Am-

brus na téma Dr. Christian Paecken ml. a Ruský lékopis, před-

náška doc. Krále Specifika zkoumání dějin vojenské farma-

cie, dva příspěvky dr. Nováčka na téma Lékárníci v boji na 

vysokých školách a Aleš Sekera – zakladatel ucelené teorie 

syntézy léčiv a prezentace Roberta Jiráska z historie léčby 

kašle. Dále byl představen poster autorů Pavlas, Němeček, 

Brauner a Buchalová o významné osobnosti historie VFU 

Brno, prof. MVDr. Františku Jurném – vojenském veteriná-

ři, plukovníku Čsl. armády. 

Po přestávce, které hosté využili nejen k občerstvení, ale 

také zavzpomínání si na léta minulá, pokračovalo setká-

ní dalším blokem příspěvků, s nimiž vystoupili dr. Dohnal: 

50 let vzniku Vojenského lékařského výzkumného a doško-

lovacího ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové a vojenská 

farmacie, Mgr. Jakeš, který na svých osobních zkušenostech 

založil prezentaci Role lékárníka v rámci polní nemocnice 

(mise Afghánistán a Irák), PharmDr. Lisá se Zprávou o zno-

vuobnovení památníku obětem nacismu. 

Zajímavé prezentace přednášejících vyvolaly diskuse na jed-

notlivá témata, proto byl nakonec cyklus přednášek rozdělen 

do tří bloků a dodatečně doplněn o druhou přestávku. V po-

slední třetině sympozia pak účastníci vyslechli a zhlédli pre-

zentaci dr. Urbanové na téma Původní areál VŠ zvěrolékařské 

v námětech historických pohlednic, příspěvek dr. Pawla Vete-

rinární služba Čsl. armády v letech 1918–1989 a s tematikou 

postgraduálního vzdělávání vojenských veterinárních lékařů 

za předmnichovské ČSR seznámil hosty dr. Šindlář. 

V závěru sympozia zazněly příspěvky prof. Jagoše o gen-

mjr. Vladimíru Chládkovi a čs. vojenské veterinární medi-

cíně a PharmDr. Vranové o družstvu veterinárních lékařů 

Druvet. Setkání zakončil doc. Král vyslovením poděkování 

za přínosné příspěvky a účast, pozvánkou na stále trvající 

výstavu k 90 letům založení VFU Brno v Křížové chodbě 

Nové radnice města Brna a přáním opětovného setkání se 

na dalším historickém sympoziu. To jarní se bude konat 

v Praze v Lékařském domě LS J. E. Purkyně.

text: Pavel Brauner, Kateřina Buchalová
foto: Alexandr Krátký

Diskuse účastníků konference (prof. Jagoš, Dr. Brauner, prof. 
Večerek, doc. Šmíd)

 rámci oslav 90. výročí založení VFU Brno se uskuteč-

nilo 11. listopadu 2008 Setkání zakladatelů farmaceutic-

ké fakulty. Zúčastnilo se ho na dvě desítky pamětníků. 

Snahu o obnovení fakulty v rámci Masarykovy univerzity 

a následná úspěšná jednání s představiteli Vysoké školy vete-

rinární prezentoval RNDr. PhMr. Libor Nováček, CSc., který 

v té době byl předsedou Spolku farmaceutů v Brně a větši-

ny jednání se zúčastnil. Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc., 

rektor VFU v letech 1990-1994 poskytl informace o úloze 

prof. MVDr. Rudolfa Hrabáka, CSc., o jednání s prof. Smeč-

Setkání zakladatelů 
Farmaceutické fakulty

kou, ustanovení komise pro vznik FaF a nakonec o jednání 

akademického senátu VŠV,  který dne 8. března 1991 schválil 

zřízení Farmaceutické fakulty s platností od školního roku 

1991/1992. Počáteční etapu výuky přiblížili RNDr. Rudolf 

Adámek a RNDr. Naděžda Strnadová. Závěr setkání se nesl 

v duchu uznání a díků všem, kteří stáli u kolébky Farmaceu-

tické fakulty VFU Brno a zasloužili se nejen o její vznik, ale 

i další budování a prosperitu. 

text: prof. RNDr. dr. h.c. Václav Suchý, DrSc.

V

Doc. Král – účastník konference
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říležitostí obnovit tradici vědeckých konferencí stu-

dentů doktorských studijních programů oboru Far-

macie na Farmaceutické fakultě VFU Brno byly oslavy 

devadesátého výročí založení univerzity. Studentské kon-

ference bývají místem nejenom samozřejmé a užitečné vý-

měny znalostí a zkušeností mezi studenty fakulty brněnské 

a dvou sesterských fakult – z Hradce Králové a Bratislavy, 

ale byly vždy oblíbené jako příležitost k navázání pracov-

ních, a ještě lépe osobních vztahů, mezi studenty oboru 

v Čechách a na Slovensku.

Letošní, šestý ročník, který proběhl 13. listopadu v poslu-

chárně Pavilonu farmacie, finančně podpořila farmaceutická 

firma IVAX Pharmaceuticals. Nadnárodní společnost TEVA, 

jejíž součástí je IVAX, si od své finanční podpory konferen-

ce slibuje získat nadějné mladé vědce do svých výzkumných 

týmů a zahraničních pracovišť. 

Organizační výbor konference pod vedením proděkana 

FaF doc. Ing. Františka Pavelčíka, DrSc., shromáždil příspěv-

ky čtyřiadvaceti účastníků, z toho deseti hostujících. Velké 

množství příspěvků zaručilo bohatý celodenní program. Po 

úvodním proslovu rektora univerzity prof. MVDr. Vladimí-

ra Večerka, CSc., MBA, a děkana Farmaceutické fakulty doc. 

RNDr. Milana Žemličky, CSc., a prezentaci zástupce společ-

nosti IVAX PharmDr. Tomáše Andrýska, Ph.D., MBA, se do-

stali ke slovu první studenti. 

Konference studentů DSP oboru 
Farmacie při příležitosti oslav 
90. výročí založení VFU Brno

Protože oblast farmacie je velice široká a i výzkumné za-

měření studentů se výrazně liší, nebylo by možné porov-

návat odbornou stránku příspěvků. Hodnoticí komise pod 

vedením doc. Bc. Mgr. RNDr. Jiřího Pazourka, Ph.D., z FaF 

VFU Brno, dr. Andrýska a dvou zástupců odborníků z brněn-

ských univerzit doc. RNDr. Přemysla Lubala, Ph.D., (MZLU) 

a doc. Mgr. Jana Havliše, Ph.D., (MU) posuzovala u účast-

níků úroveň vystoupení, prezentace a pohotovosti v disku-

si. Po náročném dni potom mohl děkan fakulty předat ceny 

těmto účastníkům: 

Ondřeji Holasovi z FaF UK Hradec Králové za 1.–3. 

místo za příspěvek „In vitro evaluace reaktivátorů a rever-

zibilních inhibitorů AChE jako potenciálních léčiv orga-

nofosforových intoxikací, myasthenia gravis a Alzheime-

rovy choroby“,

Evě Petrlíkové z FaF UK Hradec Králové za 1.–3. místo 

za prezentaci „Nová potenciální antituberkulotika obsahu-

jící thioxo skupinu“,

Aleši Zimovi z FaF VFU Brno za 1.–3. místo za příspěvek 

„Antioxidační a antidiabetická aktivita látek z plodů Pau-

lownia tomentosa“,

Kateřině Dvořáčkové z FaF VFU Brno za 4. místo za pre-

zentaci „Soluble filler as a dissolution profile modulator for 

slightly soluble drug“, a konečně 

Kataríně Bruchaté z FaF UK Bratislava za 5. místo za pří-

spěvek „3D QSAR štúdium, syntéza a biologická aktivita 

v skupine nových ß-blokátorov“.

Bohatá účast i rovnoměrné rozdělení cen mezi zástupce 

všech zúčastněných fakult vypovídá o tom, že jednotlivá pra-

coviště se mají po odborné stránce čím inspirovat a je proto 

pravděpodobné, že za rok se můžeme těšit na další setkání.

text: Radka Opatřilová a Dalibor Levíček
foto: D. Levíček

Předávání ocenění na konferenci DSP

Doc. Pavelčík v průběhu konference

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í
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ědecký časopis Acta veterinaria Brno je pokračovatelem 

vědeckého časopisu Vysoké školy zvěrolékařské nazva-

ného Biologické spisy, který založil prof. K. Šulc v roce 

1922. Navazuje také na druhý vědecký časopis Vysoké školy 

zvěrolékařské nazvaný Klinické spisy, založený v roce 1924 

prof. F. Králem. V roce 1937 byly oba časopisy sloučeny do 

jednoho periodika nazvaného Spisy vysoké školy zvěrolékař-

ské. Vydávání tohoto časopisu bylo v důsledku války v roce 

1939 přerušeno a k jejich obnovení došlo až v roce 1949 zá-

sluhou prof. Koldy. Po roce 1952, když se Vysoká škola vete-

rinární stala Veterinární fakultou Vysoké školy zemědělské, 

se časopis stal Sborníkem Vysoké školy zemědělské, řadou B 

s názvem Spisy fakulty veterinární. Po opětovném osamostat-

nění vysoké školy a vzniku Vysoké školy veterinární v roce 

1969 byl název změněn na Acta veterinaria Brno. Od roku 

1970 je časopis zařazen v Current Contents a od roku 1993 

je součástí Web of Science. Současný impakt faktor časopisu 

dosahuje v poslední době hodnoty okolo 0,65.

Zasedání redakční rady 
Acta veterinaria Brno 
u příležitosti oslav 90. výročí 
založení univerzity 

Dne 12. 11. 2008 v rámci oslav 90. výročí založení uni-

verzity se sešla redakční rada časopisu Acta veterinaria 

Brno a připomněla historii vzniku tohoto vědeckého časo-

pisu univerzity. Poté na svém jednání pokračovala v běžné 

redakční činnosti časopisu. Na svém jednání posuzovala 

vědecké práce došlé do redakce, stanovovala oponenty pro 

jednotlivé vědecké články, a schvalovala články pro jejich 

publikaci do čísla 1 a 2 pro rok 2009. 

