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Anotace 

OLEJNÍKOVÁ, Lenka. Možnosti šíření zoonóz v chovech hospodářských zvířat v 

podmínkách ČR. Ostrava, 2011. 73 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 

Diplomová práce se zabývá zoonózami, které se mohou na území ČR vyskytovat. Popisuje 

jejich původce, které onemocnění způsobují. Také se zabývá jejich přenosem, jak mezi 

zvířaty, tak i ze zvířat na lidi. Druhá část práce se věnuje monitoringu a výskytu zoonóz v ČR 

v minulosti i současnosti. Uvádí čísla a grafy zoonóz, které se v ČR vyskytují nejčastěji. Ve 

zkratce také popisuje postup při zdolávání nákaz (zoonóz) a zmiňuje se o pohotovostních 

plánech. Na závěr předkládá návrh opatření pro předcházení nebo zmírnění šíření zoonóz. 

Cílem diplomové práce je popsat způsoby šíření zoonóz v chovech hospodářských zvířat, 

které se vyskytují na území ČR a návrh opatření pro předcházení nebo zmírnění šíření zoonóz.  

Klíčová slova: zoonóza, původce zoonóz, šíření zoonóz,  

Annotation 

OLEJNÍKOVÁ, Lenka. Possibilities of Spread of Zoonoses in Livestock Breeding in 

Conditions of the Czech Republic. [s. l.], 2011. 73 s. Thesis. VSB - Technical University of 

Ostrava. Faculty Safety Engineering. 

This thesis deals with zoonoses that may occur in the Czech Republic. Describes the agent 

that causes disease. It also deals with the transmission, both among animals and from animals 

to humans.  The second part deals with the monitoring of zoonoses the Czech Republic in the 

past and present. Enter the numbers and graphs agents that occur most frequently in the Czech 

Republic. In brief also describes how to control diseases (zoonoses) and suggest that the 

contingency plans. In conclusion, proposing measures to prevent or mitigate the spread of 

zoonoses. The thesis aims to describe the means of distributing agents in farm animals that are 

found in the Czech Republic and to propose measures to prevent or mitigate the spread of 

zoonoses.  

Key words: zoonoses, zoometric agents, spreading agents 
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1. Úvod 

V této diplomové práci se zabývám moţnostmi šíření zoonóz v chovech hospodářských zvířat 

v podmínkách ČR. Zoonózy jsou infekční onemocnění zvířat, která jsou přenosná na člověka. 

V současné době riziko šíření zoonóz stoupá s cestováním a turistikou, přepravou zvířat 

(dovoz a vývoz) po celém světě. Dále s aktivitami a pobytem člověka v přírodě,  práci 

v zemědělství, na farmách a dalších činností, která jsou spojená se stykem člověka a zvířete. 

Proto toto téma je v zájmu nejen veterinárních lékařů, zootechniků, humánních lékařů, 

hygieniků a dalších osob, které se tímto oborem zabývají, ale i osob, které se zabývají 

ochranou obyvatelstva, bezpečnostním plánování a krizovým řízením. 

V první části diplomové práce, se budu věnovat vysvětlením základních pojmů v oblasti 

zoonóz, danou legislativou, která je platná na území České republiky a výčtem jednotlivých 

zoonóz. K jednotlivým chorobám popíšu původce, které nákazu u zvířat způsobují, dále 

způsob jejich šíření v chovu a přenos nákazy na člověka.  

Druhou část pojmu jako část praktickou, kde se budu snaţit shrnout všechny zoonózy 

v chovech hospodářských zvířat, které se v minulých letech na území České republiky 

vyskytly. A také popíšu monitoring zoonóz, který se provádí. Zkráceně uvedu postup při 

zdolávání nákaz. Jedním z opatření jsou i pohotovostní plány, které v této problematice nelze 

opomenout, proto krátkou kapitolu věnuji právě těmto plánům. 

V poslední části navrhnu jednotlivá preventivní opatření, která je třeba provádět, aby se riziko 

zoonóz sníţilo na přijatelnou úroveň. A také ochranná opatření, která je třeba provést ke 

zmírnění následků, spojených se šířením zoonóz.  

