
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

Ochranná opatření v případě výskytu nebezpečných 

nákaz hospodářských zvířat na území ČR 

 

 

 

 

 

 

Student:      Bc. Tereza Kekeláková 

Vedoucí diplomové práce:    MVDr. Tatiana Smržová 

Studijní obor:     Bezpečnostní plánování 

Datum zadání diplomové práce:  30. 11. 2010 

Termín odevzdání diplomové práce:  15. 4. 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucí diplomové práce paní MVDr. Tatianě Smrţové za odborné vedení a za 

poskytnutí cenných rad, které mi při zpracování pomohly. Chtěla bych také poděkovat svým 

rodičům za podporu po celou dobu studia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně.“ 

 

 

 

 

        …………………………. 

V Jeseníku 12. 4. 2011       Bc. Tereza Kekeláková 



ANOTACE 

KEKELÁKOVÁ, T., Ochranná opatření v případě výskytu nebezpečných nákaz 

hospodářských zvířat na území ČR. Diplomová práce, Ostrava VŠB - TUO, 2011 

Diplomová práce se zabývá ochrannými opatřeními v případě výskytu nebezpečné 

nákazy hospodářských zvířat. V první části je vysvětleno, jak nákaza vzniká a jak se můţe 

šířit. Dále je zde uvedena rešerše nebezpečných nákaz, které se v poslední době vyskytovaly 

na území České republiky. V druhé části jsou navrţeny preventivní a represivní ochranná 

opatření. V závěru práce jsou uvedena nejnutnější ochranná opatření v případě vzniku 

nebezpečné nákazy. 

 

Klíčová slova: infekční agens, nebezpečná nákaza, hospodářské zvíře, ochranná opatření 

 

ANNOTATION 

KEKELÁKOVÁ, T., Measures of protection in case of appearance of dangerous diseases of 

livestock in the CR. Diploma thesis, Ostrava VŠB – TUO, 2011 

This diploma thesis is dealing with measures of protection in case of appearance of 

dangerous diseases of livestock. The first part explains how diseases evolve and how they are 

spread. Further it introduces an index of dangerous diseases recently appeared in the Czech 

Republic. The second section covers precautionary and repressive measures of protection. 

There is a list of essential measures of protection in case of appearance of dangerous 

disease suggested at the end of the thesis. 

 

Key words: infectious agents, dangerous disease, livestock, measures of protection 
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1 Úvod 

Velikost národa a jeho morální úroveň se dá měřit tím, jak zachází se zvířaty.  

Mahátmá Gándhí 

 

 

Uţ odpradávna člověk musel tvrdě bojovat aţ na hranici svých sil a moţností, aby 

pro sebe získal potřebnou ţivočišnou potravu. Proto začal zkoušet, s méně či více úspěchy 

některá zvířata chovat pro svoji potřebu. Následná domestikace sebou ale přináší problémy 

dnešního světa při chovu hospodářských zvířat, jako jsou například nebezpečné nákazy 

a jejich následné šíření. S rostoucí globalizací se zrychluje a roste šíření nákaz. Snahou lidské 

společnosti je zabránění nebo minimalizování následků nákaz. Tato globalizace na druhé 

straně vyţaduje uplatňovat standardizované postupy v oblasti preventivní ochrany či likvidace 

nákazy závazné pro všechny zasaţené státy, kterých se to týká.   

 

Téma diplomové práce, se týká stanovení nezbytných ochranných opatření v případě 

vzniku nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. Ochranná opatření jsou ze své podstaty 

preventivní a represivní. Práce se bude zabývat zejména preventivními opatřeními, která jsou 

snadno realizovatelná, ekonomičtější a v neposlední řadě efektivnější. Zabraňují vzniku 

váţných ekonomických ztrát a morální újmě chovatele. Nedodrţení prevence můţe vést 

zpravidla ke vzniku nebezpečných nákaz, které se podaří utlumit pouze represivními 

metodami. Tyto metody musí řešit vzniklé situace nekompromisně, a v krajní situaci vedou aţ 

k utracení části nebo i celého chovu. 

 

Cíle práce: 

 stanovení faktorů ovlivňujících šíření nebezpečných nákaz, 

 stanovení nevyhnutelných ochranných opatření v případě výskytu 

nebezpečných nákaz. 
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2 Rešerše 

Níţe jsou uvedeny odborné publikace a legislativa, týkající se problematiky nákazy 

hospodářských zvířat. 

 

HUBÁLEK, Z.; RUDOLF, I.: Mikrobiální zoonózy a sapranózy. 2 vydání, Brno: Masarykova 

univerzita, 2007. 176 s. ISBN: 978-80-210-4460-9 

Jedná se o učební text pro studium mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity. Jde o stručné chronologické shrnutí významných epidemií, objevů a milníků 

týkajících se zoonóz a sapranóz od 18. stol. př. n. l. aţ do roku 2007. Text obsahuje ucelený 

přehled zoonóz, přenašečů nákaz a původců zoonóz. 

 

JAGOŠ, P.; KOLEKTIV AUTORŮ: Nemoci hospodářských zvířat. 1 vydání, Praha: Státní 

zemědělské nakladatelství, 1982. 360 s. ISBN:07-069-82 

Tato kniha je staršího data vydání, ale i tak udává ucelených přehled nemocí 

hospodářských zvířat. Jednotlivé zvířata jsou rozdělena do kapitol. Téměř u kaţdého druhu 

zvířete jsou uvedeny nakaţlivé nákazy, infekční nemoci, parazitní nemoci, orgánové nemoci, 

poruchy výměny látkové, nemoci vyvolané účinkem fyzikálních faktorů, alergózy, 

alimentární intoxikace a otravy a také mykotoxikózy. Kaţdá nemoc je zde stručně popsána 

a jsou u ní uvedeny příznaky, její původce, diagnóza, léčení a prevence. 

 

SEDLÁK, K.; TOMŠÍČKOVÁ, M.: Nebezpečné infekce zvířat a člověka. 1 vydání, 

Havlíčkův Brod: Nakladatelství SCIENTIA, 2006. 167 s. ISBN:80-86960-07-02 

Kniha je určena široké veřejnosti. Jsou zde vysvětlené zoonotické infekce, jejich 

přenos ze zvířat na člověka, vznik infekce a uveřejněny původci těchto infekcí. 

U jednotlivých onemocnění jsou uvedeny informace o původci nákazy, příznaky, výskyt, jak 

tyto nemoci léčit a prevenci jak předcházet těmto nemocím. 
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Vyhláška č. 12/2010 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška, vydaná Ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen „ČR“) 

zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Upravuje obecná opatření 

ke zdolávání nákaz a zabránění šíření nákaz zvířat, stanovuje způsob a lhůty ohlašování 

nákaz, veterinární podmínky a pravidla očkování zvířat. 

 

Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně 

vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška je vydána Ministerstvem zemědělství ČR a upravuje: systém a způsob 

shromaţďování, vyhodnocování a šíření dat, která se týkají výskytu zoonóz a původců 

zoonóz, epidemiologické vyšetřování ohnisek onemocnění z potravin a výměnu informací 

ve vztahu k zoonózám a původcům zoonóz. 

 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje veterinární poţadavky na chov a zdraví zvířat a na ţivočišné 

produkty. Upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob a působnost a pravomoc 

orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče. 

 

Internetové stránky: World Organisation for Animal Health, URL: <www.OIE.int> 

Jedná se o webové stránky Světové organizace pro zdraví zvířat. Na stránkách lze najít 

informace k některým nebezpečným nákazám. Jsou zde uveřejněny některé pohotovostní 

plány nebezpečných nákaz různých zemí. 

 

http://www.oie.int/
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3 Definice základních pojmů 

Pro účely své diplomové práce zde uvádím základní pojmy a definice týkající se 

problematiky nákazy hospodářských zvířat. 

 

Zoonóza 

Jde o onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně přenosné přímo nebo nepřímo 

mezi zvířaty a lidmi. [1] 

 

Chovatel 

Je kaţdý, kdo chová nebo drţí zvíře nebo zvířata anebo s nimi obchoduje. [2] 

 

Svod zvířat 

Jedná se o soustředění zvířat z různých chovů na určeném místě a k určenému účelu, 

zejména trh se zvířaty, výstava nebo přehlídka zvířat, zkoušky výkonnosti a chovatelské 

soutěţe. [2] 

 

Hospodářské zvíře 

Je zvíře, vyuţívané převáţně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům. 

Jedná se zejména o skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříţenci, drůbeţ, běţci, 

králíci, koţešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní 

ţivočichové a včely. [2] 

 

Vektor 

Je kaţdé zvíře patřící k obratlovcům nebo bezobratlým, které můţe mechanicky nebo 

biologicky přenášet a šířit původce příslušné nákazy. [4] 
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Zvíře vnímavého druhu 

Jakékoli domácí nebo volně ţijící zvíře, které můţe onemocnět určitou nákazou. [4] 

 

Druhy onemocnění podle síly příznaků a délky trvání [10]: 

 perakutní = trvají několik minut aţ hodin, 

 akutní = trvají několik hodin aţ 2 – 3 týdny, 

 subakutní = trvají 3 – 6 týdnů, 

 chronická = trvají déle neţ 6 týdnů, probíhají pomalu. 
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4 Infekční proces 

Infekční proces je vzájemným působením mezi patogenním mikroorganizmem 

a organizmem hostitele (makroorganizmem), který je zahájen vniknutím agens do těla 

hostitele. 

4.1 Infekční agens 

Infekční neboli etiologické agens je původce, vyvolavatel daného onemocnění. 

Infekční agens dělíme do pěti skupin, a to [3][6]: 

1. viry, jsou nejmenšími infekčními agens, obligatorními parazity, mnoţícími 

se v ţivých buňkách a původci celé řady závaţných onemocnění, 

2. bakterie, jsou jednobuněčné organizmy, mívají kokovitý nebo tyčinkovitý tvar 

a zpravidla dosahují velikosti několika mikrometrů, 

3. houby, mohou způsobovat povrchová onemocnění kůţe, srsti, paznehtů, kopyt, 

anebo hluboká systémová onemocnění, 

4. prvoci, jsou většinou původci parazitárních onemocnění zvířat, 

5. metazoa, jedná se o mnohobuněčné ţivočišné organizmy. 

 

Biologická agens jsou ţivé choroboplodné mikroorganismy nebo jejich produkty, 

které jsou schopné vyvolat hromadné infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat či rostlin. 

Pro uplatnění těchto mikroorganismů jako biologických agens, musí být patogenní, tedy 

schopné vniknout do organismu a vyvolat onemocnění. Onemocnění vyvolané takovýmto 

patogenem se pak nazývá infekcí. Kaţdý patogen má svoje specifické charakteristiky, které 

určují, do jaké míry je nebezpečný. Základní předpoklady pro rozvoj infekce vyvolané 

patogenem jsou [3]: 

1. schopnost přeţívat a šířit se v okolním prostředí, 

2. schopnost uchytit se na povrchu cílové buňky, 

3. schopnost porušit obranné bariéry organismu proti infekci, 
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4. schopnost poškodit cílové buňky. 

 

Biologická agens jsou rozšiřována čtyřmi způsoby: 

 kontaminací potravních řetězců či vodních zdrojů, 

 přenos infikovaným vektorem, 

 vytvořením aerosolového mraku, který je pak inhalován nebo kontaminuje 

povrchy, 

 přímý kontakt s infikovaným jedincem. 

 

K vlastnostem původce nákazy patří jeho patogenita, virulence, invazivita a toxigenita. 

4.2 Vlastnosti původce nákazy 

Patogenita je schopnost infekčního agens vyvolat specifický patologický stav 

ve vnímavém hostiteli. Patogenita můţe být silně modifikována. 

Virulence je stupeň patogenity jednotlivých kmenů infekčního agens. Je určena 

zejména invazivitou a toxigenitou. 

Invazivita je schopnost agens pronikat do tkání hostitele pomnoţovat se v nich. 

Toxigenita je schopnost agens poškozovat hostitele produkcí jedů (toxinů). [3] 

4.3 Proces šíření nákazy 

Pro šíření nákazy musí být splněny tři podmínky: 

1. zdroj nákazy, 

2. cesta přenosu, 

3. vnímavý jedinec. 