Vydávání časopisu Acta veterinaria Brno je význam-

nou součástí činnosti Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno téměř po celou její historii. Zasedání re-

dakční rady právě v týdnu oslav 90. výročí založení 

univerzity je tedy další významnou aktivitou na uni-

verzitě spojenou s tímto pro univerzitu tak význam-

ným výročím. 

text: Redakce
foto: archiv redakce

V

Zasedání redakční rady (zleva: prof. Suchý, prof. Steinhauserová, prof. Večerek, prof. Baranyiová, prof. Svobodová, doc. Celer, prof. Nečas)
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ita universitatis je časopis Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno. Má ve svém poslání informovat o dění 

na univerzitě akademickou obec, zaměstnance univerzity 

a další zájemce o Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. 

Je proto přirozené, že se v době oslav 90. výročí založení Veteri-

nární a farmaceutické univerzity Brno sešla redakční rada časo-

pisu k slavnostnímu jednání, na kterém zhodnotila dosavadní 

činnost časopisu a zabývala se náplní časopisu do budoucna.

Časopis Vita universitatis vychází od června 2008 a do 

listopadu 2008 byla vydána 4 čísla. Hlavním tématem prv-

ního čísla byla Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

současnosti, v druhém čísle pak výuka na univerzitě, ve tře-

tím čísle vědecká a výzkumná činnost univerzity, čtvrté číslo 

bylo zaměřeno na historii Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno. Časopis přináší dále informace z celouniver-

zitních aktivit, informace z jednotlivých fakult, rektorátních 

pracovišť, z činnosti studentů, událostí na univerzitě, dále 

obsahuje zvláštnosti univerzity, zajímavosti ze života na uni-

verzitě, recenze a personální informace. Poslání časopisu je 

uvedeno v čísle 1. Obecně užitečný je nepochybně orientač-

ní plán areálu univerzity s jeho popisem a letecký pohled na 

areál uveřejněný v čísle 2. Personalisticky významný je se-

znam absolventů univerzity za rok 2008 uveřejněný v čísle 3. 

Historicky zajímavý je seznam rektorů a děkanů univerzity 

Vita universitatis v týdnu oslav 
90. výročí založení Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno

uveřejněný v čísle 4, stejně tak jako počty absolventů v jed-

notlivých letech od vzniku univerzity v roce 1918 do sou-

časného roku 2008. 

Obsahově časopis formuje redakční rada, v níž je zastou-

pena univerzita, každá fakulta, celoživotní vzdělávání a také 

pohled historie na veterinární a farmaceutické vzdělávání 

a výzkum. Administrativně-technickou část zajišťuje vedoucí 

sekretariátu rektora p. Barbora Šolcová, do technické úpravy 

a sazby vkládá svou preciznost p. Martina Petrová. 

Slavnostní jednání redakční rady časopisu Vita univer-

sitatis se uskutečnilo 11. listopadu 2008 ve velké zasedací 

místnosti na rektorátě univerzity. Účastníci setkání si připo-

mněli vznik časopisu, hodnotili zkušenosti z vydání prvních 

čtyř čísel časopisu. V další části jednání se pak již zabývali 

náplní, obsahovým, obrazovým a grafickým zajištěním čís-

la pátého. 

Časopis Vita universitatis je součástí života na univerzitě, 

proto setkání redakční rady v týdnu oslav 90. výročí založení 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno mělo slavnostní 

ráz ve smyslu celouniverzitního připomenutí historie i sou-

časnosti VFU Brno.

text: Redakce
foto: archiv redakce

V

Jednání redakční rady (zleva: Dr. Treu, prof. Pospíšil, prof. Večerek, prof. Steinhauserová)
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dborný časopis Veterinářství je v současné době od-

borným a stavovským měsíčníkem pro veterinární lé-

kaře. Vydavatelem časopisu je Profi Press, s.r.o., jehož 

ředitelem je Ing. Martin Sedláček. Šéfredaktorem časopisu je 

MVDr. Karel Kovařík. Časopis se ve své odborné náplni opí-

rá o poradní kruh, jehož členy jsou představitelé Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veteri-

nárního lékařství v Brně, Státní veterinární správy ČR, Ústavu 

pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Komory 

veterinárních lékařů ČR, České asociace veterinárních lékařů 

malých zvířat, České buiatrické společnosti, České společnosti 

veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat, České hi-

piatrické společnosti, České asociace aviární medicíny, České 

asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zo-

ologických zahrad a další experti z veterinární praxe. 

V pátek 14. listopadu 2008 se při příležitosti oslav 90. vý-

ročí založení univerzity sešel poradní kruh časopisu Veteri-

nářství ve velké zasedací místnosti na rektorátě Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno k slavnostnímu zasedání. Po 

krátkém přivítání vydavatelem časopisu a šéfredaktorem ča-

sopisu účastníky jednání pozdravil rektor prof. MVDr. Vladi-

mír Večerek, CSc., MBA, který zvýraznil význam časopisu ve 

smyslu odborného měsíčníku pro běžnou veterinární praxi 

Setkání poradního kruhu časopisu 
Veterinářství při příležitosti oslav 
90. výročí založení univerzity 

a připomněl tradiční mnohaletou úzkou spolupráci časopisu 

s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Ing. Mar-

tin Sedláček se ve svém vystoupení zabýval historií vzniku 

a vývoje časopisu Veterinářství, jeho současnou úrovní i eko-

nomickým zabezpečením. Na jednání poradní kruh stanovil 

témata časopisu pro jednotlivá čísla pro rok 2009. V diskusi 

pak zazněly náměty pro další zvyšování obsahové i odborné 

úrovně časopisu. Jednání poradního kruhu časopisu bylo za-

končeno společným obědem účastníků zasedání. 

Časopis Veterinářství je po celou svou historii výrazně 

spjat s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, a to 

buď svými šéfredaktory, nebo osobnostmi univerzity, které 

do časopisu významně přispívaly a zvyšovaly odbornou úro-

veň měsíčníku. Časopis byl významným propojením mezi 

Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a veterinární 

praxí. Toto své poslání si udržel do současné doby a nadále 

je rozvíjí. Jednání poradního kruhu na závěr týdne oslav 90. 

výročí založení univerzity přispělo k obohacení programu 

na univerzitě z pohledu připomenutí činnosti a spolupráce 

s praxí v minulosti a jejího rozvoje v současnosti. 

text: Redakce
foto: A. Krátký

O

Setkání Poradního kruhu časopisu Veterinářství ve velké zasedací místnosti na rektorátě
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rrr, to časné sobotní vstávání! Kdo z nás je má rád? Ale 

co naplat, rektorský hon je jen jeden a přijet pozdě? 

Vytáčím číslo na emeritního rektora košické univerzity. 

Plný energie mne se smíchem ubezpečuje, že i přes tekou-

cí vodu v koupelně mne slyší. Za pár minut sedíme v autě 

směr Nový Jičín. Na co jsme zapomněli?! Přijel na tradiční 

Lenfeldovy a Höklovy dny a nakonec zůstal až do závěreč-

ného honu. I to je odrazem atmosféry letošních oslav výročí 

školy. A tak jsem balil vše dvakrát. „Predsa na poľovačku ne-

pojdem ako strašák!“ kladl mi na srdce. Když jsem ho viděl 

nastoupeného v řadě střelců v první řadě, reprezentoval naši 

sesterskou univerzitu jako vždy – skvěle. Však také kdosi 

při řazení v nástupu prohodil: „Fešáci dopředu!“

Kdesi v dálce zazněla lesnice, odpověděla jí druhá. Leč je 

zavřená, střelci i honci na svých místech.

„Hola, hola…“, mísí se honci se štěkotem psů. Na druhé 

straně klapot uzávěrů, cvičné přilícení zbraně.

„Kohooout!“ ozvalo se konečně z lesa. Vytáhl s kodrcá-

ním vysoko nad stromy, zlomil se a v prudkém letu zamí-

řil přes řadu střelců. Bum, bum… bum, bum, bum, bum…. 

Nedočkavé rány, sprchy broků fičících kolem kohouta. Ale 

ten se s posledními broky cinkajícími ve větvích zapíchl 

mezi staleté duby a sklouzl dolů do podrostu, aby se v něm 

polekaně rozběhl a zmizel. Z řady střelců se ozvalo křapání 

zlomených brokovnic, vystřelené nábojnice odlétly za záda, 

z prázdných komor se lehce zakouřilo. „Provinilci“ se smáli, 

ukazovali pokornými gesty sami na sebe, soused pozdvihl 

z hlavy klobouk, jakoby chtěl odvětrat chmury. Kdosi na ně 

zavolal: „Nebyl plechovej?“ 

„Byl chovný!“ smál se Milan Malena.

„Nemyslím si to, pane řediteli,“ usmál se potutelně bývalý 

postrach našich mysliveckých zkoušek Josef Hromas. „Viděl 

Lovu zdar

jsem, že vy jste tu svou berettu ani nezdvihl. To už šetříte na 

myslivecký soud, že?!“

Pan ústřední zdvihl ruku k týlu a teatrálně se odvrátil… 

že nemlčel!

„Jožko, ještě nám dluží od loňska. Schovával své kohouty, 

aby nemusel být králem lovu!“ dodal další střelec. Pan pro-

fesor pokýval hlavou, až si musel svůj typický černý klobouk 

s kačírkem pozdvihnout z čela.

„To víte, že vás, chlapi, večer pozvu! Mám s sebou pěkné 

vzorečky sauvignonu.“ Zapojil se zase ústřední, ale to už mu 

nikdo neodpověděl. Jeho poslední slova se už mísila s kodr-

cáním několika kohoutů.

Bum…, bum, bum…

„Dotlačit! A klepat, honci, klepat.“ Ozýval se z leče ve-

doucí honců.

„Stáááát! Levá dotlačit! Pravá stát!“

„Dohledávat zvěř!“

„Pomalu, pomalu… a klepat! Neslyším vás, honci, klepat!“

„V řadě postupovat! Levá stááát!“

Důležité pokyny. Společný lov má svá pravidla, musí mít 

řád a pořádek. Samozřejmě – i pro bezpečnost všech. 

B

Rektor univerzity zahajuje hon na pernatou zvěř

„Kohooout!“ ozvalo se konečně z lesa
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Tradiční rektorský hon není jen každoroční prezenta-

cí školy a výsledků práce mysliveckého hospodaření, ale je 

také součástí výuky. Naši studenti, kteří se rozhodli absolvo-

vat mysliveckou přípravu se závěrečnou zkouškou, potřebují 

praxi. A navíc poznají, že jejich učitelé nejsou jen suší a rigid-

ní profesoři, ale také normální chlapi, někdy docela zábavní 

a legrační. Jak příjemné se pak na škole potkávat! I pozdrav je 

jiný. Už pouhé setkání očima a letmý úsměv ukazují – máme 

něco společné, oběma nám blízké. 

„Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník. Myslivec chce střílet, 

ale také pít….“, zpívali po fanfáře trubači. Je poledne a svači-

na, či oběd, který je přece součástí každého společného lovu – 

příjemnou. Guláš, čaj, špekáčky škvířící se nad ohněm, čerstvý 

chléb. Že cítíte z čaje něco moc voňavého? To je vzpomínka 

na mládí! Říkáte rum? Tuzemák? Hmmm, byl by příjemný, 

ale na lovu, při manipulaci se zbraní se pít nesmí!

Trojice lesnic ukončila hodování, střelci se zavěsili za své 

závodčí a vyrazili do další leče. 

„Kluci, vzpomínáte na to počasí před pár lety?“ proho-

dil kdosi.

„Mám fotku – říkám jí – čtyři roční období,“ dodal pro-

rektor Pavel Suchý.

Smích tentokrát nějak rychle ustal.

Jako by náš výborný kamarád Hugo zase postál vedle nás. 

Jako by znovu svým klidným hlasem promluvil: „Vladimíre, 

kdes to dnešní počasí objednal?“

Letos objednal dobře, asi se na ty devadesátiny přece je-

nom více snažil. 

Začalo padat šero, ale organizátoři s ukončením lečí jako-

by vůbec nespěchali. K výřadu jsme došli potmě. Nezbývalo 

už než tiše postát s klobouky v ruce a vzdát poctu ulovené 

zvěři, kterou honci pečlivě vyskládali do řad na pravý bok. 

Výřad orámovali chvojím s vatrami osvětlujícími nastoupené 

střelce a honce. Nakonec zapálili i úzký řádek hoblin, který 

celý výřad orámoval ohněm, a oderskou nivou se rozezněly 

tóny lesních rohů: „Lovu zdar, lesu zdar!“

„Pane rektore, na dnešním společném honu jsme ulovi-

li,“ předstoupil před nastoupené účastníky lovu myslivecký 

hospodář František Vitula, „jedna liška, 2 zajíci, 41 perliček, 

2 orebice, 6 bažantů královských, 25 krocanů, 272 bažan-

tů kohoutů a 165 slepiček, celkem 511 kusů zvěře pernaté.“ 

Krásný úlovek. Takže se snažili všichni.

Však také pan rektor za úspěšný lov všem poděkoval – 

hospodáři, řediteli statku, jeho zaměstnancům, honcům, 

střelcům, přítomnému personálu a pozval nás na tradič-

ní poslední leč. Na tu, při které není ani zima, ani déšť, ale 

smích a dobrá zábava. Na počest lovu, ale především naší 

školy, všichni střelci vypálili do tmy nad hlavy dvě oslav-

né rány. Podle počtu brokovnic jich jistě bylo okolo deva-

desátky. Říkáte víc? Asi to tedy byla generálka na brzkou 

stovku. Tečkou za honem, ale vlastně tedy za celým týdnem 

oslav, byl ohňostroj. Překvapení pro všechny. Ředitel škol-

ního statku Leo Kroupa se celý den usmíval – prý o něm 

nevěděl ani pan rektor. 

text: Ladislav Steinhauser
foto: autorOpatrně, řediteli

Myslivecký soud při poslední leči

Studenti, honci
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25. října 2008 se uskutečnilo na Veterinární a farmaceutické 

univerzitě Brno slavnostní ukončení jezdecké sezóny v roce 

2008 Hubertovou jízdou. Atmosféra letošní Hubertovy jíz-

da byla zvýrazněna 90. výročím založení univerzity. Konala 

se v pro ni tradičním místě na louce pod areálem stájí Nový 

Dvůr, na polích a v lesích přiléhajících k hradu Veveří. Zášti-

tu nad Hubertovou jízdou převzal rektor Veterinární a far-

maceutické univerzity Brno prof. MVDr. Vladimír Večerek, 

CSc., MBA. Organizace celé akce se ujal ředitel Školního ze-

mědělského podniku Nový Jičín MVDr. Leo Kroupa a ve-

doucí ÚVS Nový Dvůr Ing. Ctirad Šikula. 

Zahájení Hubertovy jízdy se uskutečnilo nedaleko hra-

du Veveří u Brna pod areálem stájí Nový Dvůr Školního 

zemědělského podniku Nový Jičín Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno. Po seřazení jezdců, zaznění lo-

veckých fanfár zahájil Hubertovu jízdu slavnostně rektor 

VFU Brno prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA. Poté 

se jezdci vydali na jízdu po určené trase po polích a lesích 

přiléhajících okolo hradu Veveří. Po poledni jezdci uskuteč-

nili zastávku k občerstvení a k odpočinku koní v Příhrádku. 

V přestávce se uskutečnily pro přítomné ukázky sokolnic-

tví. Závěrečný symbolický hon na lišku se konal na louce 

pod areálem stájí Nový Dvůr. Hubertova jízda byla zakon-

čena zapálením vater, dekorováním jezdců a závěrečným 

halali. V podvečerních hodinách se jezdci a hosté setkali 

v areálu hradu na společné večeři a závěrečném posezení 

u cimbálové muziky.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno se hlásí k tra-

dici konání Hubertovy jízdy, která byla vysokou školou zalo-

žena krátce po jejím vzniku. Jako master se jí účastnil např. 

i prof. MVDr. František Král, rektor tehdejšího vysokého uče-

ní veterinárního. Konání Hubertovy jízdy patří k významným 

společenským setkáním, která zvýrazňují specifické odborné 

zaměření Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Hubertova jízda je slavnostním společenským ukončením 

jezdecké sezóny, které má charakter setkání jezdců zpravi-

Hubertova jízda na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě Brno 
u příležitosti 90. výročí založení 
univerzity

Jezdci Hubertovy jízdy při zahájení na louce pod areálem stájí Nový Dvůr (první jezdec zprava představuje lišku, druhý jezdec zprava je master)
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dla v tradičním oblečení, kteří se po zahájení doprovázeni 

honebními psy (nejčastěji foxhoundy nebo bígly) vydávají 

na ritualizovaný lov symbolické zvěře. Jezdci jsou vedeni ve-

doucím lovu a během jízdy překonávají terénní nerovnos-

ti a přírodní i umělé překážky a pronásledují jezdce, který 

má na rukávu připevněn liščí ohon a jenž představuje pro-

následovanou lišku. Jízda trvá zpravidla několik hodin a je 

přerušována pro občerstvení jezdců i odpočinek koní. Na 

závěr jízdy se uskuteční krátký dostih, při němž se jezdci 

snaží dostihnout jezdce představujícího lišku a sejmout mu 

z oděvu liščí ohon. Tímto symbolickým ulovením lišky lov 

končí a na závěr zaznívá tradiční halali. Po ustájení a ošetře-

ní koní se zpravidla koná společenské setkání jezdců i hostů, 

které zahrnuje také odsouzení jezdeckých a loveckých pře-

stupků z průběhu dne.

text: prof. Vladimír Večerek
foto: autor

Hrad Veveří poskytuje péčí jeho kastelána Mgr. Petra Fedora zázemí 
pro zastávku jezdců v průběhu Hubertovy jízdy

Jezdec představující lišku zahajuje závěrečný symbolický hon na 
lišku na konci Huberovy jízdy

Odpočinek koní v Příhrádku hradu Veveří

Jezdci Hubertovy jízdy po odpočinku opouští hrad Veveří
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slavy devadesátých narozenin naší alma mater pro-

bíhaly vskutku velmi důstojně a jedním z prvních 

slavnostních momentů týdne od 10. do 15. listopa-

du bylo otevření výstavy v prostorách raně gotické Křížo-

vé chodby Nové radnice města Brna. Cílem expozice bylo 

shrnout a připomenout důležité momenty, události a osob-

nosti necelého století úspěšné existence univerzity. Jedná 

se o jedinečnou výstavu svého druhu za poslední tři deká-

dy navazující na tradici výstav, z nichž poslední se kona-

la roku 1968 u příležitosti 50. výročí tehdejší Vysoké školy 

veterinární v Brně.

Expozice organizovaná především pracovníky Ústa-

vu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství a archivu 

VFU Brno provedla své návštěvníky na takřka 50 panelech 

chronologicky historií i současností univerzity od stávají-

cích znaků fakult a školy, přes vývoj názvu univerzity, její 

prvorepublikové období, bolestná léta druhé světové války 

a ztrátu samostatnosti v 50. a 60. letech 20. století, až po 

znovuustanovení samostatné vysoké školy a vznik a roz-

voj jejích fakult a kampusu. Výstavní vitríny hlavní lodi 

Křížové chodby je pak seznámily s praktickými pomůc-

Výstava k 90. výročí založení 
Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno

kami, nástroji a přístroji z historického fondu univerzity, 

který byl za dobu existence historiografických pracovišť 

jak školy, tak veterinární správy nashromážděn. Mezi rarity 

výstavy patřily např. střevíce zhotovené z bachoru skotu, 

lékárenské váhy, rektorský talár z poloviny 70. let, sbírka 

O

Křížová chodba s výstavou VFU Brno

Zahájení výstavy
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medailí univerzity či dochované diplomy a vysvědčení 

z doby úplných počátků školy.

Zvláštní pozornost byla věnována galerii rektorů a dě-

kanů univerzity, kteří vybudovali její pevné základy, tradici 

a dobré jméno. Pro galerii byly použity tištěné reprodukce 

obrazů akademického malíře Františka Romana Dragouna, 

jejichž originály zdobí zasedací místnost rektorátu VFU Brno. 

Expozici doplnili autoři výstavy o multimediální prezenta-

ce z historie univerzity. Hosté výstavy tak mohli zhlédnout 

krátký němý film zachycující prvního československého 

prezidenta T. G. Masaryka při návštěvě na tehdejší Vysoké 

škole zvěrolékařské v Brně v roce 1924, vydat se na exkurzi 

do historie VFU Brno ve formě ppt prezentace a nově nato-

čený film o univerzitě, vydaný na DVD právě u příležitosti 

jejího jubilea.

Výstava k 90 letům založení VFU Brno byla zahájena 

10. listopadu v podvečerních hodinách slavnostní vernisá-

ží. Pozvání na ni přijal také rektor univerzity prof. MVDr. 