Závěrem pak zhodnotím situaci problematiky zoonóz v České Republice. Cílem mé práce 

bude zejména: 

 Shrnout jednotlivé zoonózy, které se na našem území, tj. v České republice, mohou 

vyskytnout 

 Popsat způsob šíření jednotlivých zoonóz 

 Navrhnout preventivní a ochranná opatření proti šíření zoonóz 
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2. Rešerše literatury 

KURSA, Jaroslav. Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat. 1.vyd. České 

Budějovice, Praha : JU ZF České Budějovice, 1998. 200 s. ISBN 80-7040-290-3. 

Tato skripta, která byla napsána pro předmět zoohygiena a prevence chorob hospodářských 

zvířat na zemědělských fakultách univerzit a vysokých škol, se zabývají zákonitostmi vztahů 

mezi hospodářským zvířetem, resp. kolektivem zvířat a měnícími se podmínkami vnějšího 

prostředí a se zásadami péče o zdraví zvířat. [1] 

 

POSPÍŠIL, Zdeněk , et al. Aktualizace vybraných infekčních chorob hospodářských zvířat. 

1.vyd. Brno : Ústav infekčních chorob a epizootologie FVL, 1995. 112 s. 

Tato skripta jsou aktualizací skript s názvem „ Epizootologie pro veterinární hygieniky“ (z r. 

1991). Popisují, od té doby, nové infekční choroby a nové poznatky u dříve popsaných 

nákazách. Na konci těchto skript jsou shrnuty podstatné změny v zásadách protinákazových 

opatření, které vyplynuly především z poţadavků uţší spolupráce a hospodářských styků se 

zeměmi Evropské unie. [2] 

 

STRNAD, Přemysl; VANIŠTA, Jiří. Nákazy společné člověku a zvířeti. 1.vyd. Brno : IDV 

SZP Brno, 1990. 148 s. ISBN 80-7013-055-5. 

Tématem těchto skript jsou nákazy společné člověku a zvířeti. Hlavní důraz je kladen na 

schematické znázornění procesu šíření původců nákaz a toto schéma je pouze stručně 

komentováno v odstavci „Epidemiologická charakteristika nákazy“. Skripta obsahují 

slovníček pouţitých epidemiologických pojmů. [3] 

 

NEJEDLÝ, Josef. Nemoci hospodářských zvířat. 1.vyd. Praha : Státní zemědělské 

nakladatelství , 1973. 368 s. 

Kniha se zabývá nemocemi hospodářských zvířat a jejími příznaky. U jednotlivých nemocí 

autor popisuje jejich původce, šíření nemoci, léčení a prevenci. [4] 
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SVOBODOVÁ, Vlasta, et al. Rizika onemocnění získaných v přírodě a z potravin . Brno : 

NOVIKO a.s., 2006. 91 s. ISBN 80-86542-10-6. 

Autoři této knihy si dali za cíl upozornit širokou veřejnost na moţnost šíření infekcí, která 

jsou přenosná ze zvířat na člověka. V této knize popisují dvě parazitární infekce a to: 

trichinelózu a echinokokózu, protoţe tyto dvě infekce jsou typickými představiteli 

zoonotických onemocnění, která jsou nyní aktuální. Jsou to onemocnění získána z potravin a 

z pobytu v přírodě. [5] 

 

Zoonoses and Public Health. ISI Journal Citation Reports. 2009- . Germany: Blackwell-

Wiss.-Verl. ISSN: 1863-2378.  

Tato periodika poskytují prostor pro publikování článků v oblasti zoonóz a veřejného zdraví 

na integrované a globální úrovni. Uvádí články, recenze, diskusní příspěvky a vědecké 

poznatky o zdrojích, přenosu, prevenci a tlumení zoonóz. Autoři těchto vědeckých poznatků 

jsou zejména vědci s odbornými znalostmi v oblastech, jako jsou mikrobiologie, virologie, 

parazitologie. [57] 
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3. Vybrané pojmy 

Aerosol: disperze tvořená velmi malými částicemi kapalné nebo tuhé 

látky rozptýlenými v plynu. [18] 