Vyloučením kteréhokoliv z článku procesu vede k přerušení procesu šíření nákazy. 
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4.3.1 Zdroj nákazy 

Zdrojem nákazy je obratlovec, vylučující původce v období infekčnosti, často 

bez jakýchkoliv klinických příznaků. K vylučování infekčního agens a následné nákaze můţe 

dojít: 

1. močí, 

2. feces neboli výkaly, 

3. vývrţky, 

4. slinami, 

5. vykašláváním nebo vydechováním, 

6. krví, 

7. mlékem, 

8. hnisem.[3] 

4.3.2 Cesta přenosu nákazy 

U přenosu nákazy chápeme přesun infekčního agens ze zdroje nákazy (donor) 

na vnímavého hostitele (recipient), včetně spolupůsobících faktorů. Přenos ze zdroje se můţe 

uskutečnit v rámci kontaktu přímého, anebo nepřímého. Typy přenosů původce nákazy jsou 

klasifikovány do 4 kategorií, jako přenos: 

1. kontaktem (přenos přímý), 

2. inhalací (vzduchem), 

3. ingescí (jídlem a vodou), 

4. inokulací (skupina infekcí přenosných hematofágními členovci, a některé 

nákazy nozokomiální, tj. způsobené nechtěně při lékařském ošetření). [3] 

4.3.3 Vnímavý jedinec 

Vnímavý jedinec (hostitel) je hospodářské zvíře, v jehoţ organizmu jsou přirozené 

podmínky pro uchycení a přeţívání původce nákazy. 
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Důleţité faktory, které ovlivňují vnímavost nebo rezistenci hostitele vůči infekci, jsou: 

 dávka infekčního agens, jeho virulence a vstupní brána infekce, 

 věková struktura, 

 stav imunity (podíl imunních jedinců), 

 výţivový stav hostitele, 

 genetické faktory, 

 stresové faktory (fyzické a psychické), 

 souběţná jiná onemocnění. [3] 
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Obrázek 1 Proces šíření nákazy 
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4.4 Brána vstupu nákazy 

Hostitel je obecně vystaven vniknutím nákazy do těla povrchem kůţe, sliznicí 

respiračního traktu, sliznicí alimentárního traktu, konjunktivou a urogenitálním traktem. [3] 

 Kůţe 

Jde o vstup per cutis (per)kutánně. Kůţe bývá nejčastější bránou vstupu u nákaz 

přenášených vektory. Kůţe se stává vstupní bránou po narušení její kontinuity, buď 

při zranění, nebo při pokousání nebo poškrábání. Mikroorganizmy mohou pronikat také 

i nepoškozenou kůţí, např. přes vývody potních a mazových ţláz. [3] 

 Sliznice respiračního traktu 

Jedná se o vstup per inhalatione neboli inhalačně. Do horních a dolních cest dýchacích 

vniká řada patogenů vdechnutím, ve formě prachu (pevné částečky ve vzduchu) nebo aerosolu 

(kapénky). Aerosol o kapénkách s průměrem <100 μm vydrţí ve vzduchu velmi dlouho, 

a částečky o průměru 1 – 5 μm snadno pronikají aţ do plicních sklípků. [3] 

 Sliznice alimentárního traktu 

Jde o vstup per os neboli perorálně. U perorálního vstupu agens do těla hraje velkou 

roly kontaminované krmivo a voda. [3] 

 Oční spojivka 

Jedná se o vstup per conjunctivam neboli spojivkou. Jde o nákazu přenesenou 

přes oční spojivku. [3] Spojivka je spíše infikována mechanickým znečištěním neţ vzdušným 

přenosem. 

4.5 Průběh infekce 

Infekce (nákaza) je vstup infekčního agens do organizmu hostitele a pomnoţení tohoto 

agens ve tkáních. Následkem je buď inaparentní infekce, nebo manifestní onemocnění. [10] 

Inaparentní infekce neboli asymptomatická (bezpříznaková), subklinická forma 

probíhá bez výrazných klinických příznaků. 

Manifestní nákaza je infekční onemocnění, které se projevuje klinickými příznaky 

(symptomy). [10] 
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Inkubační doba je časový interval mezi vniknutím agens do těla hostitele a vyvoláním 

prvních klinických příznaků. Délka inkubační doby se u jednotlivých nákaz liší, můţe trvat 

několik hodin, dnů, týdnů, měsíců nebo i jeden rok. [10] 

4.6 Základní klinické projevy 

Po průniku biologického agens do organismu některou z bran vstupu dochází 

po uplynutí inkubační doby k rozvoji onemocnění. Téměř všechna infekční onemocnění 

vyvolaná biologickými agens jsou doprovázena základními příznaky infekce, mezi které patří: 

 horečka, 

 zánět, 

 vyráţka, 

 reakce imunitního systému. [9] 



12 

 

5 Nebezpečné nákazy hospodářských zvířat 

Podle Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje, se na území ČR v období 

1. 1. 2008 – 28. 2. 2011 vyskytovaly níţe uvedené nákazy. 

Tyto nákazy jsou: Brucelóza zajíců, Bovinní spongiformní encefalopatie, enzootická 

leukóza skotu, chlamydióza drůbeţe, cholera drůbeţe, infekční nekróza krvetvorné tkáně, 

infekční rhinopneumónie koní, kampylobakteróza, katarální horečka ovcí, klusavka, 

Koiherpesviróza, myxomatóza králíků, nakaţlivá metritida koní, nízko patogenní aviární 

influenza, paratuberkulóza, Pulorová nákaza, salmonelóza drůbeţe, salmonelóza prasat, 

salmonelóza skotu, Trichofytóza, Trichofytóza skotu, tuberkulóza drůbeţe, tuberkulóza 

prasat, tularemie u zajíců, varroáza a virová hemoragická septikémie.  

Dále je zde uvedena rešerše těch nákaz, které jsou podle zákona 166/1999 Sb. [2] 

uvedeny jako nebezpečné nákazy. Seznam nebezpečných nákaz je uveden v příloze. 

 

5.1 Brucelóza zajíců (Brucellosis leporis) 

Brucelóza je nakaţlivé onemocnění více druhů zvířat, přenosné i na člověka. Z volně 

ţijících zvířat se s ní setkáváme nejčastěji u zajíců, králíků a spárkaté zvěře. [5] 

Původce 

Původcem jsou mikrobi Brucella abortus, Brucella suis a méně často Brucella 

melitensis. Snadno se ničí dezinfekčními prostředky, sluncem i vysoušením. Ve výkalech 

a plodových vodách nemocných zvířat přeţívá mikrob aţ několik měsíců. K jeho šíření 

dochází vodou, pohlavním stykem a migrací nemocných zvířat. Nepřímo i nářadím, stelivem, 

ale i hmyzem. [5]  

Příznaky 

U zajíců probíhá onemocnění většinou chronicky, často bez zjevných klinických 

změn. Hlavní změny se zjišťují na sliznici děloţní s následnými potraty, výtoky z pochvy, 

u samců zajíců a králíků záněty varlat a podkoţními vřídky různé velikosti. U zajíců dochází 

ke sterilitě aţ hynutí. U spárkaté zvěře probíhá nákaza pod obrazem hnisavých zánětů kloubů, 

šlach, šlachových pochev a zánětu varlat. [5] [19] 
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Léčení 

Léčení se neprovádí. Při zjištění nákazy se zvíře utratí. 

 

5.2 Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) 

Bovinní spongiformní encefalopatie neboli nemoc šílených krav a klusavka je 

neurodegenerativní onemocnění projevující se změnami v chování a poruchami koordinace 

pohybů a končící vţdy smrtí. [7] 

Původce 

Za původce onemocnění jsou povaţovány škodlivé bílkoviny = priony, které 

hostitelský organismus napadají bez imunitní odezvy. Hromadí se v centrálním nervovém 

systému a způsobují zde nevratné patologické změny. Hlavním zdrojem nákazy je krmivo 

kontaminované BSE prionem, čili krmivo s obsahem masokostní moučky nebo mléčné 

náhraţky na bázi kafilerního tuku. [7] 

Příznaky 

Inkubační doba u všech vnímavých zvířat je velmi dlouhá, u skotu 2 – 10 let 

(průměrně 4 – 5 let), u ovcí a koz 1 – 5 let v závislosti na velikosti infekční dávky, vnímavosti 

k onemocnění a stresovým vlivům. [7] 

Klinické příznaky probíhají subakutně nebo chronicky. Jde o bezhorečnaté 

onemocnění spojené se ztrátou kondice a příznaky typickými pro narušení centrálního 

nervového systému. Počáteční příznaky bývají nevýrazné a projevují se změnami chování 

zvířat (lekavost, neklid, napadání jiných zvířat, pocity strachu). Pak nastupuje třes, poruchy 

koordinace pohybů a slabost zadních končetin. [7] 

Léčení 

Klasická léčba je při tomto onemocnění zcela neúčinná. Nemocná zvířata během 

několika týdnů aţ měsíců hynou na celkovou vyčerpanost nebo musí být utracena. [7] 
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5.3 Enzootická leukóza skotu (Leucosis enzootica bovum) 

Leukóza je vleklé virové onemocnění přenosné na skot, ovce a kozy. Projevuje se 

v konečném stádiu nádorovitým bujením mízních uzlin, ale i jiných orgánů. Nádorovitým 

změnám předcházejí změny v krevním obraze a sérologická odezva na přítomnost virových 

partikulí v organizmu. [5] 

Původce 

Původcem je vir (BVL) řazený do skupiny onkornavirů typu C. Zdrojem infekce 

ve stádě jsou nemocná zvířata, která byla přisunuta do chovu. Nakaţlivost onemocnění je 

relativně nízká a onemocnění probíhá v chovu formou dlouhodobého chronického 

onemocnění. Po předpokládané infekci jiţ během 4 – 12 týdnů můţeme zjistit sérologicky 

přítomnost specifických protilátek. Tato fáze onemocnění – sérologická, neboli akutní virémie 

probíhá bez klinických příznaků. S odstupem 1 – 2 roků dochází ke změnám ve sloţení bílého 

krevního obrazu. Následující fáze onemocnění – hematologická, neboli chronická lymfatická 

leukémie rovněţ probíhá bez zjevných klinických příznaků. V patogenezi se tyto dvě období 

označují jako preklinická forma onemocnění. Hematologická fáze onemocnění můţe trvat 

i několik roků. U preklinických forem onemocnění, zvláště kdyţ probíhají delší dobu, 

můţeme v řadě případů prokázat histologické změny na mízních uzlinách. Po několika letech 

(2 – 5) dochází u některých zvířat k nádorovitému zvratu, nastupuje klinická forma 

onemocnění – tumorózní. Nádorovitým bujením jsou postiţeny mízní uzliny a jiné orgány. 

Tumorózní forma trvá několik týdnů nebo měsíců a končí smrtí. [5] 

Příznaky 

Klinické příznaky se mohou objevit aţ za několik let od infekce. Jsou velmi 

rozmanité. Nejčastěji se prokazuje zvětšením mízních uzlin, které jsou nebolestivé a tuţší 

konzistence. Dále se vyskytují poruchy jater, ledvin a dělohy. [5] 
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Obrázek 2 Klinický příznak enzootické leukózy skotu - kožní léze [13] 

Léčení 

Léčení se neprovádí a nemocná zvířata se porazí. 

 

5.4 Chlamydióza drůbeže (Ornithosis, psitacosis) 

Chlamydióza je nakaţlivé onemocnění drůbeţe a volně ţijících ptáků, přenosné 

i na člověka. [5] 

Původce 

Původce nemoci se řadí mezi chlamidie. Hlavním zdrojem nákazy jsou zjevně nebo 

latentně nemocná zvířata, která ve velkém mnoţství vylučují původce nosními výměšky 

a výkaly. Onemocnění se šíří aerogenní cestou a per os. Člověk se nakazí vdechováním 

infikovaného prachu při manipulaci, ošetřování nebo zpracování nakaţené drůbeţe. [5] 

Příznaky 

Inkubační doba se pohybuje v širokém rozmezí. Při akutním průběhu nemoci je to    

7 - 14 dnů, ale zpravidla uplyne delší doba, neţ příznaky upoutají pozornost. V chovech slepic 

probíhá onemocnění chronicky za příznaků dočasných, později trvalých průjmů. Zvířata 

hubnou. V chovech krůt probíhá onemocnění za příznaků nechutenství, spavosti, zjeţeného 

peří, výtoku z nosních otvorů, dýchacích obtíţí a průjmů. V chovech kachen se projevuje 
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onemocnění u mladých zvířat v zaostávání růstu, zánětem spojivky a rohovky a zánětem 

nosní sliznice. [5] 

 

Obrázek 3 Příznaky chlamydiózy – výtok z očí [11] 

K léčení se pouţívají širokospektrální antibiotika. 

 

5.5 Cholera drůbeže (Cholera avium) 

Cholera drůbeţe je nakaţlivé bakteriální, nejčastěji akutní nebo perakutní enzooticky 

probíhající onemocnění hrabavé a vodní drůbeţe a holubů. K onemocnění jsou vnímaví 

všichni ptáci. Onemocnění způsobuje hospodářské ztráty vysokou nemocností, hynutím 

a náklady na tlumení nákazy. [5] 

Původce 

Původcem onemocnění je Pasteurella multocida, která byla prokázána v orgánech 

klinicky zdravé drůbeţe, dále na sliznici horních cest dýchacích zvířat a člověka. Pasteurely 

ţijí v trvalé neškodné symbióze v organizmu drůbeţe i dalších druhů zvířat. Její patogenita, 

virulence vzniká vlivem různých okolností. Odolnost pasteurel ve vnějším prostředí je malá. 

Ničí je rychle teploty nad 60°C a běţné dezinfekční prostředky. Onemocnění se šíří přenosem 

virulentních pasteurel z nemocné drůbeţe nebo z divoce ţijícího ptactva. Nemocná zvířata 

vylučují pasteurely trusem. K nakaţení dochází přímým stykem zvířat, kontaminovaným 



17 

 

krmivem, pitnou vodou nebo předměty. Vstupní branou infekce je sliznice trávicího ústrojí. 