Vladimír Večerek, CSc., MBA, a svým krátkým proslovem 

ji oficiálně zahájil. Pro návštěvníky, mezi nimiž nechyběli 

ani děkani a proděkani fakult VFU Brno, členové Klubu 

dějin veterinární medicíny a farmacie, či zástupci akade-

mického senátu nejen z řad studentů, bylo po prohlídce 

vystavených exponátů připraveno občerstvení v salon-

ku Křížové chodby. Vzácným hostem vernisáže byla také 

první náměstkyně ministra školství mládeže a tělovýcho-

vy Ing. Bartoňová. Ochutnávku vín z jižní Moravy pojali 

mnozí jako příležitost zavzpomínat si na svá studentská 

léta na univerzitě, na bývalé profesory a kolegy a vyjád-

řit přání, aby nynější studenti a vyučující pověst a prestiž 

školy nadále udržovali a budovali. 

Výstava byla otevřena veřejnosti do 22. listopadu 2008. Za-

svěceným připomněla léta strávená na univerzitě, nezasvě-

ceným přinesla ucelený přehled historie dnešní VFU Brno, 

všem pak příjemné chvíle umocněné vyprávěním pamětní-

ků z řad členů Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie, 

kteří v dopoledních i odpoledních hodinách provázeli ná-

vštěvníky expozicí. 

text: Kateřina Buchalová, Pavel Brauner
foto: Alexandr Krátký

Předměty z doby Vysoké školy zvěrolékařské a Vysoké školy veterinární Diplomy Vysoké školy zvěrolékařské

Medaile Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
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„Nahej chlap na jeviště nepatší!“ sykl typicky pod svůj mohutný 

knír Petr Nárožný – tentokrát coby ředitel divadla. Když mu 

Jiří Ptáčník v roli autora připravované hry oponuje, zdvíhá Petr 

Nárožný nezaměnitelně koutek úst, kroutí ho do přivřeného 

oka, a s překvapeným výrazem mezi zuby utrousí: „Myslíte 

úplně?“ a rozehrává plejádu svých nevěřícných pohledů.

„Vy myslíte i s tím…?, dyť víte s tím…?“ 

„Ano, i s ním!“ 

„Ale já myslím s tím… tím uro…, urolo…, – urogeniál-

ním aparátem!“ 

Výbuch smíchu v hledišti Reduty uvolnil přece jenom spo-

lečensky sešněrovanou atmosféru čtvrtého dne oslav – čtvrteč-

ního divadla. Co si budeme nalhávat! Nebylo to přece obyčej-

né představení. Všude kolem nás kolegové, kolegyně, kamarádi, 

nadřízení, profesoři, rektoři, senátoři… známé osoby, které je 

třeba pozdravit, usmát se, podat ruku, popřát pěkný večer a se-

známit se s manželkou, přítelkyní, manželem… V divadle jsme 

přece jen všichni jiní. I pan rektor, kterého na univerzitě v bí-

lém plášti jistě nečekáme, byl jiný. V čem? Vítal nás s ještě vět-

ším úsměvem… možná proto, že byl v obležení dvou žen. Jed-

nu známe – paní Evu a druhá? … mladší dcera. Bylo příjemné 

poznat či po pár letech prohodit pár slov s těmi, o kterých víme, 

o nichž někdy v práci mluvíme a se kterými doma diskutujeme 

to, co jsme přes den dělali či slyšeli. Zkrátka – divadlo je přece 

jenom něco jiného než zasedání v aule. Otevírá skulinku stavi-

dla našeho druhého já, umně skrytého pod slupku večerních 

šatů s odvážnými dekolty, pod make upy rozehranými paletou 

barviček a stínů a opájející vůněmi večerních parfémů. 

Když na jeviště k dvojici přistoupil Václav Vydra, v sále lehce 

zašumělo. Vyparáděný do plandavého sáčka rozehrával plejádu 

svých „body talking“. Nabízel se jako velký herec – malý či velký 

postavou, elegán, pouliční frajer, mizera i milovník. Když ale 

odhalil svůj profil bez košile a vyklenul kohoutí hrudník, aby 

ho v zápětí přesypal do chlapského břicha… nemusel mluvit. 

Stejně by ho nikdo v sále neslyšel. Václav Vydra měl mezi obe-

censtvem v sálu a má na naší škole řadu přátel? Je velký mi-

lovník koní. Je propagátorem svobody a volnosti koně a jeho 

maximálního propojení s jezdcem. Jako generál Custer se na 

svém mohutném tmavém hnědáku Démonovi řítí „prérií“ 

se svou kavalerií, bez uzdečky ho řídí jen pokyny svého těla. 

Nahý chlap na jeviště nepatří?
Nevím, jestli jeho role herce, kterou nám předváděl na jeviš-

ti, neovlivnila i jeho vystoupení z auta na letošní Hubertově 

jízdě. Otevřel kufr, stáhl na nádvoří Lysického zámku kalhoty 

a jen v trenýrkách a ponožkách poskakoval po dlažbě, aby se 

začal po chvíli soukat do jezdeckých propriet. Paní kastelánka 

se spokojeně usmívala – Vydra v trenýrkách je pro zámecké 

návštěvnice tahounem, jistě větším než zapšklá zámecká paní, 

či bezhlavý rytíř, kteří zde každé léto straší.

„Víš, že neslyším, když teče voda,“ odpověděla jistě řada 

z nás své drahé polovině ráno z koupelny. Lidské příběhy, tři 

povídky (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert), 

kterými Robert Anderson na Broadwayi poprvé v roce 1967 

rozesmál publikum, účinkují stále. Jsou zrcadlem, ve kterém 

se vidíme jen my, jež si nakláníme tak, aby ten druhý do něho 

neviděl. A když máme možnost do sousedova nakouknout – 

smějeme se. Ne sousedovi – sami sobě. Poznáváme se.

„Kterou postel si vybereme, miláčku?“ Startuje dialog star-

šího manželského páru ve Třech holubicích Libuše Švormo-

vá. „Nemohla bych mít po třiceti letech, miláčku, svou po-

stel? Svou lampičku?“

„A proč? Stejně hned spíš a já ji pak musím pořád zhasínat!“

„Ale Georgi!“ vyčítavě i koketně odpovídá Harieta

„Hmmm… pořád stejný – před použitím zatřepat!“ 

A třetí povídka – Já jsem Herbert?

Dialog věkem popleteného, vše zapomínajícího páru ve 

hvězdném obsazení – Květa Fialová a Petr Nárožný. Opravdu, 

jejich výkon je nepopsatelný a žádná věta nemůže být vytr-

žena ze záplavy nádherných gest, pohybů, úsměvů, intonací. 

Však také publikum tleskalo, tleskalo a tleskalo. 

Skvělý večer!

Po představení jsme se sešli v Mozartově sále, který pří-

chozí šokuje svou odvážnou červenou malbou, aby vzápě-

tí pohladil noblesou, elegancí. Když jsem se rozhlédl okolo 

a viděl usmívající se skupinky se skleničkou vína, která se 

co chvíli pozdvihla ve směru ke kolegům a kamarádům, měl 

jsem skvělý pocit. Jistě jsem nebyl sám.

text: Ladislav Steinhauser
foto: autor

Herecké obsazení divadelního představení Víš přece, že neslyším, když teče voda (zprava: Václav Vydra, Petr Nárožný, Květa Fialová, Libuše Švormová a další)
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niverzitní knihovna uspořádala v rámci oslav 90. vý-

ročí založení naší univerzity výstavu dokumentů ze 

Zlatého fondu. Výstava je zpřístupněna návštěvníkům 

od 10. listopadu 2008 a potrvá do 5. prosince 2008. Expozici 

můžeme tematicky rozdělit na tři části.

První část se nachází ve vitrínách u výpůjčního pultu a při-

náší ukázku historicky cenných knížek, psaných většinou ně-

mecky. Tři nejzajímavější z nich představím v tomto článku.

Pokladem naší sbírky a zároveň zřejmě nejstarší tištěnou kni-

hou našeho fondu je práce Švýcara Daniela Le Clerka (1651-

1728). Le Clerk byl nejen vynikající lékař (mj. ošetřovatel králov-

ské rodiny na Sardinii), ale také politik. Vystudoval medicínu ve 

Francii, doktorát získal ve Valencii. Nejvíce je však spojen s Žene-

vou – zde v roce 1713 založil lékařskou společnost, jednu z prv-

ních svého druhu na světě a zastával mj. i místo ředitele knihov-

ny zdejší akademie. Slávu si ale vydobyl svým dílem Historia 

medica (1696), jež se dočkala mnoha překladů a vydání. Naše 

knihovna ale vlastní jiné jeho dílo, a tím je Historia naturalis 

et medica latorum lumbricorum z roku 1715. V této latinsky 

psané práci se Le Clerk věnuje rozličným druhům cizopasníků 

zvířat i člověka. V první části popisuje znalosti lékařů antického 

a arabského světa až do své současnosti, dále už se zabývá cizo-

pasníky samotnými. Rozděluje je do tří skupin – Teretes, Afca-

rides a Lati neboli Taeniae. Zaznamenává jejich výskyt, životní 

cyklus a nakonec i prostředky, které je ničí. Kniha obsahuje ně-

kolik mědirytin zachycujících jednotlivé parazity.

 Z dalších zajímavých knížek našeho historického fondu 

stojí za zmínku například práce Wilhelma Zipperlena s ná-

zvem Der Illustrirte Hausthierarzt für Landwirthe und 

Hausthierbesitzer z roku 1870. Autorem tohoto ilustrované-

ho domácího lékaře pro hospodáře a majitele domácích zvířat 

je profesor na univerzitě v Hohenheimu a dřívější zvěrolékař 

třetího královského jezdeckého oddílu „krále Viléma“. Kniha 

popisuje léčbu a ošetřování jednotlivých domácích zvířat a je 

doplněna mnoha nádhernými dřevorytinami.

Kniha Das illustrirte Buch vom Hunde (188?) upoutá na 

první pohled krásnou tlačenou vazbou. Autor Vero Shaw byl 

nejen velký znalec psů, ale také zdatný výtvarník, a knihu do-

plnil o desítky barevných litografií a dřevorytin plemen psů. 

Kniha tak získala hned několik prvenství – jednak je první, 

ve které se nacházejí barevné obrázky psů, a navíc se v ní ob-

jevuje vůbec první známé vyobrazení erdelteriéra. 