Asanační podnik: (kafilérie) zařízení, na určitém území (tzv. svozová oblast), 

jehoţ předmětem činnosti je sběr, svoz, neškodné 

odstraňování a další zpracovávání vedlejších ţivočišných 

produktů. [45] 

Dezinfekce: postup ničící všechny choroboplodné zárodky. [27] 

Dezinsekce: odstranění, vyhubení hmyzu. [28] 

Deratizace: hubení hlodavců v uzavřených prostorech. [29] 

Hospodářská zvířata: zvířata vyuţívaná převáţně k chovu, výkrmu, práci a jiným 

hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, 

koně, osli a jejich kříţenci, drůbeţ, běţci, králíci, koţešinová 

zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a včely. [7] 

V diplomové práci pod pojmem hospodářská zvířata budou 

zahrnuta všechna zvířata, která jsou uvedená v této definice 

kromě ryb a včel. 

Hospodářství: jakákoliv stavba, zařízení nebo místo, kde je hospodářské 

zvíře nebo kde jsou hospodářská zvířata chována nebo 

drţena, včetně chovu pod širým nebem. [7] 

Chov: chov zvířete nebo skupiny zvířat téhoţ druhu jednoho 

chovatele. [6] 

Kadáver: 
tělo uhynulého, nedonošeného, mrtvě narozeného nebo 

utraceného zvířete [7] 

Karanténa: 
dočasná, provozně a místně oddělené umístění zvířat 

podezřelých z nákazy zvířat nebo zvířat podezřelých 

z nakaţení, v jehoţ průběhu se provádějí preventivní, 
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diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně před 

zavlečením nebo šířením nákaz zvířat. [7] 

Konfiskáty ţivočišného 

původu: 

těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo 

utracených zvířat, ţivočišné produkty, které jsou 

nepoţivatelné, popřípadě vyloučené z pouţití k obvyklému 

účelu a určené k neškodnému odstranění nebo dalšímu 

zpracování. [7]  

Nákaza: infekční onemocnění neboli infekce. Je chorobný stav, při 

kterém dochází k poškození hostitelského makroorganismu 

(např. prostřednictvím parazita, který narušuje vnitřní 

prostředí makroorganismu, aby tak získal prostředí 

k vlastnímu růstu a mnoţení). [46] 

Ohnisko nákazy: hospodářství nebo jiné místo, na němţ jsou shromáţděna 

zvířata, kde byl zjištěn jeden nebo více případů nákazy. [7] 

Primární ohnisko 

nákazy: 

hospodářství nebo jiné místo, kde jsou zvířata shromáţděna a 

kde byl úředně potvrzen jeden nebo více případů výskytu 

nákazy, které nesouvisí s epiozootologického hlediska 

s ohniskem nákazy, dříve zjištěným v téţe oblasti, anebo 

s ohniskem nákazy, které je prvním výskytem uvedené 

nákazy v jiné oblasti. [8] 

Původce zoonóz: virus, bakterie, houba, parazit nebo jiná biologická entita, 

které mohou způsobit zoonózu. [9] 

Rezistence bakterií na 

antibiotika 

(antibiotikorezistence): 

schopnost bakterií přeţívat a mnoţit se i při léčbě příslušným 

antibiotikem. Můţe být původní vlastností bakterií nebo tuto 

schopnost bakterie získají, např. při chybné léčbě. [19] 

Rezervoár: oblast či populace, v níţ se hojně vyskytují a přetrvávají 

určité choroboplodné zárodky, které se pak mohou šířit přímo 

či prostřednictvím vektoru do jiných oblastí či na exponované 
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jedince. [20] 

Sérotyp: pojem charakterizuje reaktivitu choroboplodných zárodků 

jejich antigenů se sérem obsahujícím specifické protilátky a 

umoţňuje tak jejich bliţší zařazení. [21] 

Úřední veterinární lékař: veterinární lékař orgánu veterinární správy. [6] 

Vektor: kaţdé zvíře patřící k obratlovcům nebo bezobratlým, které 

můţe mechanicky nebo biologicky přenášet a šířit původce 

příslušné nákazy. [8] 

Zmetání: vypuzení plodu a placenty z dělohy zvířat před ukončením 

období březosti. Od zmetání nutno odlišit předčasný porod, 

kdy se narodí mláďata sice nedonošená, ale při náleţité péči 

schopná ţivota. Zmetání se dělí na nakaţlivé a nenakaţlivé. 

