
Vzpomínka na prof. MVDr. 

Vladimíra Jurajdu, DrSc.  

 MVDr. Vladimír Jurajda, promoval na  veterinární 
fakultě VŠZ v Brně v roce 1962.  

Již během studia pracoval na katedře chorob drůbeže, kde 

jako diplomant vypracoval diplomovou práci nazvanou 

„Krevní obraz u krůty“. 

Po promoci nastoupil  jako obvodní veterinární lékař 

v Rokycanech, a od roku 1966  nastupuje  na Vysoké škole 

veterinární na ústavu fyziologie, později pak jako řádný 

vědecký aspirant  na katedře chorob drůbeže. 

 Velký vliv na jeho odborné směřování  bylo setkání 

s prof.Bedřichem  Klimešem, CSc., vynikajícím odborníkem  

a zakladatelem   aviární medicíny u nás  i 

v mezinárodním kontextu.  

 Pod jeho vedením založil dr. Vladimír Jurajda na naší 

alma mater první laboratoř pro aviární virologii  a 

vypracoval studie, v nichž prokázal přítomnost viru 

Markovy choroby v prachu drůbežích  hal.  

Práce Jurajda a Klimeš: „Presence and survival of 

Marek´s disease agent in dust“, byla publikovaná 

v roce 1970 v Avian Diseases a byla v tehdejší době 

v této oblasti světovou prioritou a přispěla značnou 

mírou k poznání patogeneze, epizootologie a přispěla 

k zavedení ochranných opatření u této nákazy drůbeže. 

V roce 1990 podává dr.Jurajda habilitační práci, po 

jejímž obhájení se v roce 1991 stává docentem, a v roce 



1992 obhajuje doktorskou disertační práci a v roce 1994 

je  jmenován profesorem pro obor aviární choroby.  

Publikoval v odborných časopisech a vydal monografie 

Kompendium chorob drůbeže a ptactva, Farmakoterapie 

ptáků a Chov a nemoci pštrosů, včetně dalších studijních 

materiálů pro studenty  veterinární školy. 

Na Akademii zemědělských věd spolupracoval s prof. Janem 
Svobodou na diagnostice viru aviární leukózy typu J v ČR a na 
klinice Aviární medicíny testoval účinnost vakcín proti infekční 
burzitidě u drůbeže. 
V roce 1994 přebírá vedení Kliniky aviárních chorob. 

V roce 1994 se na tři roky stává proděkanem Fakulty 

veterinárního lékařství VFU Brno. 

Velmi aktivně působil v drůbežnické sekci Společnosti 

veterinárních lékařů a později i v sekci aviární 

medicíny ČSVTS. Pod jejichž záštitou pořádal naše i 

mezinárodní konference, nejen pro veterinární 

specialisty, ale i pro drůbeží specialisty z řad 

chovatelské veřejnosti. 

Prof. Jurajda se stal jako jeden z prvních, členem české 

větve World Poultry Science Association a později i 

World Veterinary Poultry Association. 

Prof. Vladimír Jurajda, DrSC., zemřel 1. listopadu 2020 

ve věku 82 let. 

Čest jeho památce  

Karel Kovařík, 

čestný prezident ČAAM 

. 