Onemocnění můţe vzniknout také po zkrmování zaplísněného nevhodného krmiva, 

při avitaminózách, nedostatku minerálních látek, zamoření cizopasníky a působením dalších 

činitelů. [5] 

Příznaky 

Inkubační doba je 12 – 24 hodin, moţno i delší. Onemocnění probíhá v několika 

formách. U perakutní formy po velmi krátkém inkubačním období onemocnění vede 

k náhlému hynutí. Akutní formu charakterizuje horečka, malátnost a cyanóza hřebínku. 

U jedinců ţijících několik hodin se projevuje průjem a zrychlený, chraplavý a ztíţený dech. 

Při této formě zvířata hynou za 1 – 3 dny. Trvá-li cholera delší dobu, ztrácejí pasteurely 

virulenci a nemoc nabývá chronického průběhu s málo typickými příznaky (např. apatie, 

nechutenství, kachexie, záněty kloubů, edé lalůčků, katar dýchacích cest). [5] 

 

Obrázek 4 Klinické příznaky cholery drůbeže – otoky [14] 
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Obrázek 5 Klinické příznaky cholery drůbeže - otoky podočnicových dutin [14] 

Prevence 

K zamezení zavlečení nákazy do chovu je pravidelná dezinfekce, dodrţování 

zoohygienických opatření a imunizace chovu. [5] 

 

5.6 Infekční nekróza krvetvorné tkáně 

Jedná se o závaţné virové onemocnění lososovitých ryb. Vir existuje jiţ u mnoho 

volně ţijících ryb a také ve farmách lososovitých ryb. [16] 

Původce 

Původcem nákazy je RNA vir rodu Novirhabdovirus. Nákaza je přenášena klinicky 

nemocnými rybami. Virus je vylučován výkaly, močí a ostatními tělními tekutinami. Vir 

můţe přeţívat ve vodě po dobu nejméně jednoho měsíce, a to v případě, ţe voda obsahuje 

organický materiál. Tento vir můţe být šířen také kontaminovaným krmivem. [16] 

Příznaky 

Inkubační doba onemocnění je 5 – 45 dnů. Mezi klinické příznaky patří pocit plnosti, 

ztmavnutí kůţe a blednutí ţáber. Ryby, které přeţijí, vykazují dobrou odolnost vůči 

nemocem, některé z nich se mohou stát nosiči nákazy. [16] 
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5.7 Infekční rhinopneumónie koní (Rhinopneumonitis virosa 

equorum) 

Virová rhinopneumónie má rozdílný průběh a příznaky u hříbat a u dospělých koní. 

Zatímco u hříbat je charakteristický akutní katarální zánět dýchacích cest s moţnými 

komplikacemi druhotnou bakteriální flórou, u dospělých koní probíhá akutní stadium 

převáţně bez zjevných příznaků. U březích klisen však postihuje plod v děloze, vyvolává jeho 

odumření a pozdější hromadné zmetání. K potratům dochází ve druhé polovině březosti, 

zejména v 8 – 11 měsíci. [5] 

Původce 

Nákaza je způsobována herpesvirem equi 1. Inkubační doba trvá 2 – 10 dnů. Období 

od infekce do doby potratu klisen trvá 3 týdny aţ 4 měsíce. Nákaza se přenáší stykem 

zdravých zvířat s nemocnými zvířaty kapénkovou infekcí anebo plodovými vodami, 

plodovými obaly a samotným zmetkem. Značný význam má i přenos viru potřísněným 

oblečením a obuví ošetřovatelů, potřísněným krmivem i drobnými zvířaty (hlodavci). [5] 

Příznaky 

Nákaza se projevuje u vnímavých hříbat horečkou a serózním výtokem z nozder. 

Teplota bývá kolem 41°C a trvá 1 – 7 dnů. Příjem krmiva a vody bývá sníţen. Sliznice nosní 

a spojivka mohou být mírně překrveny. Mízní uzliny podčelistní jsou poněkud zduřelé. 

U nekomplikovaných případů se vyskytuje vzácně průjem, otoky končetin a záněty 

šlachových pochev. Apatie je patrná jak v klidu, tak při pohybu. Jestliţe se nedostaví 

komplikace, vymizí příznaky za 1 – 2 týdny. Virové onemocnění disponuje dýchací cesty 

k infekci druhotnou bakteriální mikroflórou. Můţe pak dojít ke zhoršení stavu a těţkým 

zánětlivým komplikacím na dýchacím ústrojí v podobě bronchitid, bronchopneumonií, 

pneumonií a pleuropneumonií. [5] 

Léčení 

Při komplikovaném průběhu u hříbat spočívá v důsledném a včasném léčení 

zánětlivých procesů na dýchacích orgánech. [5] 
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5.8 Katarální horečka ovcí (Bluetongue) 

Jedná se o infekční onemocnění přeţvýkavců a není přenosné na člověka. [7] 

Původce 

Původcem je virus, Orbivirus, který patří mezi Reoviridae. V současné době je známo 

24 zřetelně rozpoznatelných sérotypů BTV1 aţ BTV24. V současné době se v Evropě šíří 

sérotyp 8 (BTV8), který je obvykle diagnostikován v Keni, Nigerii, v Jiţní Africe, v jiţní 

a centrální části Ameriky. Tento virus vyvolává klinické projevy onemocnění u ovcí 

a i u skotu. Přenašečem je hmyzí vektor tiplík rodu Culicoides. K onemocnění jsou vnímaví 

přeţvýkavci. [7] 

Příznaky 

U skotu mohou být klinické příznaky nevýrazné, a proto se stává významným zdrojem 

viru a hraje významnou roli v jeho přenášení. Onemocnění se projevuje vezikulárními 

(puchýřky) a ulcerózními (vředy) změnami v dutině ústní a jako vezikulární a ulcerativní 

dermatitida (zánět kůţe), dále koronitida (otok a zčervenání kůţe v oblasti přechodu rohoviny 

paznehtů a kůţe), slzení a slinění. Nápadný je také pokles produkce mléka. Mortalita je nízká. 

Virus můţe být šířen semenem býků. [7] 

U ovcí jsou příznaky výraznější. Průběh můţe být perakutní aţ chronický. V případě 

perakutního průběhu ovce uhyne za 7 – 9 dní od nakaţení, a to důsledkem prudkého plicního 

edému, z nozder vytéká pěnovitý sekret a dochází k udušení. U chronického průběhu můţe 

ovce také uhynout během 3 aţ 5 týdnů od nakaţení, a to vlivem následných bakteriálních 

komplikací. Mírný průběh se obvykle v poslední fázi chronického stádia onemocnění 

zvýrazňuje a urychluje. Inkubační doba nemoci je 4 – 6 dní. Nemoc se projevuje otokem 

pysků, nozder, lící a víček. Zvířata jsou apatická. [7] 
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Obrázek 6 Klinické příznaky katarální horečky ovcí - výtok z nosu, slinění [13] 

 

Léčení 

Neexistuje ţádná účinná léčba. Prevence je moţná pomocí karantény, očkováním 

a kontrolou vektorů. 

 

5.9 Klusavka (scrapie associated fibrilis) 

Klusavka neboli scrapie je neurodegenerativní onemocnění ovcí a koz. Tato nákaza 

patří stejně jako Bovinní spongiformní encefalopatie do skupiny onemocnění souhrnně 

označované jako transmisivní spongiformní encefalopatie. [5] 

Původce 

Původcem je prionový protein PrPSc. Tento protein určuje, zda je zvíře vnímavé 

ke vzniku klinických příznaků scrapie. Převáţnou příčinou nákazy je masokostní moučka 

obsaţena v krmivu. [5] 

Příznaky 

U nemocných ovcí je moţno pozorovat tendence vyškrabávat si svoji vlnu. Další 

klinické příznaky jsou obtíţe při chůzi a ztráta koordinace. Charakteristickým místem výskytu 

je centrální nervový systém. Toto onemocnění nelze potvrdit u ţivého zvířete laboratorními 
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metodami. V současné době lze vyšetřovat nervovou tkáň u poraţeného nebo uhynulého 

zvířete. [5] 

 

Obrázek 7 Klinické příznaky klusavky - holé místa od škrábání [13] 

 

Obrázek 8 Klinické příznaky klusavky - úbytek tělesné hmotnosti, shrbený vzhled [13] 

Léčení 

Zatím není ţádná známá léčba klusavky. 

 

5.10 Nakažlivá metritida koní (Metris contagiosa equorum) 

Jde o vysoce přenosné pohlavní onemocnění koní charakterizované zánětem sliznice 

dělohy, krčku, vaginy a výtokem z pochvy. Způsobuje sterilitu. [5] 
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Původce 

Původcem onemocnění je kokobacil Taylorela equigenitalis, který se přenáší 

pohlavním stykem. [5] 

Příznaky 

Klinický obraz není specifický. U klisny se můţe za 24-48 hodin po zapuštění objevit 

šedavý, zakalený, mukopurulentní výtok. Symptomy trvají 11-18 dní. Klinické příznaky 

vymizejí během 14-42 dní. [5] 

 

5.11 Nízko patogenní aviární influenza 

Onemocnění je známé od roku 1901. Aviární influenza neboli ptačí chřipka je 

nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeţe, holubů, pernaté zvěře, exotických 

ptáků a volně ţijícího ptactva, vyvolaná virem influenzy A. [7] 

Původce 

Viry influenzy jsou zařazeny do čeledi Orthomyxoviridae. Jsou klasifikovány do typů 

A, B nebo C. Viry ptačí influenzy patří do typu A. Dále jsou tyto viry kategorizovány 

do subtypů podle antigenů hemaglutininu a neuramidázy. Existuje 14 subtypů dle 

hemaglutininu a 9 subtypů dle neuramidázy. Původce vysoce patogenní aviární influenzy 

patří do subtypy H5 nebo H7. [7] 

Většinou nákaza propukne u domácí drůbeţe po kontaktu s infikovaným vodním 

ptactvem. Infikovaní ptáci vylučují virus ve vysokých koncentracích trusem a také nosním 

a očním sekretem. Nejvýznamnější způsob šíření mezi farmami je mechanický přenos 

kontaminovanými osobami, automobily apod. [7] 

Příznaky 

Klinické příznaky jsou velmi variabilní, závislé na faktorech virulence, druhu 

postiţených ptáků, věku, pohlaví. Projevují se především náhlými úhyny velkého mnoţství 

zvířat bez výraznějších příznaků. U nosnic se objevuje pokles snášky a poruchy skořápek 

vajec. Je zjišťován vodnatý průjem a vysoká ţíznivost. Nemocní ptáci projevují nechuť 

k pohybu. Mortalita se pohybuje mezi 50 – 100%. [7] 
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Obrázek 9 Klinické příznaky aviární influenzy - edém hřebenu, laloků a očních víček [14] 

Léčení 

Vakcinace se proti nákaze neprovádí. Postiţené hejno drůbeţe se likviduje. [7] 

 

5.12 Paratuberkulóza (Paratuberculosis) 

Jedná se o infekční onemocnění skotu, koz a ovcí charakterizované vleklými průjmy 

a hubnutím. Nemoc se vyskytuje sporadicky. Při enzootickém průběhu můţe způsobit značné 

škody. [5] 

Původce 

Onemocnění vyvolává Mycobacterium paratuberculosis. Zdrojem infekce je 

kontaminované krmivo nebo trus nemocného zvířete. K nakaţení dochází ve stájích a 

na pastvinách. [5] 

Příznaky 

Postiţená zvířata trpí dlouhotrvajícími průjmy, které jsou úporné a mají stoupající 

intenzitu. Následkem toho dochází k hubnutí, anémii a celkovému chátrání zvířete. [5] 
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Léčení 

Léčení se neprovádí. Nemocná zvířata je třeba izolovat a porazit. Důleţitá je 

periodická a důkladná dezinfekce ve stájích. [5] 

 

5.13 Pulorová nákaza (Diarrhoea pullorum) 

Pulorová nákaza je nakaţlivé onemocnění kuřat a slepic. Při zanedbání preventivních 

opatření můţe způsobit značné ztráty na chovech kuřat a slepic, nebo také v chovech perliček 

a krůt. K onemocnění je vnímavá i ostatní drůbeţ a většina divoce ţijících ptáků. U kuřat 

způsobuje ztráty vysokým hynutím a zaostáváním ve vývinu, u nosnic poklesem snášky 

a sníţením líhnivosti vajec. [5] 

Původce 

Původcem je Salmonella gallinarum. Jde o rovnou gramnegativní tyčinku se 

zaoblenými konci. Od ostatních salmonel se liší tím, ţe nemá bičíky a je nepohyblivá. Nákaza 

se můţe dostat do zdravých chovů různými cestami. Nejnebezpečnější jsou nosnice, které 

překonaly nemoc a staly se bacilonosiči. Tyto nosnice vylučují S. gallinarum v určitém 

procentu snesených vajec. V těchto vejcích část embryí uhyne v době inkubace, část se 

vylíhne a při líhnutí se dostane velké mnoţství salmonel plodovými vodami a plodovými 

obaly do celého prostředí líhně. Tak se nakazí i kuřata, která se vylíhla z nenakaţených vajec. 

Onemocnění se šíří rovněţ trusem nemocných zvířat, trusem bacilonosičů, kontaminovanými 

vajíčky a předměty pouţívanými při přepravě kuřat nebo vajec. Vstupní bránou infekce je 

sliznice dýchacího a trávicího ústrojí. [5] 

Příznaky 

Kuřata vylíhlá z nakaţených vajec projevují příznaky nemoci hned po narození. 