[22] 

Zoonóza: onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně přenosné 

přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi. [9] 
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4. Legislativa v ČR, související s problematikou zoonóz 

Veterinární péče 

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

(veterinární zákon).  

 Novelizace zákona č. 166/1999 Sb. mezi které patří zákon č. 131/2003 Sb., kterým se 

mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.  

 Vyhláška 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 

zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných 

veterinárních činností.  

 

Nákazy zvířat 

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

přenosných ze zvířat na člověka.  

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

299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze 

zvířat na člověka.  

 Vyhláška č. 12/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 

předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Dokumenty v rámci EU 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/EU, o sledování zoonóz a jejich 

původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 

92/117/EHS 

 

Krizové řízení 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů  

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) 
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 Zákon 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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5. Státní veterinární správa České republiky [12] 

SVS ČR je orgánem státní správy v rezortu zemědělství a je zřízená podle zákona č. 166/1999 

Sb., o veterinární péči. SVS ČR vykonává dozor nad: 

 zdravím zvířat 

 týráním zvířat 

 zdravotní nezávadností potravin ţivočišného původu 

 ochranou našeho území před zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů 

Mezi orgány SVS ČR patří: 

 Krajská veterinární správa (13 x) 

 Městská veterinární správa v Praze 

 Státní veterinární ústav (5 x) 

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně 

 

Obrázek 1: Organizační struktura SVS ČR [12] 
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6. Zoonózy v chovech hospodářských zvířat a způsob jejich šíření 

Pro choroby, které jsou společné člověku a zvířatům, existuje řada různých názvů a pojmů. 

Nejuţívanějším termínem jsou zoonózy, které označují onemocnění přenosná mezi zvířaty a 

lidmi. Zoonózy se rozlišují na dvě skupiny:  

 antropozoonózy – jsou nakaţlivé choroby, které postihují především lidi, z kterých se 

příleţitostně přenášejí mezi niţší obratlovce. [1] 

 zooantroponózy – jsou taková onemocnění zvířat přenosné na lidi, jehoţ přirozeným 

rezervoárem jsou niţší obratlovci neţ člověk. [1] 

6.1 Antropozoonózy  

Přenos infekčních chorob z člověka na zvíře za přirozených podmínek je málo prostudován. 

Je tomu tak proto, ţe případné nakaţení zvířat je málo nápadné, probíhá většinou nezhoubně, 

bez příznaků a nemá aţ na některé výjimky hromadný charakter.   

Nejvíce poznatků máme o tuberkulóze. Další primárně lidské nákazy, které jsou šířeny 

hospodářskými zvířaty: 

 záškrt (difterie) – byl izolován ze psů, koček, drůbeţe i krav.  

 spála – pro tuto nákazu jsou vnímavé druhy hospodářských zvířat jako skot, kozy, psi 

apod. Zejména však dojnice mohou přenášet toto onemocnění nakaţeným mlékem. 

 stafylokokové infekce – jsou to infekce způsobující zánět ţaludku a střev při 

konzumování kontaminovaného mléka, nebo jiných surovin ţivočišného původu. 

Dojnice a další hospodářská zvířata se mohou infikovat od člověka.  

Člověk, jako cílový hostitel se můţe uplatnit i při infekci zvířat některými vnitřními parazity 

(např. Taenia saginata a Taenia solium). Infekce ve směru člověk – zvíře – člověk se 

vyskytují i u virů (např. profylaxe pravých neštovic). [1] 

6.2  Zooantroponózy  

Zooantroponózy jsou pro člověka daleko významnější. Proto diplomová práce bude věnovaná 

hlavně jim. Z praktických důvodů pro výraz zooantroponózy budu v této diplomové práci 

pouţívat termín zoonózy. 
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6.3 Jednotlivé zoonózy hospodářských zvířat a způsob jejich šíření 

V této kapitole se budu zabývat zoonózami v chovech hospodářských zvířat, které se mohou 

na území ČR vyskytnout, a která se ze zákona v ČR pravidelně monitorují. Jsou to: brucelóza, 

campylobakterióza, echinokokóza, listerióza, salmonelóza, trichinelóza, tuberkulóza 

způsobená Mycobacterium bovis a verotoxigenická Escherichia coli. SVS ČR dále monitoruje 

tyto zoonózy: tularémie zajíců, Q horečka, BSE, aviární influenza a trichofytóza.  