Druhá část se nachází ve studovně časopisů a je věnována 

knize Jana z Krušce Koňská lékařství, kniha byla vydána 

před 400 lety roku 1608 ve Starém Městě pražském. Kniha 

popisuje různé nemoci, vady a zlozvyky koní a ukazuje, jak 

si s nimi poradit. Je určena rejtařům, hospodářům, kovářům, 

jezdcům a všem, kteří se o koně starají, léčí je či prodávají. 

Nám se podařilo tuto vzácnou historickou památku získat 

v elektronické podobě.

Třetí nejrozsáhlejší část je věnována historii univerzity a na-

chází se rovněž ve studovně časopisů. Četné dokumenty do 

knihovny věnoval prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. a Klub dě-

Výstava publikací zlatého fondu 
univerzitní knihovny 

jin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno. Mezi vystavené 

dokumenty patří zákon. č. 76/1918 o založení Vysoké školy 

zvěrolékařské v Brně z 12. prosince 1918. Další dokumenty 

postupně mapují vývoj školy. Část výstavy připomíná některé 

významné osobnosti jako byl zakladatel školy prof. MUDr. et 

MVDr. h.c. Edward Babák – rektor Vysoké školy zvěrolékařské 

v letech 1919–1921. Z dalších osobností byl např. prof. MVDr. 

Antonín Klobouk, DrSc., nebo prof. MVDr. Jan Lenfeld a prof. 

MVDr. Kolda, zakladatel brněnské školy veterinární morfologie. 

Kromě knih a historických dokumentů jsou vystaveny i fotogra-

fie insignií školy, medaile i ukázky umělecké činnosti bývalých 

studentů (např. básně a poetické experimenty veterinárních 

lékařů a ex libris akademického malíře Emila Kotrby) a vzpo-

mínky na aktivní kulturní vyžití studentů a veterinářů v praxi, 

v hudbě, folkloru, ochotnickém divadle a výtvarném umění.

PhDr. Jana Slámová, Univerzitní knihovna VFU Brno

U

Z knihy Das illustrirte Buch vom Hunde

Jan z Krušce: Koňská lékařství
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 výročí devadesáti let vzniku Veterinární a farmaceu-

tické univerzity Brno byla vydána reprezentativní pu-

blikace s názvem 90 let Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno. Tato publikace byla vytvořena kolektivem 

pracovníků univerzity vedeným rektorem prof. MVDr. Vla-

dimírem Večerkem, CSc., MBA. Je věnována všem učitelům, 

kteří se zasloužili o založení vysokého veterinárního učení 

v Brně, a všem dalším učitelům a studentům, jež rozvíjeli ve-

terinární, hygienické a farmaceutické vzdělávání a přispěli tak 

k vybudování dnešního jedinečného postavení Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno.

Titulní strana je zpracována graficky ve smyslu zdůraznění 

akademických tradic univerzity a obsahuje zobrazení insignií 

univerzity – rektorského řetězu, rektorského žezla a rektorské-

ho taláru. Centrálně je umístěno zvýraznění 90. výročí uni-

verzity s uvedením letopočtu 1918 až 2008 a názvu univerzity. 

V dolní části titulní strany je symbolický znak univerzity.

Úvodní strana se obrací k akademickým tradicím uni-

verzity a zobrazuje slavnostní aulu univerzity s pohledem 

na pódium a centrálním obrazem představujícím význam-

né světové vědce v oblasti nebezpečných onemocnění zvířat 

a lidí jako symbol poznání tradovaného univerzitou. Pohled 

do auly zahrnuje také zobrazení státního znaku a znaku uni-

verzity na centrální stěně auditoria maxima.

V úvodu rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

připomíná založení a nesnadné začátky vzniku vysokého učení 

veterinárního v Brně, jeho vývoj daný společenskými podmín-

kami a možnostmi rozvoje v příslušných obdobích a připomíná 

vysokou úroveň stavovské soudržnosti a úsilí o rozvoj veterinár-

ního vzdělávání, vědy, výzkumu a odborné veterinární činnosti 

na univerzitě. V další části pak rektor představuje univerzitu jako 

vysoké učení vysoké kvality tradující všechny stupně vysoko-

školského vzdělávání, kvalitního výzkumu, rozvinuté odborné 

veterinární činnosti, hygienické činnosti a farmaceutické čin-

nosti. Připomíná zvláštnosti univerzity, které vytváří z univerzity 

jedinečné vysoké učení s bohatou historií a tradicemi. Uvádí, že 

univerzita rozvíjí kulturu akademického života zahrnující pod-

poru sportovní činnosti na univerzitě, ubytovávání studentů na 

kolejích, rozsáhlý stipendijní program, podporuje činnost stu-

dentských organizací a zájmových aktivit. Zvýrazňuje také jedi-

nečnost areálu univerzity a jeho atmosféru, která je dotvářena 

uzavřeností kampusu, jeho budovami, parkem, stromy a dalšími 

dřevinami i celým akademickým životem univerzity. V závěru 

rektor přeje univerzitě do dalších let přízeň osudu posledních 

Kniha 90 let Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 
vydaná při příležitosti oslav 
devadesátého výročí založení 
univerzity 

let tak, aby dosáhla dalších úspěchů ve vzdělávací, vědecké, vý-

zkumné, odborné a další akademické činnosti. 

Kniha přináší pohled na historii zvěrolékařského vzdělává-

ní v západní, střední a jihovýchodní Evropě, úsilí o založení 

Vysoké školy zvěrolékařské na území dnešní České republiky 

a vývoj veterinárního a farmaceutického vzdělávání na uni-

verzitě v jednotlivých obdobích od roku 1918 až do součas-

nosti roku 2008. Součástí historického pohledu na univerzitu 

je přehled rektorů v historii Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno doplněný jejich krátkou charakteristikou a vy-

obrazením od akademického malíře F. R. Dragouna.

V části zaměřené na současnost univerzity je představe-

no v knize současné vedení univerzity, organizační členění 

univerzity a činnosti prorektorů, kvestora, akademického 

senátu, vědecké rady, správní rady a fakult. Z univerzitního 

pohledu je přiblíženo pregraduální studium na univerzitě, 

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í
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postgraduální doktorské studium i celoživotní vzdělávání. 

Je uvedena činnost univerzity na úrovni vědecké, výzkum-

né, tvůrčí a v oblasti zahraničních vztahů, a také odborná 

veterinární a lékárenská činnost. Tato část knihy se zabývá 

také habilitačním řízením, profesorským řízením a udělo-

váním titulu dr.h.c.

V části zaměřené na Fakultu veterinárního lékařství je po-

psána historie fakulty od roku 1990 až po současnost fakulty. 

Podrobně jsou pak popsány jednotlivé ústavy a kliniky fa-

kulty a účelová zařízení fakulty. 

Obdobně v části věnované Fakultě veterinární hygieny 

a ekologie je část zaměřená na historii fakulty od roku 1990 

až do současnosti a podrobně jsou představeny jednotlivé 

ústavy fakulty a účelová zařízení fakulty.

Kapitola týkající se Farmaceutické fakulty obsahuje po-

pis historie vzniku fakulty v roce 1991 a její vývoj do roku 

2008 a bližší představení jednotlivých ústavů fakulty a úče-

lových zařízení fakulty.

Kniha obsahuje také část věnovanou rektorátu, jiným a úče-

lovým zařízením univerzity. Představuje tak Institut celoži-

votního vzdělávání a informatiky, Ústav cizích jazyků a dějin 

veterinárního lékařství, Ústav tělesné výchovy a sportu, Studij-

ní a informační středisko, Centrum informačních technologií, 

Ubytovací a stravovací centrum v areálu univerzity a Institut 

ekologie zvěře. Jako účelová zařízení univerzity jsou předsta-

veny zejména školní zemědělský statek, ubytovací a stravovací 

zařízení na Novém Dvoře a Kaunicovy studentské koleje. 

Velmi zajímavou částí knihy je kapitola nazvaná Zvlášt-

nosti univerzity. Ta přináší informace o změnách názvu uni-

verzity, o areálu univerzity a jednotlivých stavbách, o znaku 

univerzity a znacích jednotlivých fakult, o vzniku a součas-

nosti insignií univerzity, o významu a průběhu imatrikulací 

studentů, o promocích pregraduálních studentů a titulech 

udělovaných absolventům veterinárního a farmaceutického 

studia, o promocích postgraduálních studentů a titulech udě-

lovaných absolventům postgraduálního studia, o udělování 

titulu docent, profesor, doktor věd, hodnosti doktor honoris 

causa, o průběhu inaugurace rektora univerzity. Tato kapitola 

obsahuje informace o vzniku a konání studentských konfe-

rencí a vědeckých konferencí na univerzitě, představuje aulu 

univerzity a jednotlivé posluchárny na univerzitě a jedineč-

nou sportovní halu univerzity. Mezi zvláštnosti univerzity 

zařazuje také veterinární kliniky na univerzitě, patologii, po-

rážku jatečných zvířat, masnou, rybí a mlékárenskou dílnu, 

zvláštní pracoviště nakládající s rizikovými patogeny, radio-

izotopy, geneticky modifikovanými organismy, zacházejícími 

s návykovými látkami, nebezpečnými chemickými látkami, 

využívajícími rentgenové záření a zacházejícími s pokusnými 

zvířaty a také pracoviště lékárny na univerzitě. Zajímavostí 

univerzity jsou park univerzity, dřeviny v areálu univerzi-

ty, botanická zahrada a skleník umístěný v areálu univerzi-

ty. Z pohledu historie je zvláštností univerzity nepochybně 

uvedené muzeum anatomie, muzeum patologické morfolo-

gie, muzeum historie veterinární medicíny, Klub dějin veteri-

nární medicíny a farmacie, konání zlatých promocí, nedávno 

ve 104 letech zemřelý nejstarší profesor veterinární medicíny 

prof. Kábrt, návštěva univerzity prezidentem republiky T. G. 