U těchto zvířat je zřejmá spavost, nechutenství a bílý průjem. Tato kuřata hynou za několik 

dnů po vylíhnutí. Kuřata nakaţená při líhnutí onemocní 8 – 9 den po vylíhnutí a hynou 

ve druhém týdnu ţivota. [5] 
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5.14 Salmonelóza drůbeže (Salmonellosis avium) 

K salmonelózám drůbeţe řadíme infekční onemocnění všech druhů drůbeţe a divoce 

ţijících ptáků vyvolaná jinými salmonelami neţ druhem Salmonella gallinarum. Hospodářské 

ztráty vznikají nízkou líhnivostí násadových vajec a vysokým hynutím mláďat. [5] 

Původce 

Nejčastějšími původci salmonelózy drůbeţe u nás jsou Salmonella typhi murium, 

S. enteritidis, S. Schotmülleri, S. Bareily, S. anatis, S. meleagridis a další sérotypy. Hlavním 

zdrojem nákazy je nemocná drůbeţ a rekonvalescenti, kteří se často stávají bacilonosiči 

a onemocnění přenášejí nakaţenými násadovými vejci na potomstvo anebo vylučují 

salmonely trusem. Při šíření nákazy mají důleţitou úlohu i nenakaţená, ale na povrchu 

salmonelami kontaminovaná vejce. Salmonely se mohou z povrchu vajec přenášet dále, anebo 

mohou proniknout skořápkou a ve vejci se rozmnoţit. K šíření nákazy dochází 

i kontaminovaným krmivem, pitnou vodou, vzájemným stykem zvířat, hlodavci. Vstupní 

branou infekce je sliznice trávicího ústrojí. [5] 

Příznaky 

Inkubační doba je 12 hodin aţ několik dnů. U mladé drůbeţe se pozoruje spavost, 

zimomřivost, shlukování pod tepelnými zdroji, nechutenství, poruchy centrálního nervového 

systému a průjem. [5] 

 

5.15 Salmonelóza prasat (Salmonellosis) 

Jde o nebezpečnou nákazu probíhající jako průjmové onemocnění. U selat probíhá 

akutně a u dospělých prasat chronicky. [5] 

Původce 

Onemocnění vyvolává Salmonella cholerae suis, S. typhi suis, S. typhi murium. 

V suché půdě vydrţí 1 ¼ roku, v suchých výkalech aţ 2 ½ roku. Vysokým teplotám a běţným 

dezinfekčním prostředkům vzdorují krátce. Na vznik onemocnění mají vliv oslabující 

momenty (např. déletrvající přeprava, špatné zoohygienické podmínky, nedostatky 

ve výţivě). Zdrojem infekce jsou nemocná prasata. Zdrojem infekce mohou být také potkani, 

myši nebo ptáci. [5] 
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Příznaky 

Inkubace nákazy je 4 – 6 dnů. Podle klinických příznaků rozeznáváme formu akutní 

a chronickou. Akutní forma se vyskytuje u odstávčat a probíhá jako septikémie. Prasata mají 

vysokou teplotu, neţerou, jsou skleslá, mají zánět spojivek a průjem. Kůţe ušních boltců, 

hrudník, břicha a vnitřních ploch stehen je cihlově červeně aţ modrofialově zbarvená. 

Onemocnění končí většinou hynutím do 2 – 10 dnů. Při chronické formě nemoci lze 

pozorovat celkovou slabost, řídké a páchnoucí výkaly. Kůţe bývá modrofialová se 

strupovitou vyráţkou. Prasata občas kašlou. Onemocnění končí hynutím po několika týdnech, 

v případě překonání nákazy zůstává bacilonosičství a pomalejší růst. [5] 

 

5.16 Salmonelóza skotu (Salmonellosis) 

Salmonelóza se nejčastěji vyskytuje u telat a také u dospělého skotu. Probíhá 

za příznaků gastrointestinálních poruch nebo jako septikémie. [5] 

Původce 

Jako původci onemocnění se nejčastěji uplatňují Salmonella enteritis, S. cholerae suis 

a S. typhi murium. Salmonely se dostávají výkaly do zevního prostředí, kde zůstávají 

ţivotaschopné 6 – 12 měsíců. Nosiči zárodků můţou být i ptáci. Špatné zoohygienické 

poměry přispívají k rozšíření této nákazy. Infekce vzniká obvykle perorální cestou po přijetí 

infikovaného krmiva, vody nebo z podestýlky. Následkem infekce vzniká zánět sliznice slezu 

a tenkého střeva. Salmonely pronikají do krevního oběhu a vyvolávají septikémii. 

V některých případech probíhá onemocnění subakutně aţ chronicky za příznaků zánětu plic 

nebo kloubů. Tato zvířata zaostávají ve vývinu a uhynou většinou do několika týdnů. [5] 

Příznaky 

Inkubační doba je 2 – 5 dnů. Při akutní septické formě se zjišťuje horečka (41 – 42°C), 

nechutenství, cyanóza sliznic, ztíţené dýchání a průjem provázený někdy kolikovými 

bolestmi. Největší úmrtnost po objevení se zjevných klinických příznaků je mezi 4 – 5 dnem. 

Nemocná zvířata jsou slabá, nemohou vstát a objevují se zjevné příznaky dehydratace. [5] 
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5.17 Tuberkulóza skotu (Tubercullosis) 

Tuberkulóza je chronické onemocnění skotu, ostatních hospodářských zvířat a lidí.  

Původce 

Onemocnění vyvolává Mycobacterium bovis. Původce onemocnění je přizpůsobivý 

u člověka, opic, prasat, koní, psů, koček, ovcí a koz. Bakterie tuberkulózy jsou tenké, někdy 

mírně zakřivené, nepohyblivé a nesporogenní tyčinky. Vůči zevnímu prostředí jsou poměrně 

značně odolné. V hlenu z průdušnice mohou zůstat naţivu aţ 1 měsíc. V trusu skotu na pastvě 

aţ několik měsíců. Na slunci jen několik dnů. V odpadních vodách zůstávají virulentní 

zárodky aţ 1 rok. Skot se nakazí tuberkulózou bezprostředně nebo zprostředkovaně nejčastěji 

opět od skotu. K nákaze dochází obecně aerogenní nebo enterogenní cestou. Nakaţlivinu 

pro aerogenní infekce poskytují zvířata s plicním onemocněním. Při kašlání tuberkulózních 

zvířat a lidí se dostávají kapénky hlenu obsahující mykobakterie do prostředí a zůstávají 

hlavně v plně obsazených stájích delší dobu ve vzduchu a mohou být pak vzdechnuty 

sousedními zvířaty. Při enterogenní infekci se zárodky dostávají do trávicího ústrojí 

infikovaným krmivem nebo nápojem. U telat má rozhodující úlohu také mléko od krav 

s tuberkulózou vemena. Nedostatečně zahřáté mléko od tuberkulózních krav, pokud je 

pouţíváno k výţivě telat, je velmi častým zdrojem nakaţení. Mykobakterie, které pronikly 

do organizmu, vyvolají v místě usazení specifickou reakci, při níţ je postiţen napadený orgán 

a příslušná mízní uzlina. Toto primární loţisko se vyskytuje u dospělého skotu nejčastěji 

v plicích a u telat také ještě i v trávicím ústrojí. [5] 

Příznaky 

Klinické příznaky tuberkulózy jsou u skotu podle různých moţností průběhu velmi 

mnohostranné. Primární loţisko v plicích a ve střevech nevyvolává většinou ţádné chorobné 

příznaky. Ty se objeví teprve tehdy, kdyţ dochází ke generalizaci nebo k výrazné chronické 

orgánové tuberkulóze. Při pokročilé tuberkulóze ovlivňuje postupující chorobný proces 

celkový stav zvířete, dostavuje se střídavě chuť k ţrádlu, únava, anémie a zhoršování 

výţivného stavu. Při postiţení plic se objevuje kašel, ztíţené dýchání a šelesty na plicích. 

Kašel je z počátku suchý, později vlhký s výhozem. Někdy se objevuje průjem a zcela 

výjimečně kolikové bolesti. [5] 
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5.18 Tuberkulóza drůbeže 

Tuberkulóza drůbeţe je nakaţlivé, chronicky probíhající onemocnění. Projevuje se 

tvorbou tuberkulů – uzlů v nejrůznějších orgánech. K tuberkulóze je nejvnímavější hrabavá 

drůbeţ, méně vodní drůbeţ. Příleţitostně se vyskytuje i u divoce ţijících ptáků. [5] 

Původce 

Původcem nemoci je Mycobacterium avium, jemná, nepohyblivá nesporogenní 

acidoalkoholorezistentní tyčinka. Ve vnějším prostředí je velmi odolná a zachovává si svoji 

infekciozitu několik měsíců aţ jeden rok. Sluneční světlo ničí původce jen po delším 

působení. Při teplotách blízkých bodu varu hyne za několik minut. Onemocnění zavlékají 

do chovu nemocná drůbeţ nebo divoce ţijící ptáci – vrabci, holuby, vrány. Mechanickými 

přenašeči mohou být hlodavci nebo člověk. Zdravá drůbeţ se nejčastěji nakazí krmivem, 

pitnou vodou znečištěnou výkaly nemocné drůbeţe, méně často vdechováním infikovaného 

prachu. Vstupní branou infekce je sliznice dýchacího a trávicího ústrojí, kůţe a spojivka. [5] 

[20] 

Příznaky 

Inkubační doba je aţ několik měsíců. Průběh onemocnění je chronický a trvá delší 

dobu. Onemocnění se projevuje malátností, průjmem, hubnutím, bledým suchým hřebínkem 

a lalůčky, sníţením snášky. Příjem krmiva je sníţený. Při postiţení kostí se pozoruje kulhání. 

U uhynulé drůbeţe lze pozorovat vyhublost, chudokrevnost. [5] 

 

5.19 Tuberkulóza prasat 

Tuberkulóza prasat je obdobná jako u tuberkulózy skotu. 

Původce 

Původce bývá většinou Mycobacterium avium, můţe se však vyskytnout 

i Mycobacterium bovis, který se před utlumením tuberkulózy skotu běţně vyskytoval 

v chovech prasat. Prasata mohou onemocnět humánním typem tuberkulózy. Hlavním zdrojem 

infekce je drůbeţí trus, kterým můţe být potřísněno krmivo. Hovězím typem se nejčastěji 

nakazila prasata z infikovaného nebo nedostatečného pasterizovaného mléka. Humánním 

typem se mohou prasata nakazit od nemocného ošetřovatele. Zdrojem infekce mohou být 
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i nesterilizované kuchyňské odpady. Prasata se nejčastěji nakazí perorální cestou. 

Mikroorganizmy se dostávají do organizmu mandlemi a sliznicí tenkého střeva. [5] 

Příznaky 

Tuberkulóza prasat probíhá zpravidla bez klinických příznaků. Onemocnění se 

zpravidla zjišťuje nejčastěji aţ na jatkách nebo při pitvě. [5] 

 

5.20 Tularemie u zajíců (Tularaemia) 

Tularémie patří mezi velmi nebezpečné nákazy zajíců, ale i jiných druhů zvířat 

(křeček, veverka, ondatra, králík). Nemoc je i lehce přenosná na člověka. 

Původce 

Původce je tyčinkový bacil Franciscella tularensis. Je málo odolný proti teplotám, 

dobře se udrţuje ve tkáních uhynulých zvířat i v zemi. Dezinfekční prostředky jej spolehlivě 

ničí. Nejčastějším zdrojem tularémie jsou nemocní zajíci, králíci, někdy i drobní hlodavci. 

Nepřímo se nákaza přenáší i hmyzem sající krev. [17] 

Příznaky 

Příznaky nastupují po inkubační době asi 5 dnů, nejsou však nijak zvlášť typické. 

Nemocná zvířata ztrácejí plachost, jsou malátná, srst je zjeţená, nerada se pohybují, postupně 

hubnou, chůze a běh jsou potácivé, bez potíţí se dají chytit. Akutní průběh má za následek 

většinou smrt nemocného zvířete a také během krátké doby (7 – 10 dnů) jí většina nemocných 

zajíců podléhá. Zvířata, která akutní průběh přestála, přecházejí do chronického stadia nemoci 

s postupující vyhublostí. [5] 

 

5.21 Varroáza (Varroasis apis) 

Jde o roztočovou nákazu včel. Roztoči se ţiví hemolymfou včely a včelí larvy. 

Původce 

Původcem je parazitický roztoč Varroa jacobsoni. Má příčné oválné tělo velikosti 

1,2 x 1,8 mm, kryté lesklým štítem. Jde o roztoče s malou pohyblivostí a parazituje na plodu. 
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Samička klade na plod v otevřených buňkách 6 – 8 vajíček, ze kterých se líhnou za 24 hodin 

rychle dospívající larvičky. Mimo včelu vydrţí roztoč asi týden, na odumřelém plodu asi 

měsíc. [5] 

Příznaky 

Na dospělé včele se drţí samičky roztoče v počtu několika kusů na zadečku a trupu, 

někdy i na nohou. Roztoči škodí tím, ţe se líhnou nedokonalé včely, plod hyne, včelstvo 

slábne, je neklidné, aţ úplně hyne. Šíření se děje samovolně zalétáváním včel, dělnic i trubců 

a zalétáváním rojů. Toto šíření můţe dosáhnout aţ 15 km do nezamořeného území. Šíření se 

také uskutečňuje kočováním. [5] 

 

5.22 Virová hemoragická septikémie 

Jedná se o nákazu, která postihuje pstruhy. 