Brucelóza  

Obecný popis 

Brucelóza je souhrnný název pro onemocnění hospodářských zvířat vyvolané patogenními 

zárodky z rodu Brucella a přenosné rovněţ na člověka. Hospodářské ztráty v chovech 

zamořených brucelózou vznikají hlavně sníţenou produkcí telat, způsobenou zmetáním, 

poklesem mléčné produkce, sníţením biologické hodnoty mléka, úbytkem na váze a sníţením 

biologické hodnoty masa. [4] 

Původce 

V současné době známe 4 druhy původců brucelózy, kteří vyvolávají onemocnění u 

hospodářských zvířat. Jsou to Brucella abortus – způsobuje onemocnění u skotu, Brucella 

melitensis – způsobuje onemocnění u ovcí a koz, Brucella canis – způsobuje onemocnění u 

psa a Brucella suis – způsobuje onemocnění u prasat. [4] 

Zdroje a cesty šíření  

Zdrojem nákazy je brucelózní zvíře. Nejčastěji kráva, která vylučuje brucely při zmetání 

v plodových vodách a obalech a v mléce do vnějšího prostředí. Brucelóza se šíří ve stáji 

přímým stykem nemocných zvířat se zdravými, nebo nepřímo potřísněným krmivem, vodou, 

stelivem. Také člověk, který nedodrţí osobní hygienu a protinákazové opatření, můţe 

přenášet brucelózu rukama, oděvem, obuví, čisticími prostředky apod. Dobré podmínky pro 

šíření brucelózy vytváří společná pastva. Do zdravého chovu se brucelóza zavleče březími 

zvířaty z brucelózních chovů. Brucelózu mohou také rozšiřovat hlodavci, psi a kočky. Skot se 

nakazí nejčastěji trávicím ústrojím, méně pak poraněnou kůţi a sliznicí. Nemocní býci mohou 

nákazu přenášet ejakulátem. [4] (Obrázek 2: Způsob šíření brucelózy) 
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Přenos na člověka 

Člověk se můţe nakazit pouze od zvířat, mezi lidmi se nemoc prakticky nepřenáší. Naproti 

tomu Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, ţe přenos z člověka na člověka je 

moţný, avšak extrémně vzácný. Dochází k němu pouze při velmi blízkém kontaktu 

s nemocnou osobou nebo pohlavním stykem. Hlavní způsob přenosu infekce u lidí je přímý 

kontakt s infikovanými zvířaty a poţitím kontaminované potravy z nemocných zvířat. 

Největšímu riziku infekce jsou vystaveni lidé pracující se zvířaty – farmáři, veterináři, 

pracovníci jatek. Zdrojem infekce jsou všechny sekrety (mléko) a exkrety (moč, trus) 

infikovaných zvířat, jakoţ i jejich orgány a svalovina. [4] 

 

Obrázek 2: Způsob šíření brucelózy 

Campylobakterióza 

Obecný popis 

Je závaţná infekce člověka, získaná z potravin, připomínající salmonelózu. 

Původce 

Je termofilní bakterie Campylobacter jejuni. Campylobacter má velmi široké hostitelské 

spektrum. Drůbeţ je povaţována za primárního rezervoárového hostitele bakterie 

Campylobacter – 80-100 % hrabavé i vodní drůbeţe je infikováno (pro dospělou drůbeţ jsou 

většinou nepatogenní). [3, 44] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_styk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veterin%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jatky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekrety
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Exkrety&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svalovina
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Zdroje a cesty šíření 

Hejno drůbeţe můţe být infikováno i více druhy campylobacterů. U drůbeţe se infekce šíří 

nejčastěji nepřímo přes trusem kontaminovanou podestýlku, krmivo a vodu. Pro vznik infekce 

stačí jen malé mnoţství bakterií, proto je moţný přenos i hmyzem, kontaminovanými 