Masarykem v roce 1924, návštěva rektora prof. Macka a poté 

rektora prof. Pardubského v roce 1937 u prezidenta republiky 

dr. Edvarda Beneše. Z kulturního pohledu je zvláštností uni-

verzity vydávání pamětních medailí a medailonů univerzitou, 

gobelín s profesní tematikou, portréty rektorů od akademic-

kého malíře R. F. Dragouna, obrazy z profese, sochy a plastiky 
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v areálu univerzity, jimž dominuje bronzová socha koně Ardo 

od akademického sochaře J. V. Myslbeka, dále konání repre-

zentačních veterinárních a farmaceutických plesů. Zvláštnos-

tí univerzity je také každoroční pořádání honu na drobnou 

pernatou zvěř, pořádání Hubertovy jízdy k ukončení jezdecké 

sezóny, provozování jezdeckého sportu, kynologické aktivity 

v rámci kynologického klubu, ale také existence hudebních 

souborů, folklóru a cimbálové muziky a také amatérských di-

vadelních souborů v uplynulém období. Specifitou univerzity 

je také veterinární studentská organizace IVSA a farmaceu-

tická organizace Unie studentů farmacie. Univerzita je tradič-

ním místem setkávání absolventů po promoci. Zajímavostí 

univerzity je také soudržnost veterinárních lékařů z jednot-

livých klubů v rámci Rotary International. Nepochybně lze 

mezi zvláštnosti univerzity zařadit vědecký časopis Acta ve-

terinaria Brno s tradicí od roku 1922, ale i současný časopis 

popisující život na univerzitě Vita universitatis.

Součástí knihy je také krátké představení veterinárních pro-

fesních institucí a organizací, s nimiž univerzita úzce spolu-

pracuje, a to Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 

Státní veterinární správa ČR, Výzkumný ústav veterinárního 

lékařství v Brně, Ústav pro státní kontrolu veterinárních bio-

preparátů a léčiv, Centrum hygieny potravinových řetězců 

v Brně, Komora veterinárních lékařů České republiky a pro-

fesní veterinární asociace – zejména Česká asociace veteri-

nárních lékařů malých zvířat, Česká hipiatrická společnost, 

Česká buiatrická společnost, Česká společnost veterinárních 

lékařů – specialistů na nemoci prasat, Česká asociace aviární 

medicíny, Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících 

zvířat a zvířat zoologických zahrad. Z farmaceutických profes-

ních institucí a organizací, s nimiž univerzita úzce spolupra-

cuje, jsou v knize uvedeny Farmaceutická fakulta Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislavě, Česká lékárenská komora, Grémi-

um majitelů lékáren, Česká farmaceutická společnost a Insti-

tut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V kapitole nazvané Personálie je uveden chronologický se-

znam rektorů (a děkanů) univerzity, děkanů jednotlivých fakult 

univerzity, doktorů honoris causa. Dále kapitola obsahuje se-

znam profesorů a docentů vysoké školy a jednotlivých fakult 

univerzity s jejich základní profesní charakteristikou, seznam 

absolventů postgraduálního studia od roku 1991 s uvedením 

získání titulu CSc. nebo Ph.D. na vysoké škole a jednotlivých 

fakultách, a dále seznam absolventů pregraduálního studia od 

roku 1991 na jednotlivých fakultách univerzity. 

V publikaci se setkala devadesátiletá tradice univerzity, bo-

hatost současného akademického života na univerzitě, specifi-

ta veterinárního a farmaceutického vzdělávání, vědy, výzkumu 

a odborné činnosti a zvláštnosti univerzity vzniklé v průběhu 

vývoje univerzity zpracované učiteli Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno do textové i obrazové podoby pod koordinací 

prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA, rektora univerzity, 

s poradenskou činností doc. MVDr. Ladislava Steinhausera, CSc., 

s administrativně – technickou asistencí p. Barbory Šolcové do-

plněné pečlivou grafickou úpravou p. Lubomíra Červinky. 

Kniha 90 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

je reprezentativní publikací, která přináší množství informa-

cí o univerzitě z její historie i současnosti pro akademickou 

obec, studenty a zaměstnance a všechny zájemce o život na 

Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

text: Redakce
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rožura Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vy-

daná při příležitosti oslav 90. výročí založení univer-

zity je reprezentativní publikací představující činnost 

na univerzitě v současné době. 

Popisuje krátce historii univerzity od jejího založení, přes 

zřízení dvou oborů na vysoké škole, ke zřízení tří fakult, až 

po změnu názvu na Veterinární a farmaceutickou univerzi-

tu Brno. 

V kapitole Umístění a areál univerzity začleňuje univer-

zitu do systému vysokoškolského vzdělávání, lokalizuje uni-

verzitu do Brna-Králova Pole, představuje uzavřený areál 

univerzity s jeho budovami, parkem, botanickou zahradou, 

skleníkem a dřevinami. 

Kapitola Organizace univerzity vymezuje univerzitu na 

úrovni jejího základního organizačního členění. 

Část zaměřená na Fakultu veterinárního lékařství přibližuje 

členění fakulty na děkanát, sekce s jednotlivými klinikami a ústa-

vy a účelová zařízení fakulty, dále se zabývá studijním oborem 

Veterinární lékařství na úrovni dlouhého magisterského studij-

ního programu v českém i anglickém jazyce a na úrovni doktor-

ského studijního programu, představena je také výuka v studij-

ním programu univerzity třetího věku v oblasti Člověk a zvíře. 

V části zaměřené na Fakultu veterinární hygieny a ekolo-

gie je popsáno organizační členění fakulty na děkanát, sekce 

s jednotlivými ústavy a účelovými zařízeními fakulty, dále je 

v této kapitole přiblíženo studium na fakultě v bakalářském 

studijním programu a navazujícím studijním programu Bez-

Brožura Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 

pečnost a kvalita potravin, dále v dlouhém magisterském stu-

dijním programu Veterinární hygiena a ekologie a v doktor-

ském studijním programu, výuka v celoživotním vzdělávání 

zahrnuje studijní program univerzity třetího věku Člověk 

a zdravé potraviny.

Kapitola zaměřená na Farmaceutickou fakultu představu-

je organizační členění fakulty na děkanát, ústavy a účelová 

zařízení, dále je uvedeno studium v magisterském studijním 

programu Farmacie a doktorský studijní program na fakul-

tě, celoživotní vzdělávání v rámci univerzity třetího věku je 

zaměřeno na Zdraví a léky. 

V kapitole nazvané VFU současnosti je představeno stu-

dium na univerzitě z pohledu přijímání ke studiu, imatri-

kulací studentů, výuky na univerzitě na principu kreditní-

ho systému výuky, forem výuky a výukových prostředků, 

zakončování studia, získání diplomu a dodatku k diplomu 

na závěr studia a slavnostních promocí. Kapitola přináší 

informace o rozsáhlém stipendijním programu univerzity, 

o možnosti ubytovávání studentů na kolejích, o sportovních 

činnostech na univerzitě, a o celoživotním vzdělávání na 

univerzitě. V kapitole je popsána úroveň studia úspěšným 

absolvováním národní akreditace, mezinárodní evaluace 

a uznání studia Evropskou unií, dále jsou v kapitole infor-

mace o zahraničních pobytech studentů a učitelů a o me-

zinárodních aktivitách univerzity, o vědecko-výzkumné 

činnosti na univerzitě, o publikační činnosti a pořádání 

konferencí univerzitou. Je popsána také zájmová činnost 

B
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na univerzitě a činnost studentských organizací. Tato ka-

pitola obsahuje také přiblížení veterinární klinické činnos-

ti na univerzitě, patologické činnosti, hygienické činnosti, 

lékárenské činnosti a činnosti na zvláštních pracovištích 

univerzity. Tato část publikace popisuje také aktivity Stu-

dijního a informačního střediska univerzity, Centra infor-

mačních technologií a Školního zemědělského podniku. 

Připomíná také stavební modernizaci univerzity v posled-

ních patnácti letech. 

Publikace představuje zvláštnosti univerzity, např. mu-

zeum anatomie, muzeum patologie, muzeum historie ve-

terinární medicíny a farmacie, vydávání zlatých diplomů 

absolventům po 50 letech od promoce, vydávání medailí 

a medailonů univerzitou při významných příležitostech, so-

chy a plastiky v areálu univerzity, obrazovou galerii rektorů 

univerzity, gobelín s profesní tematikou, pořádání reprezen-

tačního veterinární plesu a farmaceutického plesu. 

Na závěr celé publikace je představena univerzita ve svém 

poslání jedinečné univerzitní instituce zaměřené na veteri-

nární lékařství, veterinární hygienu a ekologii, bezpečnost 

a kvalitu potravin a farmacii.

Publikace obsahuje množství barevných fotografií, které 

rozšiřují informativní text celé brožury. Na titulní straně je 

gobelín s profesní tematikou vytvořený podle návrhu ana-

toma prof. Koldy, na zadní straně je bronzová plastika koně 

Ardo od akademického sochaře J. V. Myslbeka umístěná 

v kampusu univerzity. 

Text brožury sestavil prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 

MBA, rektor univerzity, grafickou úpravu provedla p. Mar-

tina Petrová. 

Posláním publikace je přiblížit univerzitu současnosti 

obrazem i textem zájemcům o studium, studentům, absol-

ventům, akademickým pracovníkům i zaměstnancům uni-

verzity, veterinární i farmaceutické praxi i dalším přízniv-

cům univerzity, veterinárního i farmaceutického vzdělávání, 

vědy a praxe. 

text: Redakce

VD Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vyda-

né při příležitosti oslav 90. výročí založení univerzity 

představuje Veterinární a farmaceutickou univerzitu 

Brno formou filmového snímku obsahujícího množství zá-

běrů z každodenní činnosti univerzity doplněné informa-

tivním komentářem. 

V krátkém úvodu je představena historie univerzity zahr-

nující její zřízení 12. prosince 1918, její existenci jako vysoké 

školy zaměřené na veterinární lékařství, vznik dvou oborů 

na vysoké škole v roce 1975 až ke vzniku tří fakult univerzity 

v období 1990 až 1991. Dokument lokalizuje univerzitu do 

města Brna, městské části Králova Pole, do uzavřeného kam-

pusu původních dragounských kasáren a vychovatelny. 

Snímek přibližuje studium na univerzitě od podávání při-

hlášek na univerzitu, přes přijímací zkoušky, přijetí uchaze-

če ke studiu až po slavnostní přijetí studenta do akademické 

obce jeho imatrikulací. Je představeno pregraduální studium 

v oboru veterinárního lékařství, v oboru veterinární hygieny 

a ekologie, v oboru bezpečnost a kvalita potravin a v oboru 

farmacie. Závěr studia je dokumentován státními zkouškami, 

promocemi absolventů a získáním diplomu a dodatku diplo-

mu podporujícího uplatnění absolventů v zahraničí. Filmový 

snímek informuje také o postgraduálním studiu na úrovni 

doktorských studijních programů a celoživotního vzdělávání. 

Je uvedena také skutečnost kvality univerzitního vzdělávání 

ověřená národní akreditací a mezinárodní evaluací.