Původce 

Původcem je RNA vir rodu Novirhabdoviru. Onemocnění vzniká při nízké teplotě 

vody, za chladného počasí. Ztráty v chovu dosahují aţ 80%. [16] 

Příznaky 

Nákaza se projevuje chudokrevností, bledými ţábry, degenerací jater a zduřením 

ledvin. [16] 

Nemocné ryby jsou nepoţivatelné. 
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6 Historie nákaz hospodářských zvířat v ČR 

Tlumení nebezpečných nákaz zvířat patřilo k předním úkolům veterinární sluţby jiţ 

za Rakouska - Uherska. Veterinární legislativu z tohoto období převzala i veterinární správa 

po r. 1918 a zůstala v platnosti aţ do r. 1950. Podle této legislativy byly stanoveny jako 

povinné hlášením (nebezpečné nákazy) slintavka a kulhavka, sněť slezinná, sněť šelestivá, 

vozhřivka, neštovice ovčí, hřebčí nákaza a puchýřina koni a skotu, prašivina koní, oslů 

a mulů, vzteklina, mor prasat, červenka, cholera drůbeţe, slepičí mor a tuberkulóza skotu. 

V období 1918 – 1945 se na našem území vyskytovaly na různém stupni: slintavka a 

kulhavka (dále jen „SLAK“), tuberkulóza (dále jen „TBC“), vzteklina, nákaza zvěře a skotu 

(pasteurelóza), infekční anémie koní (dále jen „AIE“), klasický mor prasat (dále jen „KMP“), 

chřipka prasat, sněť slezinná (antrax), puchýřina koní, puchýřina skotu, prašivina, nákaza 

vepřů (pasteurelóza), červenka prasat, cholera a mor drůbeţe (pravděpodobně se jednalo 

o pseudomor, případně i chřipku, coţ nebylo moţno v té době diferenciálně diagnostikovat). 

V letech 1921 – 1925 způsobovaly vysoké ztráty vozhřivka u koní, prašivina, sněť 

slezinná a vzteklina. U skotu byla nejvýznamnější nákazou: SLAK, sněť slezinná, sněť 

šelestivá a TBC. Závaţnější ztráty u prasat vyvolala SLAK, červenka a KMP. U malých 

přeţvýkavců SLAK, vzteklina a sněť slezinná. 

V letech 1926 – 1928 se významně podílela na ztrátách u koní opět vozhřivka a sněť 

slezinná, u skotu SLAK, sněť slezinná a TBC. U prasat SLAK, červenka a KMP. U malých 

přeţvýkavců SLAK. 

V období 1929 – 1931 působila ztráty u koní sněť slezinná, vozhřivka (maleus) 

a prašivina. Skot onemocněl nejčastěji snětí slezinnou, následovala SLAK a sněť šelestivá. 

Současně došlo k poklesu ohnisek TBC. U ovcí byla nejvíce rozšířena prašivina a sněť 

slezinná. Neštovice byly zaznamenány pouze v jednom případě a to v roce 1930. Ztráty u koz 

byly v omezeném měřítku způsobeny SLAK, antraxem a vzteklinou. 

Roku 1929 se objevilo v chovech prasat dosud neznáme onemocnění, za příznaků 

křeči, ataxie, přecitlivělosti kůţe, nechutenství a ochrnutí končetin. Popsáno bylo profesorem 

Kloboukem na okrese Těšín, proto bylo zprvu nazváno „těšínská choroba“. Teprve později 

byla přejmenována podle jejího objevitele na „Kloboukova obrna“. 
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V letech 1932 – 1934 u koní přetrvávaly významné nákazy jako sněť slezinná 

a vozhřivka, a rovněţ prašivina. U skotu sněť slezinná, SLAK (1932), sněť šelestivá a TBC. 

U ovcí bylo evidováno v tomto období nejvíce případů sněti slezinné a prašiviny, SLAK se 

objevila pouze v roce 1932. U prasat nejvyšší ztráty způsobila červenka, KMP a SLAK. 

V roce 1933 se objevily první zprávy o výskytu tularemie v některých evropských 

státech. U nás byl výskyt této nákazy zaznamenán poprvé v roce 1937 v okolí Valtic na jiţní 

Moravě a následně se nákaza postupně rozšířila i na další území. Po kontaktech se zajíci 

a divokými králíky rovněţ onemocnělo značné mnoţství lidi. Ještě téhoţ roku byly vydány 

příslušné veterinární předpisy k tlumení této nákazy. 

Z nákazových výkazů z roku 1937 vyplývá, ţe nákazami s nejvyššími počty ohnisek 

byla červenka u prasat, KMP a antrax. V roce 1938 významně přibylo SLAK, jinak byla 

nákazová situace obdobná jako v předchozím roce. Od roku 1939 s vypuknutím 2. světové 

války klesl počet údajů a informace o nákazové situaci se většinou nedochovaly. 

V roce 1941 byla hojně rozšířena červenka prasat, SLAK a Kloboukova obrna. 

V 50. letech byla nejčastěji diagnostikována: SLAK a ohniska tuberkulózy skotu, 

brucelózy skotu, KMP, ohniska Těšínské choroby a Newcastleské choroby. 

V 60. letech se stale ještě objevovala ohniska SLAK, TBC a brucelózy skotu, KMP, 

Aujeszkyho choroby prasat, Těšínské choroby a Newcastleské choroby. Avšak jiţ koncem 

60 - tých let byly úspěšně dokončeny ozdravovací programy od TBC (1968) a brucelózy 

skotu (1964) a byl zahájen ozdravovací program od Aujeszkyho choroby prasat (1960). V 

lidské populaci se objevovala často tularémie, leptospiróza, toxoplasmóza a trichofytóza, coţ 

svědčí i o zřejmém rozšíření těchto nákaz v populaci zvířat. 

V 70. letech v ČR je nákazová situace charakterizována výskytem SLAK (1973, 1975) 

a Těšínské choroby (1970, 1971) Nebylo jiţ evidováno ţádné ohnisko TBC ani brucelózy 

skotu. U prasat se stále ještě vyskytovaly Aujeszkyho choroba prasat a virová gastroenteritida. 

Situace v oblasti zoonóz byla obdobná jako v předchozím období. 

V 80. letech., která patři k nejúspěšnějším v historii veterinární sluţby, byl zahájen 

ozdravovací program od enzootické bovinní leukózy (v roce 1983) a koncem 80. let se 

rozběhl projekt orální vakcinace lišek proti vzteklině. Nejdříve (v roce 1989) v okresech 

Klatovy, Domaţlice a Tachov. Později, v průběhu dalších kampaní a ve spolupráci 
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s německou stranou bylo vakcinované území postupně rozšiřováno. Zcela vymizela ohniska 

SLAK, TBC a brucelózy skotu, KMP, Těšínské choroby a virové gastroenteritidy prasat. 

V r. 1988 byla zcela eradikována Aujeszkyho choroba prasat. V tomto období byla hlášena 

pouze ohniska TBC prasat, brucelózy prasat, brucelózy a tularémie zajíců, vztekliny, 

enzootické bovinní leukózy, moru včelího plodu a infekční bovinní rinotracheitidy. 

Newcastleská choroba byla evidována v r. 1980 a 1981. 

V 90. letech byla příznivá nákazová situace obdobně jako v 80. letech a navíc se 

zdařilo v roce 1996 eradikovat u skotu enzootickou bovinní leukózu. V roce 1992 byla 

z důvodu mezinárodního obchodu zakázaná vakcinace proti KMP a SLAK, i kdyţ nákazová 

situace nebyla, zvláště v případě KMP příznivá. V říjnu 1990 byl prokázán první případ KMP 

u divokých prasat (černé zvěře) v katastru obce Valtice (okr. Břeclav), postupně došlo 

k rozšíření této nákazy v populaci černé zvěře i na další území (okr. Břeclav, Znojmo, Brno-

venkov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec). V říjnu 1991 byl 

KMP zjištěn poprvé u domácího prasete na okr. Brno – venkov (obec Rudka). V roce 1994 

byla tato nákaza potvrzena ve velkochovu prasat na okr. Tábor (obec Turovec), další případy 

byly identifikovány ve velkochovech prasat v roce 1995 (obec Sedlec, okr. Břeclav) a v roce 

1996 Němčičky, Velké Němčice - okr. Břeclav). Další ohniska KMP u domácích prasat 

ve velkochovech byly diagnostikovány v roce 1997 (okr. Břeclav - obec Ivaň, 

okr. Kroměříţ –  lokality Jestřebice, Lískovec, Koryčany), u záhumenkového prasete v obci 

Hulín (okr. Kroměříţ) a v obci Buchlovice (okr. Uherské Hradiště). K dalšímu výskytu KMP 

u domácích prasat nedošlo. Prozatím poslední virologický nález KMP u divokých prasat 

(černé zvěře) byl v roce 1999 (sérologické nálezy přetrvávají i v roce 2008). V roce 1993 

pokračovala kampaň orální vakcinace lišek proti vzteklině. Bylo ošetřeno celé území ČR 

s výjimkou okresů jiţ nákazy prostých. Od zavedení orální vakcinace v roce 1989 má výskyt 

vztekliny v ČR výrazně sestupnou tendenci. Jiţ v roce 1995 poklesl celkový počet pozitivních 

nálezů o 88 % ve srovnání s rokem 1989. V roce 2001 bylo registrováno jiţ jen 35 případů 

a v roce 2002 pouze 3 případy vztekliny u lišek (okres Trutnov). V roce 2004 ČR získala 

statut vztekliny prostého státu dle kriterii OIE. V květnu 2005 byla sice na okrese Vyškov 

diagnostikována vzteklina u netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus), tato je však 

povaţována za specifickou variantu nákazy a jejím výskytem není status dotčen. U nás se 

jedná historicky o čtvrtý případ vztekliny netopýra. [12] 
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7 Faktory ovlivňující šíření nebezpečných nákaz 

Podstatný vliv na šíření nebezpečných nákaz mají i faktory ovlivňující vnímavost 

jedinců, případně většího počtu zvířat k onemocnění. Míru účinku určují vlivy prostředí. 

Nepříznivé podmínky sniţují odolnost zvířat a tím zvyšují patogenní působení 

mikroorganizmů. Příznivé podmínky naopak zvyšují obranyschopnost organizmu. [15] 

7.1 Faktory zevního prostředí ovlivňující intenzitu procesu šíření 

nákaz 

Faktory zevního prostředí se dělí do tří základních skupin: faktory fyzikální, faktory 

biologické a sociální faktory. 

7.1.1 Faktory fyzikální 

Tyto faktory zahrnují geologické, klimatické a meteorologické charakteristiky. 

Z přírodních podmínek, ovlivňujících vzájemný vztah zvířete, biologické agens 

a způsobu přenosu původce nákazy je především podnebí. Podnebí je určováno nejen 

zeměpisnou polohou a nadmořskou výškou, ale i rázem krajiny, mnoţstvím sráţek, blízkostí 

velkých vodních ploch a biocenózy (společenství všech druhů rostlin, ţivočichů, hub 

a mikroorganizmů). Mezi další fyzikální faktory patří také klimatické faktory jako je sluneční 

záření, teplota, vlhkost, barometrický tlak, které mohou ovlivňovat jak infekční agens, tak 

i vnímavost hostitele. Mnohá mikrobiální agens jsou citlivá na vyšší teploty, záření a extrémní 

sucho. [15] 

Měnící se klima, např. období sucha nebo záplav, ovlivňuje výskyt onemocnění. Můţe 

dojít k rozmnoţení vektorů (komárů), parazitárních onemocnění, které má za následek 

zvýšené riziko šíření nebo zavlečení nebezpečné nákazy. 

7.1.2 Faktory biologické 

Biologické faktory zahrnují flóru a faunu. 

Velmi významným ekologickým faktorem v šíření některých nákaz je populační 

dynamika hostitelů patogenních agens. Mezi nejzávaţnější patří přemnoţení moţných 

vektorů. Při rozšíření patogenů můţe hrát roli i tah ptáků. 
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Přírodní příčiny dále zahrnují patogenní mikroby, viry, parazitní původce a plísně. 

Patogenní zárodky tvoří pouze malou část z velkého mnoţství mikrobů. Patogenní 

mikrobi se vyskytují v půdě, ve vzduchu, vodě a na sliznicích organizmu. Mnozí mikrobi 

přeţívají v organizmu dlouhou dobu a vyvolávají onemocnění jen za určitých podmínek. Tyto 

mikrobi se nazývají komenzálové. Jedná se o mikroby, kteří hostiteli výrazně neškodí, ale ani 

výrazně neprospívají. Ţijí na povrchu nebo uvnitř těl. [3] 

Viry vyvolávají závaţná onemocnění hospodářských zvířat. 

Parazitární onemocnění vznikají při vniknutí parazitárních původců do těla zvířat. 