částicemi prachu a nečistot vznášející se ve vzduchu. Přenos bakterií je moţný i 

prostřednictvím osob, dopravními prostředky a pracovními pomůckami, které jsou 

kontaminované trusem nebo domácími zvířaty či volně ţijícími ptáky. Po zavlečení nákazy do 

chovů se infekce rozšíří na všechna zvířata v hejnu během 1-2 týdnů. [44] (Obrázek 3: 

Způsob šíření campylobekteriózy) 

Přenos na člověka  

Campylobacter se vyskytuje u domácích i divoce ţijících zvířat. Nejvýznamnějším zdrojem 

nákazy pro člověka je drůbeţ – kuřata, krůty, neboť u více neţ poloviny poraţené drůbeţe je 

laboratorně prokázán Campylobacter. Zdrojem nákazy můţe být  i maso a mléko jiných 

uţitkových zvířat. Zdrojem bývá i člověk, který vylučuje bakterii ve stolici. [3] 

Onemocnění se projeví i po poţití infikovaných výrobků z masa, které nebyly dostatečně 

tepelně ošetřené (nejčastěji kuřecí maso). Mikrob přeţívá i ve zmrazeném drůbeţím mase. 

Jsou známy také případy onemocnění po kontaktu se ţivými ptáky, ovcemi nebo se štěňaty a 

koťaty – a to zejména u dětí. K přenosu můţe dojít i nepasterovaným mlékem, vodou nebo 

ledem. [3] 

 

Obrázek 3: Způsob šíření campylobekteriózy 

http://www.viscojis.cz/1/index.php?option=com_content&view=article&id=57:9&catid=81:pn-bakterialni&Itemid=131
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Echinokokóza  

Obecný popis 

Toto onemocnění je rozšířeno po celém světě, zvláště v zemích, kde je hodně toulavých psů, 

kde se bezpečně nezneškodňují uhynulá zvířata a kde se psům zkrmují orgány zvířat napadené 

boubelemi tasemnic. Echinokokóza se vyskytuje u skotů, ovcí, koz, prasat a jiných domácích 

a divoce ţijících zvířat. Vyskytuje se vzácně i u člověka a vyznačuje se obvykle smrtelným 

průběhem. Echinokokóza působí hospodářské škody zaostáváním ve vývoji napadených 

mladých zvířat a poklesem mléčné i masné produkce dospělých zvířat. [4] 

Původce 

Původcem onemocnění jsou boubele (echinokoky) – larvální stádia tasemnice měchoţila 

zhoubného (Echinococcus granulosus) v játrech, plicích a vzácně i v jiných orgánech 

napadených zvířat. Dospělé formy tasemnic cizopasí v tenkém střevě psů, lišek, vlků a jiných 

masoţravců. Zralé články tasemnice, vyplněné vajíčky, se oddělují od těla tasemnice a 

odcházejí s výkaly do vnějšího prostředí. Aktivním pohybem se rozlézají po okolí a zachycují 

se na travách, v seně, na slámě, ve vodě apod., kde se z nich uvolňují vajíčka. S potravou 

nebo vodou se vajíčka dostanou do organismu hostitele. V trávicím ústrojí se z vajíček 

vylíhnou larvy – ekosféry, které jsou krví zaplaveny do různých orgánů, nejčastěji do jater a 

do plic, kde se z nich po nějaké době vyvinou boubele – echinokoky. Svým vzhledem 

připomínají tenkostěnné váčky, vyplněné opaleskující tekutinou. I kdyţ rostou poměrně 

pomalu, mohou dosáhnout velikosti aţ dětské hlavy. [4] 

Zdroje a cesty šíření 

V našich podmínkách jsou hlavními zdroji echinokokózy psi, vzácněji kočky. Psi se nakazí 

poţitím orgánů zvířat s fertilními (boubele, které mají hlavičku tasemnice) echinokoky. Ze 

psů, popřípadě jiných masoţravců napadených tasemnicemi, se onemocnění přenáší na skota 

a jiné druhy zvířat krmivem nebo vodou, které byly znečištěny výkaly hostitelů tasemnic. [4] 