Z oblasti vědecko-výzkumné činnosti snímek uvádí zapojení 

univerzity do výzkumných programů a projektů, zvýrazňuje ze-

jména úspěšnou vědeckou publikační činnost univerzity. V oblas-

ti mezinárodních kontaktů univerzity informuje o zahraničních 

pobytech studentů i učitelů v Evropě, USA a dalších zemích.

DVD Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno 

Součástí filmového dokumentu je představení odborné 

činnosti na univerzitě, zejména veterinární činnosti na Kli-

nice chorob psů a koček, Klinice chorob koní, Klinice chorob 

ptáků, plazů a drobných savců, Klinice chorob přežvýkavců, 

Klinice chorob prasat a také farmaceutické činnosti ve fa-

kultní lékárně. Dokument připomíná také pracoviště vyža-

dující pro svou činnost zvláštní povolení zejména z pohledu 

nebezpečných patogenů, radioizotopů, rentgenového záření, 

N F O R M A C EC E L O U N I V E R Z I T N Í

D

DVD zahrnuje také záběry z předávání „zlatých diplomů“



5  2008 45

C E L O U N I V E R Z I T N Í  N F O R M A C E

geneticky modifikovaných organismů, návykových látek, ne-

bezpečných chemických látek a nebo z pohledu etického při 

provádění pokusů na zvířatech.

Filmový snímek představuje také Studijní a informační 

středisko na univerzitě, Centrum informačních technologií 

univerzity a Školní zemědělský podnik Nový Jičín. 

Součástí informačního dokumentu je také prezentace uby-

tovacího zařízení pro studenty – Kaunicových studentských 

kolejí, širokého stipendijního programu pro studenty, spor-

tovních aktivit organizovaných univerzitou, činnosti student-

ské organizace IVSA, Unie studentů farmacie a kolejní rady, 

dále realizace kynologických aktivit studentů a možností pro 

jezdecký klub pro studenty.

Je představen také vědecký časopis univerzity Acta ve-

terinaria Brno a časopis o životě na univerzitě Vita univer-

sitatis. 

Ze zajímavostí na univerzitě filmový snímek přibližuje 

jedinečný archiv historie veterinární medicíny, muzeum ve-

terinární medicíny a farmacie, Klub dějin veterinární medi-

cíny a farmacie a zlaté promoce absolventů po 50 letech od 

ukončení studia na univerzitě.

Z významných stavebních aktivit univerzity je připo-

menuto vybudování Pavilonu farmacie, Pavilonu klinik 

velkých zvířat, Pavilonu klinik malých zvířat, Pavilonu 

hygieny a rozsáhlá rekonstrukce budovy Ústavu anato-

mie, histologie a embryologie a zásadní rekonstrukce 

auly univerzity. 

Pořizování filmových záběrů se ujal doc. K. Král a T. Hole-

ček, režie doc. K. Král, střihu T. Holeček, komentář sestavený 

prof. V. Večerkem a doc. K. Králem četl P. Prouza. 

V 25 minutách je tak formou filmových záběrů doplně-

ných slovním komentářem přiblížena univerzita současnosti. 

DVD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je repre-

zentativním dokumentem určeným pro zájemce o studium 

na univerzitě a všem příznivcům Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity Brno. 

text: Redakce
foto: Alexandr Krátký, obal: A-DIGI

Obal DVD

DVD obsahuje záběry z ceremoniálů VFU 
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Vita universitatis – číslo 4 
– zvláštní vydání k 90. výročí 
založení VFU Brno

 příležitosti oslav 90. výročí založení Veterinární a farma-

ceutické univerzity Brno bylo vydáno čtvrté číslo časopi-

su Vita universitatis. Toto číslo bylo zaměřeno na historii 

a vývoj Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Již titulní strana, na které je snímek z návštěvy preziden-

ta republiky T. G. Masaryka na Vysoké škole zvěrolékařské 

v roce 1924 a jeho setkání s prvním rektorem vysoké školy 

prof. MUDr. et MVDr. Edwardem Babákem, ukazuje, že ob-

sah časopisu je zaměřen na historii univerzity. 

Vývoj Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je v ča-

sopise popsán v jednotlivých obdobích od úsilí o založení 

vysoké školy zvěrolékařské na území dnešní České republi-

ky, k vlastnímu založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně 

v roce 1918, přes období Vysoké školy zvěrolékařské v letech 

1919 až 1938, období Vysoké školy veterinární v letech 1939 

až 1945, Vysokou školu veterinární v období let 1945 až 1952, 

Veterinární fakultu Vysoké školy zemědělské v období 1952 

až 1968, Vysokou školu veterinární v Brně v letech 1969 až 

1989, Vysokou školu veterinární v Brně v letech 1990 až 1992, 

Vysokou školu veterinární a farmaceutickou v letech 1992 až 

1994, Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno v letech 

1994 až 1999, Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno 

v letech 2000 až 2005 až po Veterinární a farmaceutickou 

univerzitu Brno v letech 2006 až do současnosti. Historický 

vývoj univerzity je doplněn množstvím fotografií dokumen-

tujících stavební, legislativní, personální i další změny v de-

vadesátileté historii univerzity.

Zvláštní číslo časopisu přináší také seznam rektorů v his-

torii Veterinární a farmaceutické univerzity Brno od první-

ho rektora prof. MUDr. et MVDr. h.c. Edwarda Babáka až 

po současného rektora prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., 

MBA, s jejich krátkou charakteristikou. 

Součástí čísla časopisu je také seznam děkanů Fakulty ve-

terinárního lékařství, Fakulty veterinární hygieny a ekologie 

a Farmaceutické fakulty v historii Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity Brno od jejich založení v roce 1990–1991 až 

do současnosti.

Zajímavou studií historie Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno jsou počty absolventů univerzity za 90 let její 

existence. V časopise jsou uvedeny počty absolventů oboru 

Veterinárního lékařství, počty absolventů oboru Veterinární 

hygieny, počty absolventů oboru Bezpečnosti a kvality po-

travin (bakalářů a navazujících magistrů), počty absolventů 

oboru Farmacie, a to vždy za aktuální rok, a také jako počet 

absolventů od roku 1919. Od roku 1919 do roku 2008 úspěšně 

ukončilo studium univerzity již 11 495 absolventů. 

Na závěrečné straně je uveden letecký snímek areálu uni-

verzity z konce šedesátých let, který dokumentuje zejména 

stavební proměnlivost areálu, kdy je na snímku ještě původ-

ní rozložení budov a zahrady, parku a vegetace, bez součas-
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ných velkých komplexů Pavilonu klinik malých zvířat a Pa-

vilonu farmacie.

Čtvrté číslo časopisu Vita universitatis vyšlo v týdnu oslav 

90. výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno a svým obsahem připomnělo historický vývoj univer-

zity od jejího založení až do dnešních dnů. 

text: Redakce
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oučástí aktivit připomínajících 90 let založení Veteri-

nární a farmaceutické univerzity Brno bylo vydání čísla 

11/2008 časopisu Veterinářství.

Na obálce časopisu je letecký pohled na areál univerzi-

ty. V editorialu ředitel vydavatelství Profi Press, vydávající 

časopis Veterinářství, ing. Martin Sedláček hodnotí velmi 

pozitivně spolupráci Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno a časopisu Veterinářství.

V úvodním článku rektora Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA, 

je připomenuto devadesát let univerzity. 

Další příspěvky v časopise pochází od učitelů univerzity, 

a to článek prof. Svobody a kol. se zaměřením na perspek-

tivy a klinickou aplikaci výzkumu v oblasti malých zvířat, 

prof. Doubka a kol. týkající se morfologických a fyziologic-

kých aspektů mezibuněčných komunikací, následky jejich 

selhání a možnosti řešení, prof. Nečase a kol. podávající 

informaci o využití skafoldů osazených mezenchymovými 

kmenovými buňkami v léčbě defektů tkání muskuloskele-

tálního systému, prof. Smoly a kol. týkající se specifik no-

zokomiálních infekcí ve veterinární praxi, prof. Knotka se 

Jedenácté číslo časopisu 
Veterinářství zaměřené na 
devadesát let Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno

zaměřením na reálné možnosti praktické aplikace vědec-

kých poznatků v klinické praxi exotických zvířat, dr. Svo-

body a kol. o vlivu nedostatku železa na imunitu sajících 

selat, dr. Čecha o využití gestagenů v reprodukci mléčného 

skotu, a dr. Molinkové s názvem Herpesvirus koní 1 (EHV-

1): aktuální situace v ČR. 

Z oblasti hygieny a technologie potravin je v čísle 11 časo-

pisu Veterinářství článek prof. Strakové a kol. týkající se die-

tetického významu mastných kyselin ve výživě zvířat a člo-

věka, dr. Bořilové a kol. se zaměřením na výskyt vybraných 

intestinálních patogenů u jatečných kuřat, ing. Kružíkové 

a kol. s názvem Zhodnocení obsahu celkové rtuti a metyl-

rtuti v rybách z vybraných lokalit volných vod na území ČR, 

dále článek dr. Standarové o obsahu biogenních aminů v sý-

rech z české obchodní sítě a dr. Bartákové hodnotící med od 

českých včelařů jako vysoce jakostní potravinu. 

Jedenácté číslo časopisu Veterinářství využívá 90. výročí 

založení univerzity a připomíná tak úzkou spolupráci časo-

pisu a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

text: Redakce
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 připomenutí historie Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno vznikl prezentační dokument pro datapro-

jekci – 90 zastavení Veterinární a farmaceutické uni-

verzity Brno. Dokument byl vytvořen a prezentován v rámci 

konference Historie veterinárního a farmaceutického vzdě-

lávání na VFU Brno rektorem prof. MVDr. Vladimírem Ve-

čerkem, CSc., MBA., a stal se součástí prezentace univerzity 

v rámci výstavy k 90. výročí založení univerzity v Křížové 

chodbě na Nové radnici v Brně. 

Obsahem prezentačního dokumentu je devadesát zasta-

vení v historii Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

od roku 1918 do roku 2008, tzn. každý rok jedno zastavení – 

jeden powerpointový snímek obsahující fotoprezentaci do-

plněnou krátkým komentářem nejvýznamnějších událostí 

příslušného roku ve vývoji univerzity.