Jejich zhoubný účinek je způsoben chronickým dráţděním a poškozováním tkání napadených 

orgánů. Krevní paraziti (např. piroplazmy) napadají a rozrušují krevní elementy a poškozují 

krvetvorné orgány. Zevní paraziti kromě vlastní patogenity slouţí jako mezihostitelé 

a přenašeči jiných, zejména infekčních nákaz. Jako paraziti se u hospodářských zvířat 

uplatňují prvoci, červi a členovci. 

Plísně působí patogenně jednak tím, ţe poškozují tkáně, na kterých jsou lokalizované, 

parazitují a produkují toxiny, které mají specificky škodlivé účinky. 

7.1.3 Faktory sociální 

Tyto faktory lze taktéţ označit jako socio-ekonomické nebo antropogenní. Největší 

roli hrají u antroponóz, ale jsou velmi důleţité také u zoonóz a z části také u sapronóz. 

Sociální faktory jsou [3]: 

 sociální a hygienické poměry, 

 mezinárodní transport a rozvoj mezinárodního obchodu, 

 zpracování a konzum zvířecích produktů a odpadků, 

 přesuny stád dobytka na nové pastviny, 

 domestikace zvířat, 

 nozokomiální infekce, 

 zásahy do celistvosti kůţe (např. tetování), 

 nedostatečnost veterinární kontroly. 
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7.1.4 Metody monitorování vlivu vnějších faktorů 

K zajištění odpovídající péče o zdraví zvířat je vyuţíváno metod postihující vliv 

vnějších faktorů na zdravotní stav hospodářských zvířat. Tyto metody jsou [3]: 

1. zjišťování a měření faktorů vnějšího prostředí přírodního i uměle vytvořeného 

(např. měření kvality ovzduší, vody, půdy.), 

2. vyhodnocování vlivu prostředí na základě kvalifikovaných anamnestických údajů 

o poruchách zdraví (např. cenné zkušenosti z praxe), 

3. objektivní metody zjišťování reakcí organismů na faktory vnějšího prostředí: 

 standardní klinické postupy, 

 klinicko-laboratorní vyšetření (např. rozbor krve, moče, mléka, kůţe, apod.), 

 toxikologická vyšetření ovzduší, krmiv, vody, půdy apod. 

4. etologická sledování - prohlubují klinická vyšetření, zejména jde o poznatky 

o stresových reakcích, 

5. epizootologické sledování - jedná se o rozbor výskytu nakaţlivých a nenakaţlivých 

nákaz hospodářských zvířat a zvířat ţijících ve volné přírodě, 

6. zjišťování fyziologických ukazatelů (např. hladiny hormonů, elektrokardiografických 

křivek, apod.), 

7. systematická sledování patologických nálezů na jatkách, případně pitev uhynulých 

zvířat – moţnost poskytnutí poznatků o působení záporných a nebezpečných faktorů 

prostředí na zdravotní stav zvířat (např. traumatická onemocnění, stresový syndrom 

apod.), 

8. modelové pokusy se zvířaty (např. vliv hluku na chování, příjem krmiva, hmotnostní 

přírůstky apod.), 

9. statistické metody a moderní technika – interpretace výsledků práce z laboratoří, 

modelových pokusů i z terénu. 
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7.2 Vnitřní příčiny vzniku nemocí 

Z vnitřních momentů má závaţný vliv na vznik onemocnění konstituce organizmu. 

Konstituce vyjadřuje do jisté míry také zdravotní stav, sílu a odolnost zvířete proti 

nepříznivým vlivům zevního prostředí. Soubor příčin vyvolávajících nemocnost zvířat je 

rozmanitý. Jejich vliv nelze přesto podceňovat. Zdravý organizmus zvířete je vybaven 

několika obrannými systémy, kterými vzdoruje nepříznivému vlivu příčin. Odolnost 

a přizpůsobivost se ve většině s nepříznivým působením škodlivých faktorů vyrovnává 

a nedojde ke klinickým příznakům nemoci. Ke klinickým příznakům onemocnění dochází 

tehdy, nestačí-li organizmus obrannými mechanismy kompenzovat nepříznivé působení 

škodlivých příčin. 

7.2.1 Zdraví zvířat 

Zdraví zvířat nemá trvalý charakter, utváří a vyvíjí se v závislosti na řadě vnitřních 

a vnějších faktorů. Z klinického hlediska je zdraví vysvětlováno jako stav organizmu, 

při kterém jsou v harmonickém souladu morfologické i funkční vlastnosti všech orgánů. 

Při praktickém řešení problematiky zdraví hospodářských zvířat je dominantní význam 

dobrého zdraví předpoklad produkce a reprodukce. [10] 

Zdravé zvíře je to, které nejeví vnější příznaky onemocnění, u kterého probíhají 

harmonicky vnitřní procesy výměny látkové a jehoţ uţitkovost odpovídá genetickému 

základu a přísunu ţivin v krmné dávce. [10] 

7.2.2 Nemoc zvířat 

Nemoc je chápána jako porucha činnosti organizmu, která vzniká na základě 

patogenních podnětů, porušuje jeho stabilní vnitřní prostředí, sniţuje produktivitu 

a ekonomickou hodnotu zvířete, případně jeho reprodukci. [10] 

Proto, aby vznikl určitý chorobný stav, musí kaţdý patogenní podnět dosáhnout určité 

intenzity a musí se uplatňovat v určitém čase. Vznik nemoci je zřídka vyvolán jedinou 

příčinou. Většina chorobných stavů hospodářských zvířat souvisí s působením více příčin. 

Působením patogenních podnětů dochází ke vzniku a rozvoji řetězovitě navazujících 

patologických procesů a změn. Začínají primárními poruchami, které vyústí v klinický 
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manifestní projev nemocí. Vznik nemoci a její mechanizmy jsou označeny jako patogeneze. 

[10] 

 

Obrázek 10Vztah mezi zdravím a nemocí 

 

Na obrázku č. 2 je vysvětlen vztah mezi zdravím a nemocí. Při převládání odolnosti 

a schopnosti adaptace organizmu, lze hovořit o zdraví zvířete. Naopak při převládání 

negativních stránek, kterými jsou oslabující faktory organizmu a příčiny nákazy, lze mluvit 

o nemoci. V případě neléčení nemoci, můţe dojít aţ ke smrti zvířete. 

 

7.3 Nejčastější faktory šíření nebezpečných nákaz 

1. rozšířený obchod se zvířaty a potravinami, 

2. zvýšený pohyb lidí po světě, 

3. klimatické změny, 

4. vektoři, 

5. povětrnostní podmínky, 

6. dopravní prostředky, 

7. potraviny ţivočišného původu. 
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8 Ochranná opatření 

Smyslem ochranných opatření je přerušení procesu šíření nákazy. K přerušení tohoto 

procesu můţe dojít na úrovni zdroje nákazy, přenosu či vnímavého jedince. 

Ochranná opatření jsou: 

 preventivní – zaměřená proti vzniku a šíření nákazy, 

 represivní – opatření, které mají potlačit výskyt jiţ vzniklé nákazy a zamezit 

jejímu dalšímu rozšíření. 

8.1 Preventivní ochranná opatření 

V boji proti nebezpečným nákazám hospodářských zvířat je prevence: 

1. nejefektnější, 

2. nejsnazší, 

3. nejlevnější. 

Preventivní opatření se zaměřují především na zabránění pronikání zdrojů 

etiologických agens ke zvířatům, na zamezení vzniku a šíření nebezpečných nákaz. Součástí 

opatření je i systém včasné diagnostiky. [18] 

Tato opatření se realizují v místech chovu (např. stáje, pastviny), v místech, kde se 

zvířata shromaţďují (např. trţiště, výstavy) a v místech, kde se zpracovávají potraviny 

a suroviny ţivočišného původu. Rozsah a intenzita preventivních opatření závisí na druhu 

nebezpečné nákazy, chovné hodnoty zvířat, nebo velikosti chovu. 

Preventivní ochranná opatření uplatňovaná proti vzniku nákazy představují: 

 dodrţování hygienických předpisů pro zásobování vodou, krmivem, 

odváděním odpadních vod apod., 

 zvyšování odolnosti očkováním, očkování se provádí proti určeným nákazám 

a také zvyšuje kolektivní imunitu, 

 opatření proti zavlečení infekce do skupiny, je nutné zamezit přístupu jedince 

v případě, ţe je potencionálním zdrojem nákazy, 



41 

 

 evidence a kontrola nosičů vylučujících infekční agens, nosiči se evidují a jsou 

pod stálým veterinárním dohledem, 

 kontrola přesunu zvířat (přesouvání zvířat pouze ze zdravých chovů a naopak), 

 preventivní dezinfekce, chlorace pitné vody, dezinfekce odpadních vod, 

pasterizace mléka, 

 provádění pravidelných mikrobiologického vyšetření jatečních zvířat 

po poráţce. 

Důleţité faktory směřující k prevenci proti nákazám jsou: lokalizace chovu zvířat, 

obvod farmy, karanténa a adaptace, krmivo, likvidace výkalů, transport zvířat, pracovníci 

a návštěvy farmy. 

Lokalizace chovu hospodářských zvířat 

Farma by měla být umístěna co nejdále od jiných farem. Dále by se měly nové farmy 

stavět v určité vzdálenosti od lidských obydlí. Vzdálenost záleţí na povaze terénu, charakteru 

a funkci chovu a na místní nákazové situaci. 

Obvod farmy 

Je nutné, aby existovalo oddělení farmy od ostatního okolí. Plot by měl zabránit 

vniknutí cizích lidí a zvířat na pozemek farmy. Součástí velkochovu by měla být brodící vana 

(dezinfekční val), která by se mohla v případě vypuknutí nákazy naplnit dezinfekční látkou. 

Přes tuto vanu by projíţděla všechna vozidla vjíţdějící a vyjíţdějící z a do areálu. 

Izolace a adaptace 

Izolace by se měla provádět před adaptací zvířete. Nejlépe, kdyby izolace probíhala 

mimo farmu. Délka izolace by měla být 3 – 4 týdny (podle druhu hospodářského zvířete). 

Po příchodu z izolace by se mělo zvíře ustájit v prostorách v rámci farmy. Účelem tohoto 

opatření je postupná adaptace zvířete na místní podmínky, a také moţné uplynutí inkubační 

doby, v případě dovozu zvířete ze zemí moţného výskytu nebezpečné nákazy. 

Krmivo a podestýlka 

Krmné směsi představují velké riziko pro přenos nákazy. Sláma jako podestýlka 

by mohla představovat určité nebezpečí. Měla by pocházet ze známého zdroje. 
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Likvidace výkalů 

Ideálním případem likvidace výkalů je odvoz výkalů dopravními prostředky, které 

nevjíţdějí do prostoru farmy. Vhodný systém je odstranění výkalů sáním z vnější strany 

obvodového plotu farmy. Pro pevný hnůj je vhodné umístění oploceného hnojiště vně farmy. 

Transport 

Transportní prostředky a jejich řidiči představují významné riziko přenosu infekcí. 

Vozidla přepravující zvířata na jatky, by měla být řádně umyta a dezinfikována po kaţdém 

návratu z jatek. Dále by se měla dezinfikovat pokaţdé ta vozidla, která přepravovala zvířata 

ze zemí moţného výskytu nebezpečných nákaz. 

Pracovníci a návštěvy 

Pracovníci nesmějí přicházet do styku s hospodářskými zvířaty z jiných hospodářství. 

Měli by se před vstupem na farmu osprchovat a kompletně vyměnit oblečení. Záleţí hlavně na 

nákazové situaci v oblasti. K zamezení přenosu patogenu mezi skupinami hospodářských 

zvířat na farmě, by měly být pouţívány dezinfekční rohoţe s denní obnovou dezinfekce. 

8.2 Represivní ochranná opatření 

Jestliţe se nepodaří zabránit proniknutí infekčních agens do chovu a vznikne nákaza, 

je nutno organizovat opatření k jejímu tlumení. Postupy tlumení závisí na druhu nákazy, 

rychlosti šíření, závaţnosti průběhu a vznikajících ztrátách. Hlavní zásadou je, ţe uplatňované 

postupy tlumení musí odpovídat nákazové situaci (tzn. ekonomicky únosné, efekt musí 

převýšit vynaloţené náklady). Je nutné postupovat tak, aby negativní dopad tlumení 

nebezpečné nákazy byl co nejmenší. 

Nejúčinnější je radikální postup tlumení. Výhodou radikálního postupu je jeho 

rychlost a účinnost. Nevýhodou je ekonomická náročnost. Jedná se o odstranění všech 

vnímavých zvířat v ohnisku, a to: 

 poraţením, 

 utracením, 

 přesunutím do izolačních stájí. 
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Eliminační postu spočívá ve vyhledávání a odstraňování z chovu zvířat klinicky 

nemocných nebo infikovaných. Účelem je: 

 odstranění zdroje infekce, 

 zabránění šíření etiologických agens na další zvířata, 

 zabránění vzniku dalších ohnisek. 

Eliminační postup má naději na úspěch tam, kde bylo zatím postiţeno jen malé 

procento zvířat. 

Jednou ze zásad tlumení je včasná detekce ohnisek a organizace opatření v nich. 

Je snaha zabránit šíření etiologického agens na zdravá zvířata v ohnisku i mimo něj, a tím 

zamezení vzniku nových sekundárních ohnisek. 

Represivní ochranná opatření se aplikují při vzniku nákazy v ohnisku nákazy s cílem 

zastavit další šíření nákazy. Ohniskem nákazy je zdroj a jeho nejbliţší okolí. 

Opatření v ohnisku nákazy jsou: 

 opatření na úrovni zdroje nákazy, 

 opatření zaměřená k přerušení přenosu infekce. 

8.2.1 Opatření na úrovni zdroje nákazy 

Zásadní význam má včasná diagnostika onemocnění (+ laboratorní ověření), následná 

izolace nakaţeného zvířete tak, aby se znemoţnil přenos na další zvířata v chovu a cílená 

léčba zvířete. Nedílnou součástí opatření je hlášení nákazy Krajské veterinární správě. 

Je nutné identifikovat potenciální zdroje nákazy. 

U některých nákaz je moţné profylaktické podání protilátek zvířatům podezřelým 

z nákazy. 

8.2.2 Opatření zaměřená k přerušení přenosu infekce 

Je nutné důsledné dodrţování pravidel hygieny prostředí. Opatření jsou volena dle 

způsobu přenosu. Provádí se dekontaminace zahrnující mechanickou očistu, dezinfekci, 

dezinsekci a deratizaci. 



44 

 

Dezinfekce je ničení vegetativních mikroorganizmů pomocí chemických a fyzikálních 

metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo 

zamezení výskytu nákazy. 

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu 

a dalších členovců. Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem nákaz. 

Deratizace je proces likvidace krys a jiných škodlivých hlodavců. 

 

8.3 Ochranná opatření daná zákonem č. 166/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

Při potvrzení výskytu nebezpečné nákazy nebo při hrozícím nebezpečí jejího šíření, 

nařídí příslušný orgán v souladu s jednotnými postupy a metodami schválenými orgány EU 

pro diagnostiku a tlumení příslušné nákazy a s pohotovostními plány odpovídající mimořádná 

veterinární opatření. Tato mimořádná veterinární opatření slouţí ke zdolání nákaz a k ochraně 

před jejím šířením. 

Ochranná a zdolávací opatření 

 vymezení ohniska nákazy a jeho výstraţné označení, 

 zřízení ochranného pásma 3 km a pásma dozoru 10 km, v případě potřeby i 

dalšího pásma s omezením, 

 utracení, popřípadě poraţení zvířat nemocných, podle okolností i zvířat 

podezřelých a vnímavých na nákazu, 

 soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v pásmech, 

 stanovení pravidel pro přemísťování, přepravu a vyšetřování těchto zvířat 

v pásmech, jakoţ i pro nakládání s produkty těchto zvířat, 

 neškodné odstranění, popřípadě další zpracování vedlejších ţivočišných 

produktů, 

 zničení kontaminovaných krmiv, jiných kontaminovaných materiálů a látek, 

jakoţ i kontaminovaného zařízení, které nemůţe být dezinfikováno, 
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 čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostorů, zařízení a dopravních 

prostředků, v nichţ jsou drţena nebo přepravována zvířata nemocná nebo 

zvířata podezřelá a vnímavá na nákazu, 

 očkování zvířat, 

 zajištění náleţité informovanosti osob, 

 jde-li o nákazu, jejíţ výskyt je povinně hlášen Komisi a členským státům, 

zajištění informovanosti orgánů veřejné správy uvedených v pohotovostním 

plánu kraje prostřednictvím operačního a informačního střediska IZS. 

 

Mimořádná veterinární opatření 

Jde o soubor konkrétních nařízení a omezení nezbytných k ochraně zdraví zvířat a lidí. 

Mimořádná veterinární opatření (dále jen „MVO“) jsou definována veterinárním zákonem 

č. 166/1999 Sb. [2]. 

Těmito opatřeními jsou [2]: 

 nařízení veterinárního vyšetření a očkování zvířat, 

 vymezení ohniska nákazy, ochranných pásem a pásem dozoru, výstraţné 

označení, popřípadě i střeţení ohniska nákazy, 

 nařízení karantény nebo odděleného umístění (izolace), popřípadě nutné 

poráţky nebo utracení zvířat, 

 omezení nebo zákaz přemísťování, prodeje, obchodování, volného pohybu, 

poráţení a plemenitby zvířat a provádění pokusů na zvířatech, 

 omezení nebo zákaz pastvy, pouţívání zdroje vody a krmiva, 

 omezení nebo zákaz konání svodů zvířat, honů, odchytu zvěře a lovu ryb, 

 omezení nebo zákaz prodeje zvířat a ţivočišných produktů v trţnicích a 

na trţištích anebo uzavření trţnice nebo trţiště, 

 pozastavení nakládání se ţivočišnými produkty nebo krmivy do skončení 

potřebného vyšetření, nařízení odděleného uloţení (uskladnění) zdravotně 

závadných nebo podezřelých ţivočišných produktů nebo krmiv, 
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 omezení nebo zákaz výroby, zpracovávání, přepravy nebo uvádění do oběhu 

zdravotně závadných nebo podezřelých ţivočišných produktů nebo krmiv, 

stanovení zvláštních podmínek pro jejich výrobu, zpracovávání a přepravu 

anebo nařízení jejich zničení, 

 stanovení zvláštních podmínek provozu, popřípadě jeho omezení nebo 

zastavení, 

 omezení, zákaz nebo stanovení zvláštních podmínek dovozu, vývozu a tranzitu 

veterinárního zboţí, 

 nařízení očisty, omezení nebo zákaz pouţívání anebo zničení zařízení 

a předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz, 

 nařízení zvláštního ošetření hnoje, kejdy, močůvky a odpadních vod, 

 stanovení zvláštních podmínek pro ukládání, sběr, svoz, neškodné odstraňování 

a další zpracovávání vedlejších ţivočišných produktů, popřípadě nařízení 

sběru, svozu, neškodného odstranění a dalšího zpracování vedlejších 

ţivočišných produktů i mimo určený územní obvod (svozovou oblast), 

 nařízení úpravy hygienického a sanitačního provozu nebo technologických 

a pracovních postupů, dezinfekce, deratizace a dezinsekce, 

 omezení nebo zákaz volného pohybu a styku osob a jejich shromaţďování, 

omezení nebo zákaz pohraničního styku osob, 

 nařízení zneškodnění, popřípadě omezení výskytu zdrojů nákaz zvířat 

s přírodní ohniskovostí. 

 

MVO nařizuje příslušný orgán v případě: 

 podezření z výskytu nebo potvrzení výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci 

přenosné ze zvířat na člověka, nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření, 

 zjištění jiných neţ zdravotně nezávadných ţivočišných produktů, vody nebo 

krmiv, popřípadě jiné příčiny závaţného ohroţení zdraví zvířat nebo lidí 

ţivočišnými produkty, 
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 nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původců nákaz zvířat a nemocí přenosných 

ze zvířat na člověka či zdravotně závadných ţivočišných produktů a krmiv 

ze zahraničí. 

 

8.4 Chovatel 

Důleţitým článkem ochranných opatření je chovatel. Ve většině případů je chovatel 

ten, kdo zjistí první příznaky nákazy. Zákon udává povinnosti chovatele. 

Podle veterinárního zákona [2] je chovatel povinen: 

 chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyţadují jejich 

biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav, a předcházet 

poškození jejich zdraví, 

 sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout 

první pomoc a poţádat o odbornou veterinární pomoc, 

 bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti 

stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo 

jiných onemocnění zvířat, 

 poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k provedení nařízeného vyšetření, 

ochranného očkování nebo jiného odborného veterinárního úkonu, 

 podávat zvířatům léčiva a veterinární přípravky, jejichţ výdej je vázán 

na předpis veterinárního lékaře, jen s jeho souhlasem a podle jeho pokynů, 

 zajistit, aby byli psi a některá další zvířata drţená v zajetí, zejména liška, 

jezevec, kuna, ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců a poté vţdy jednou za rok 

očkováni proti vzteklině, 

 zajistit, aby bylo neprodleně veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo 

člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, 

které mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou. 

 umoţnit provádění veterinární kontroly zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny 

plemenitby, 
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 zabezpečit pravidelné čištění, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci stájí, jiných 

prostorů a zařízení, v nichţ jsou chována zvířata, jakoţ i čištění a dezinfekci 

technologických zařízení, dopravních prostředků, strojů, nástrojů, nářadí, 

pracovních pomůcek a jiných předmětů, které přicházejí do přímého styku 

se zvířaty, 

 dbát o řádnou funkci zařízení slouţících k ochraně proti nákazám zvířat, 

 pouţívat k napájení zvířat vodu, která neohroţuje zdravotní stav zvířat 

a zdravotní nezávadnost jejich produktů, a ke krmení zvířat jen zdravotně 

nezávadná krmiva, 

 dodrţovat podmínky stanovené pro pouţívání krmiv s přidanými doplňkovými 

látkami, 

 jde-li o chovatele skotu, prasat, ovcí, koz, koní a zvěře ve farmovém chovu, 

plnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy k identifikaci 

a evidenci těchto zvířat, a v souladu s tím vést vlastní záznamy o druhu, 

pohlaví, identifikačních číslech, počtech a přemísťování těchto zvířat. 

 

Chovatel, na jehoţ zvířatech se projevují příznaky nasvědčující podezření z výskytu 

nebezpečné nákazy, je povinen: 

 do příchodu ústředního veterinárního lékaře zajistit, aby: 

1. zvířata podezřelá a vnímavá na příslušnou nákazu neopustila svá stanoviště, 

2. ţivočišné produkty, které pocházejí od podezřelých zvířat, nebyly 

pouţívány, zpracovány nebo uváděny do oběhu a aby byly ukládány 

odděleně, 

3. předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, nebyly vynášeny nebo 

vyváţeny a pouţívány jinde, 

4. stanoviště podezřelých zvířat byla dezinfikována, 

5. osoby, které ošetřují podezřelá zvířata, nepřicházely do styku s jinými 

zvířaty a aby do prostorů slouţících chovu podezřelých zvířat nevstupovaly 

jiné osoby bez váţného důvodu. 
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 po příchodu úředního veterinárního lékaře postupovat podle jeho pokynů 

a poučení. 

 

Níţe je diagram, vyobrazující postup při podezření z nákazy zvířete. 
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8.5 Orgány veterinární správy 

Dalším klíčovým členem v oblasti ochranných opatření jsou orgány veterinární 

správy. Orgány veterinární správy dělíme podle zákona č. 166/1999 Sb. [2] na: 

 Státní veterinární správu, 

 Krajské veterinární správy, 

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 

Orgány veterinární správy (dále jen „orgány“) získávají, shromaţďují a vyhodnocují 

poznatky o podezření z výskytu a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jako 

i poznatky o výskytu jejich původců. Orgány přijímají odpovídající opatření ke zdolávání 

nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a jiných onemocnění zvířat a k zabránění 

jejich šíření. Taktéţ sledují a vyhodnocují výskyt vektorů v případě nákaz, u kterých se 

přenos uskutečňuje výhradně tímto způsobem. [2] 

8.5.1 Státní veterinární správa 

Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) má působnost po celém území ČR. Orgány 

veterinární správy spolupracují s orgány na ochranu zvířat, hygienickou sluţbou a Českou 

zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Taktéţ orgány veřejné správy, Policie ČR, obecní 

policie a Integrovaný záchranný systém spolupracuje s orgány veterinární správy. Podílí se 

na zvyšování a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatřeních při předcházení, šíření 

a zdolávání nebezpečných nákaz. [7] 

SVS zpracovává koncepce ochrany zdraví a péče o zdravotní nezávadnost ţivočišných 

produktů, víceleté plány kontrol s cílem pravidelně ověřovat dodrţování právních předpisů, 

které se týkají zdraví a pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti ţivočišných produktů a krmiv. 

Předkládá ministerstvu ke schválení návrhy [2]: 

 programů ozdravování zvířat od nebezpečných nákaz, 

 financování programů ozdravování zvířat, 

 zásad pro vypracování pohotovostních plánů pro případ výskytu nebezpečných 

nákaz a vzniku mimořádné situace, 
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 na stanovení rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů 

k předcházení vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání. 

Při vzniku mimořádné situace organizuje činnost středisek pro likvidaci nebezpečných 

nákaz a krizového centra tlumení nákaz. SVS vypracovává a aktualizuje celostátní 

pohotovostní plány, koordinuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů 

k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich 

zdolávání. [2] 

SVS řídí krajské veterinární správy, státní veterinární ústavy a Ústav pro státní 

kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Dále také koordinuje jejich odbornou činnost. 

Také vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných 

nedostatků. Na základě výsledků úředních kontrol a auditů přijímá opatření, povoluje 

v souladu s předpisy Evropských společenství zmírňující výjimky veterinárních 

a hygienických poţadavků. [2] 

8.5.2 Krajská veterinární správa 

Krajské veterinární správy (dále jen „KVS“) se zřizují pro územní obvody krajů 

a vykonávají v nich státní správu ve věcech veterinární péče. Působnost KVS na území 

hlavního města Prahy vykonává Městská veterinární správa v Praze. 