Prezentační dokument začíná založením Vysoké školy 

zvěrolékařské v Brně v roce 1918, představuje začátky bu-

dování kampusu univerzity a vysokoškolského veterinár-

ního vzdělávání, rozvoj výuky zvěrolékařství v třicátých 

letech dvacátého století, zastavení výuky na vysoké škole 

v průběhu války a využití jejího zázemí pro veterinární lé-

čebnou činnost a diagnostickou laboratorní činnost v ob-

90 zastavení Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 

– prezentační dataprojekce
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lasti potravin a krmiv za války a devastaci vysokoškolského 

zázemí, přibližuje počátky opětovného budování vysoko-

školského prostředí po válce, změny na vysoké škole v prů-

běhu společenských změn po roce 1948, začlenění vysoké 

školy jako veterinární fakulty do Vysoké školy zemědělské 

v Brně v roce 1952, život na univerzitě v období veterinární 

fakulty, osamostatnění a opětovný vznik Vysoké školy ve-

terinární v Brně v roce 1968-1969, univerzitu po společen-

ských změnách po roce 1970, rozvoj veterinárního vzdělá-

vání a jeho rozšíření do oblasti veterinární hygieny po roce 

1975, změny na vysoké škole v souvislosti se společenskými 

změnami po listopadu roku 1989, vznik dvou fakult Vete-

rinárního lékařství a Veterinární hygieny a ekologie v roce 

1990 a následně Farmaceutické fakulty v roce 1991, zlomo-

vé okamžiky ve vývoji v následujících letech představované 

mezinárodní evaluací veterinárního vzdělávání v roce 1995 

a uznání výuky na Fakultě veterinárního lékařství ve smys-

lu směrnic EU, výstavbu Pavilonu farmacie (1996), rekon-

strukci sportovní haly univerzity (1997), výstavbu pavilonu 

Klinik velkých zvířat (1999), vybudování ubytovacího zá-

zemí na Kaunicových kolejích pro studenty (2001), uznání 

výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie ve smyslu 

K
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směrnic EU (2002), výstavbu pavilonu Klinik malých zvířat 

(2003), úspěšnou mezinárodní evaluaci obou veterinárních 

fakult univerzity (2004) a uznání výuky na farmaceutické 

fakultě ve smyslu směrnic EU, vybudování Pavilonu hygieny 

(2006), zásadní rekonstrukci budovy anatomie, histologie 

a embryologie (2007), rekonstrukci auly univerzity (2008) 

a oslavy 90. výročí založení univerzity. 

Prezentační dokument powerpointového formátu před-

stavuje obrazově-textové zpracování historie Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno a přibližuje vývoj v jed-

notlivých obdobích existence Vysoké školy zvěrolékařské 

v Brně, později Vysoké školy veterinární, později Veteri-

nární fakulty Vysoké školy zemědělské, následně opět Vy-

soké školy veterinární v Brně, pak Vysoké školy veterinární 

a farmaceutické v Brně a nakonec Veterinární a farmaceu-

tické univerzity Brno. 

text: Redakce
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ři příležitosti 90. výročí založení Veterinární a farmaceu-

tické univerzity Brno vydala univerzita týdenní stolní 

kalendář na rok 2009. Autorem fotografií a textu je prof. 

MVDr. Rudolf Hrabák, CSc., profesor Veterinární a farmaceu-

tické univerzity Brno. Kalendář obsahuje pro každý týden fo-

tografii motýla s krátkým komentářem o životě tohoto živo-

čišného druhu. Prof. Hrabák vybral uvedené fotografie ze své 

mnohatisícové sbírky fotografií motýlů a věnoval je univerzitě 

pro vytvoření výročního kalendáře. Pro devadesátý rok exis-

tence univerzity tak každý zaměstnanec získal na pracovní stůl 

nezbytnost pro plánování svých aktivit doplněnou pohledem 

Kalendář k 90. výročí 
založení univerzity
P

do nádherné scenerie představitelů motýlí říše se zajímavostmi 

o každém představeném druhu od předního experta na život 

motýlů, vynikajícího fotografa hmyzu a současně učitele naší 

alma mater. Zaměstnance univerzity tak po celý rok 2009 bude 

provázet nejen kalendářní přehled povinností a aktivit, ale také 

pohled na krásu a proměnlivost živé přírody zobrazenou před-

staviteli motýlí říše v jejich životním prostředí. 

text: Redakce
foto: prof. MVDr. Rudolf Hrabák, CSc.Soumračník jahodníkový

Okáč bojínkový

Lišaj oleandrový

Přástevník medvědí
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Perleťovec severní

ít na půdě univerzity se nesmí, ale nepřipít na její 

zdraví, to se nesluší. Samozřejmě že jsme tentokrát 

číše pozvedli, a skleničkami nejen radostně, ale také 

noblesně a slavnostně zazvonili. K devadesátinám to jistě 

patří. Pilo se zvláštní víno. Myslíte – Svatomartinské? Bylo 

přece 11. 11. Kdepak! Pilo se víno zralé, jiskrné, voňavé po 

rozkvetlé louce s jemnou lipovinkou, vyrovnanými kyse-

linkami a dlouhou chutí rozplývající se na jazyku. Ryzlink 

rýnský? Pozdní sběr? Dvou tříleté víno? Pan rektor nám 

toho na etiketě mnoho neprozradil. Lišácky láhev ozdobil 

jen svým řetězem a jednoduchou devadesátkou. Škoda, že 

nám v pondělí nedal dvě sedmičky i na přednášku o víně. 

Možná, že by ho studenti královsky pochválili. Proč králov-

sky? Protože, ryňák je u nás na jižní Moravě králem vín. Vy 

ještě darovanou láhev máte? Že si ji dáte do sklípku? Dobře, 

tak pouze do 12. 12. 2008. To je přece to správné datum na 

univerzitní přípitek. Na zdraví – naše univerzito! Na zdraví 

nás všech, kteří jsme v ní doma.

 

text: Ladislav Steinhauser
foto: Redakce

In vino veritas
P
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Osobní účast
Adámek Jiří, MVDr.
Balatý Břetislav, MVDr.
Bašta Josef, MVDr.
Baudyš Oldřich, MVDr.
Beránek Jaromír, MVDr., CSc.
Bondy Richard, MVDr.,  CSc.
Brádka Jiří, MVDr.
Brožek Pravomil, MVDr.
Brožková-Libosvárová Ludmila, MVDr.
Čapek Josef, MVDr.
Čapková-Slováková Jarmila, MVDr.
Červený Čeněk, prof. MVDr., CSc. 
Daníček Ota, MVDr.
Daníčková-Patočková Hana, MVDr.
Dobšinská-Šmídová Eva, doc. MVDr., CSc.
Doktor Jiří, MVDr.
Grézl Vojtěch, MVDr.
Grim Jiří, MVDr.
Horák Oldřich, MVDr.
Horký Lubomír, MVDr.
Hostek Jiří, MVDr. 
Houška Jiří, doc. MVDr., CSc. 
Hrabák Josef, MVDr.
Hrabák Rudolf, prof. MVDr., CSc.
Charvát Karel, MVDr.
Jeřábek Jan, prof. MVDr., DrSc.
Jeřábek Josef, MVDr.
Juránek Miloslav, MVDr.
Klimeš Alois, MVDr.
Kolář Zdeněk, MVDr.
Kořínek, Zdeněk, MVDr.
Král František, MVDr.
Kubín Jan, MVDr.
Kunc Karel, MVDr.
Kvasnička Miroslav, MVDr.
Lacina Jiří, MVDr.
Ládr Jiří, MVDr.
Lukšík Ivan, MVDr.
Macák Jan, MVDr.
Marvan František, prof. MVDr., DrSc.
Matušů Antonín, MVDr.
Matušů-Morávková Alena, MVDr.
Mlčoch Vladimír, MVDr.
Nejdl Josef, MVDr.
Němeček Ladislav, prof. MVDr., CSc.
Nový Josef, MVDr.
Otruba Stanislav, MVDr.
Pakoš Richard Valdemar, MVDr.
Petro Ivo, MVDr.
Polák Bohumil, MVDr.
Procházková-Coufalová Jana, MVDr.
Přibáň Karel, MVDr.
Roun Jindřich, MVDr.
Růžička Petr, MVDr.
Ryšavý Jaroslav, MVDr.
Severa Vlastislav, MVDr.
Šalda Karel, MVDr.

Šimon Josef, MVDr.
Šíp Jiří, MVDr.
Šťastný Jan, MVDr.
Tomandl Oldřich, MVDr.
Trubač Pavel, MVDr.
Vašíček Vlastimil, MVDr.
Vítek Josef, MVDr.
Vozár Ján, MVDr.
Vytřísal Ladislav, MVDr.
Wagner Eduard, MVDr.
Zámečník Adolf, MVDr.

Zaslání diplomu poštou
Bagiová-Nečasová Hedvika, MVDr.
Bečka Oldřich, MVDr.
Brabec Vladimír, MVDr.
Brustman Ivo, MVDr.
Bujdák Anton, MVDr.
Burdych Jiří, MVDr.
Coufalová-Černá Eva, MVDr.
Čermák Ivan, MVDr.
Fišer Antonín, prof. MVDr., DrSc.
Funda Jaroslav, MVDr.
Hájek Miroslav, MVDr.
Hertl František, MVDr.
Hlavica Richard, MVDr.
Hubáček Jaromír, MVDr.
Jakš Antonín, MVDr.
Jelínek Karel, MVDr.
Ješina František, MVDr.
Kantor Zdeněk, MVDr.
Kopečný Vladislav
Korec Ladislav, MVDr.
Kráčík Zdeněk, MVDr.
Kubiska Miroslav, MVDr.
Kudláček Josef, MVDr.
Kurka Jindřich, MVDr.
Langmajer Miloslav, MVDr.
Lát Vladimír, MVDr.
Lukeš Miroslav, MVDr.
Mach Vladimír, MVDr.
Maloušek Vladimír, MVDr.
Metz Vladimír, MVDr.
Novák Miloš, MVDr.
Padalíková-Mucalíková Drahomíra, MVDr.
Pecha Jiří, MVDr.
Peroutka Metoděj, MVDr.
Peštál Karel, MVDr.
Petrová-Uhrová Ivana, MVDr.
Raubüchl Otto, MVDr.
Řečinský Milan, MVDr.
Řehák Bohumír, MVDr.
Sedláček Pavel, MVDr.
Treitler Roman, MVDr.
Vlasák Václav, MVDr.
Wácha Jan, MVDr.
Zamrzla Jiří, MVDr.

Zlaté diplomy 
Seznam promovaných 13. listopadu 2008 
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