KVS vypracovává a aktualizuje pohotovostní plány a kontroluje jejich plnění. 

Organizuje činnost krajského krizového centra tlumení nákaz. 

KVS organizuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů 

k předcházení vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání. Dále vyhlašuje mimořádná 

veterinární opatření v obvodu své působnosti, prohlašuje nákazu za zdolanou a ruší vyhlášená 

mimořádná veterinární opatření. Na základě výsledků předběţného vyšetření zvířat oznamuje 

podezření z výskytu nebezpečné nákazy SVS a po jejich potvrzení výskyt této nákazy 

příslušnému krajskému úřadu, obci a orgánu Policie ČR, výskyt nemoci přenosné ze zvířat 

na člověka téţ příslušnému orgánu hygienické sluţby. Vykonává státní veterinární dozor 

a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. [2] 

Provádí plánované úřední kontroly, kontroly v případě podezření z nedodrţování 

povinností a poţadavků a audity. Na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření, ověřuje 

soulad se specifikacemi podle předpisů Evropského společenství. 
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8.5.3 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

Zřizovatelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen 

„ústav“) je Ministerstvo zemědělství ČR. Ústav tak vykonává činnost v oblasti regulace 

veterinárních léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků. Ústav 

úzce spolupracuje s dalšími orgány státní správy, zejména SVS, KVS, Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Státní 

rostlinolékařskou správou a rovněţ s odbornými institucemi a profesními skupinami. [2] 

 

8.6 Integrovaný záchranný systém 

Posledním, také často klíčovým článkem opatření je Integrovaný záchranný systém 

(dále jen „IZS“). IZS můţe být, pokud o to orgány veterinární péče poţádají, vyuţit při řešení 

některých dílčích opatřeních souvisejících s realizací zejména mimořádných veterinárních 

opatřeních, např. karantény při šíření nebezpečných nákaz. 

Za IZS se povaţuje koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné 

události (dále jen „MU") a při provádění záchranných a likvidačních prací. [8] 

IZS bude zapojen v případě, ţe příslušný orgán veterinární správy, poţádá krajský 

úřad nebo Ministerstvo vnitra o společné řešení MU spojené s mimořádnými opatřeními 

ke zdolání nebezpečné nákazy a v zájmu veřejného zdraví. 

Ţádost je podávána generálnímu řediteli Hasičského záchranného sporu ČR (dále 

jen „HZS“), případně na Operační a informační středisko (dále jen „OPIS“) generálního 

ředitelství ČR. Nebo také řediteli HZS kraje, nebo řediteli územního odboru HZS kraje, 

případně na územně příslušné OPIS HZS kraje. 

 

8.7 Nezbytná ochranná opatření v případě výskytu nebezpečné 

nákazy 

1. Podezřelá, nakaţená a vnímavá zvířata nesmí opustit svá stanoviště 

(hospodářství), nutné zajistit oddělené ustájení nakaţených, vnímavých 

a podezřelých zvířat. 
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2. Podezřelá, nakaţená a vnímavá zvířata je nutné uzavřít do vyčleněných 

zastřešených stájí. Tyto zvířata se označí barevným sprejem. Stáje nebo 

prostory, ve kterých jsou umístěna podezřelá, nakaţená a vnímavá zvířata, se 

zřetelně označí a opatří výstraţnými cedulemi. 

3. Ţivočišné produkty pocházející od podezřelých (nakaţených) zvířat nesmí být 

pouţívány, jakkoliv zpracovávány a uváděny do oběhu, musí být ukládány 

odděleně a označeny. 

4. Předměty, které mohou být nositeli původců nákazy, nesmí být vyváţeny, 

vynášeny a pouţívány jinde. 

5. Provádění dezinfekce stanovišť podezřelých zvířat dostupnými dezinfekčními 

prostředky – chlorovými preparáty. 

6. Osoby, které ošetřují podezřelá zvířata, nesmí přijít do styku se zdravými 

zvířaty (příp. nesmí opustit hospodářství aţ do doby povolení úředního 

veterinárního lékaře). 

7. Do prostoru, kde jsou ustájená podezřelá (nakaţená) zvířata, nesmí vstupovat 

jiné nepovolené osoby. 

8. Provede se uzavření hospodářství. 

9. Zavedení jednoho vstupu a výstupu do hospodářství. 

10. Označení ochranného pásma a pásma dozoru dostatečně velkými výstraţnými 

tabulemi na silnicích v místech vstupu do těchto pásem. 

11. Povinnost pouţívání ochranného jednorázového oblečení. 

12. Kaţdé vozidlo, které přijíţdí nebo vyjíţdí do prostoru hospodářství, musí být 

řádně vyčištěno a vydezinfikováno. 

13. V případě vypuknutí nákazy, je třeba seznámit zaměstnance hospodářství 

s povahou nákazy. Nutné zaměstnance proškolit v dodrţování hygienických 

podmínek pro případ zabránění šíření nákazy. 

14. Nutné určit vhodnou metodu likvidace kadáverů, popř. nakaţených zvířat. 
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Jak uţ bylo výše zmíněno, k přerušení infekčního procesu je třeba přerušit řetězec: 

zdroj nákazy, přenos nákazy, vnímavý jedinec. 

 

Nakaţené zvíře je zdrojem nákazy. Můţe se jednat o zvíře dovezené 

z místa výskytu nebezpečné nákazy, zvíře v inkubační době nebo také 

zvíře v rekonvalescenci. Je nutné, kaţdé dovezené zvíře, zvíře 

v inkubační době a zvíře v rekonvalescenci ponechat v karanténě 

minimálně 3 – 6 týdnů (nebo podle druhu nákazy a vnímavého zvířete) odděleně od ostatních 

vnímavých jedinců, nebo do vyléčení zvířete, popřípadě utracení. 

 

Krmivo můţe být infikováno jiţ ve výrobě. Příkladem bylo 

zkrmování infikované masokostní moučky zvířatům. Můţe se jednat 

také o krmivo dovezené ze zemí postihnutých nebezpečnou 

nákazou. Krmivo by se mělo kupovat od prověřených výrobců, 

nejlépe české výroby. Mělo by být vhodně uskladněno (mimo dosah vektorů – hlodavců). 

Dalším zdrojem nákazy můţe být kontaminovaná voda. Voda můţe být kontaminována 

výkaly nakaţených zvířat a hlodavci. Voda by měla být vhodně dezinfikována (chlorována). 

 

Mělo by se předcházet přemnoţení vektorů pravidelnou deratizací a 

dezinsekcí. Umístění ochranných sítí do oken. Rovnoměrné 

rozmístění insekticidních lamp pro hubení hmyzu. 

 

 

V případě podezření z nákazy vhodné umístit vnímavé hospodářské 

zvířata do uzavřených a zastřešených stájí nebo hal.  

 

 

. 

NAKAŢENÉ 

ZVÍŘE

KRMIVO, 

VODA

VEKTOŘI

AEROSOL, 

PRACH
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Karanténa zvířat, která by mohla projevovat známky 

bacilonosičství. 

 

 

Infikovaný předmět je jakýkoliv předmět, který přišel do styku 

s původcem nákazy. Je potřeba dezinfikovat všechny předměty, 

na kterých by se mohl vyskytovat biologický agens. Infikovaným 

předmětem je také vozidlo, které převáţí hospodářské zvířata jak přes hranice farmy, tak 

obce, kraje nebo státu, nebo vozidlo přepravující zvířata do jatek. Je třeba dbát na důslednou 

mechanickou očistu a dezinfekci vozidla po kaţdém převozu zvířat. 

 

 

Podestýlka můţe být infikována trusem volně ţijících zvířat. 

Pouţívat podestýlku jen vlastní nebo od prověřených 

dodavatelů. Je nutné uchovávat podestýlku mimo dosah volně 

žijících zvířat. Infikovanou podestýlku je nutné spálit. 

 

 

V případě podezření nebo výskytu nebezpečné nákazy, je nutné, 

aby ošetřovatel, který ošetřuje nakažené zvíře, nepřišel 

do styku se zdravým zvířetem. Ošetřovatel musí být proškolen a 

seznámen s uţíváním jednorázových ochranných prostředků, jako 

jsou rukavice, rouška, oblek apod. Tyto jednorázové pracovní prostředky se umístí do 

plastových boxů určených na pouţité jednorázové pracovní prostředky. V případě pouţití 

pláště, zástěry, holínek se provede dezinfekce. Veškeré pracovní prostředky se nesmí vynášet 

z objektu farmy. 

BACILONOSIČ

OŠETŘOVATEL

PODESTÝLKA

INFIKOVANÝ 

PŘEDMĚT
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9 Závěr 

V úvodu byly stanoveny cíle diplomové práce. Prvním z cílů bylo stanovit faktory 

šíření nebezpečných nákaz. Na základě těchto faktorů, byl splněn druhý cíl, který spočíval 

ve stanovení nezbytných ochranných opatření v případě vzniku nebezpečné nákazy.  

K rozšíření nákaz v současné době přispívají klimatické změny, zvýšený pohyb lidí 

a zboţí po světě, zejména celosvětově rozšířený obchod se zvířaty a potravinami, a také snaha 

chovatelů zvýšit produkci chovu na úkor základních výţivových a hygienických standardů, 

za účelem dosaţení maximální produkce při co nejmenších nákladech. V boji proti 

nebezpečným nákazám zvířat je nezbytná prevence. Prevence je efektivnější, snadnější 

a levnější. I kdyţ se někdy zdá, ţe účinná preventivní opatření jsou náročná na čas, materiální 

zabezpečení, na lidskou práci a důkladnost, přece jen jsou dlouhodobě výhodnější ve srovnání 

s  úsilím a financemi, které je nutno vynaloţit na tlumení jiţ vzniklé nebezpečné nákazy. 

 Při nedodrţení zásad prevence se můţe stát, ţe se nebezpečná nákaza 

nekontrolovatelně rozšíří v takovém rozsahu, ţe můţe ohrozit produkci ţivočišné výroby. 

Toto ohroţení můţe být tak masivní, ţe naruší celosvětový obchod s potravinami, coţ 

v konečném důsledku můţe vést i k potencionální potravinové krizi. Tato situace můţe 

směřovat v krajním případě aţ k válkám o potraviny a jejich zdroje. S nadsázkou se dá říct, ţe 

v konečném důsledku to můţe vést k tomu, ţe jako před mnoha tisíci lety bude člověk opět 

muset bojovat, aţ na hranici svých sil a moţností o získání potřebné ţivočišné potravy. 
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 Seznam zkratek 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

MU  mimořádná událost 

SVS  Státní veterinární správa 

KVS  Krajská veterinární správa 

ústav  Ústav pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

orgány Orgány veterinární správy 

SLAK slintavka a kulhavka 

TBC tuberkulóza 

AIE infekční anémie koní 

KMP klasický mor prasat 

MVO mimořádná veterinární opatření 

apod. a podobně 

např. například 

OPIS Operační a informační středisko 

HZS Hasičský záchranný sbor 

r. rok 
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PŘÍLOHA 

Nebezpečné nákazy hospodářských zvířat dle zákona č. 166/1999 Sb. [2] : 

 

1. slintavka a kulhavka, 

2. vezikulární stomatitida, 

3. vezikulární choroba prasat, 

4. mor skotu, 

5. mor malých přeţvýkavců, 

6. plicní nákaza skotu, 

7. nodulární dermatitida skotu, 

8. horečka Údolí Rift, 

9. katarální horečka ovcí, 

10. neštovice ovcí a koz, 

11. mor koní, 

12. africký mor prasat, 

13. klasický mor prasat, 

14. aviární influenza, 

15. newcastleská choroba, 

16. infekční nekróza krvetvorné tkáně, 

17. enzootické hemoragické onemocnění jelenovitých, 

18. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE), 

19. sněť slezinná, 

20. Aujeszkyho choroba, 

21. vzteklina, 

22. paratuberkulóza, 
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23. brucelóza skotu, 

24. tuberkulóza skotu, 

25. enzootická leukóza skotu, 

26. infekční rhinotracheitida skotu (IBR), 

27. bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), 

28. brucelóza ovcí, 

29. brucelóza ovcí a koz, 

30. Maedi – Visna, 

31. klusavka, 

32. nakaţlivá metritida koní, 

33. hřebčí nákaza, 

34. encefalomyelitidy koní, 

35. venezuelská encefalomyelitida koní, 

36. infekční anemie koní, 

37. vozhřivka, 

38. brucelóza prasat, 

39. nakaţlivá obrna prasat, 

40. tuberkulóza prasat (aviární), 

41. infekční burzitida drůbeţe, 

42. Markova choroba, 

43. mykoplasmóza drůbeţe, 

44. chlamydióza drůbeţe, 

45. pulorová nákaza, 

46. infekční bronchitida drůbeţe, 

47. tuberkulóza drůbeţe, 
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48. cholera drůbeţe, 

49. salmonelóza drůbeţe (S. enteritidis, S. typhimurium), 

50. neštovice ptáků, 

51. aviární encefalomyelitida, 

52. tularemie u zajíců, 

53. brucelóza zajíců, 

54. mor včelího plodu, 

55. hniloba včelího plodu, 

56. varroáza, 

57. infekční nekróza pankreatu, 

58. virová hemoragická septikemie, 

59. infekční anemie losos. 