(Obrázek 4: Způsob šíření echinokokózy) 
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Přenos na člověka 

Člověk se nakazí buď fekálně-orálně při styku se zvířetem vylučujícím vajíčka původce 

nákazy střevem (především pes), nebo poţitím potraviny či vody fekálně kontaminované 

zvířetem. Člověk je slepý článek epidemiologického řetězu. [3] 

 

Obrázek 4: Způsob šíření echinokokózy 

Listerióza  

Obecný popis 

Listerióza je akutně nebo skrytě probíhající onemocnění savců a ptáků, které se projevuje 

příznaky zánětu centrální nervové soustavy. Způsobuje potraty gravidních samic a septikemii 

mladých zvířat (stav, kdy baktérie kolují v krvi). Je to velmi rozšířená zoonóza. [1] 

Původce 

Chorobu způsobuje Listeria monocytogenes, u které se dále rozšiřuje několik základních 

sérotypů. Listerie hynou při teplotě 100°C za 3 – 5 minut, při 80°C za 20 minut. V přírodě 

jsou velmi odolné, dlouho přeţívají v mozkové tkáni, ve střevním obsahu uhynulých zvířat a 

v půdě. Při teplotě 5°C si udrţují ţivotaschopnost 1 – 5 roků. Ve špatně vyzrálé siláţi se 

Listeria můţe rozmnoţit a přeţívat 12 – 16 měsíců. Běţné dezinfekční prostředky ji ničí za 10 

– 20 minut. [1] 
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Zdroje a cesty šíření 

Hlavním zdrojem nákazy jsou nemocná (i latentně nemocná) hospodářská a divoce ţijící 

zvířata. Druhotným zdrojem infekce je půda a rostlinná krmiva ze zamořených oblastí. 

Nemocná zvířata vylučují listerie močí, výkaly, mlékem, výměšky horních cest dýchacích a 

pohlavních orgánů. K nakaţení zvířat dochází hlavně perorálně, vzácněji dýchacím a 

pohlavním ústrojím. Vznik onemocnění podporují četné vlivy oslabující přirozenou odolnost 

zvířat, zvláště nedostatky ve výţivě a v zoohygieně, parazitární invaze a jiná vleklá 

onemocnění. [4] (Obrázek 5: Způsob šíření listerióz) 

Přenos na člověka 

Na člověka se přenáší onemocnění přímo stykem s nemocnými zvířaty, hlavně při jejich 

ošetřování a při porodech, a dále nepřímo syrovým kravským mlékem. Vstupní branou je 

poraněná kůţe a sliznice trávicí nebo dýchací soustavy. Nakaţení je moţné i vzdušnou cestou 

kontaminovaným prachem. Po proniknutí do těla vznikne bakteriemie, při které se listerie 

rozmnoţí. Listerie tak mohou způsobit toxikémii (otravu krve svými jedy – toxiny) a mohou 

se usídlit v děloze. U těhotné ţeny, v době bakteriemie, projdou listerie placentou do plodové 

vody, plod je polyká a infikuje se. [1] 

 

Obrázek 5: Způsob šíření listeriózy 

Leptospiróza  

Obecný popis 
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Leptospiróza je nebezpečné nakaţlivé onemocnění domácích i divoce ţijících zvířat, přenosné 

na člověka, vyvolané spirochétami rodu Leptospira. [4] 

Původce 

Původcem leptospirózy prasat je Leptospira pomona, Leptospira icterohaemorrhagiae. U psů 

je to Leptospira canicola, která způsobuje onemocnění Stuttgartská nákaza psů (tyfus psů) a 

také Leptospira icterohaemorrhagiae, ta způsobuje onemocnění Weilova nemoc (infekční 

ţloutenka psů). [4] 

Zdroje a cesty šíření 

Zdrojem nákazy jsou nemocní psi a nakaţení potkani, krysy a jiní škodliví hlodavci, kteří jsou 

nositeli a vylučovateli leptospir, aniţ sami klinicky onemocní. Psi se nakazí nejčastěji 

perorálně, při chytání potkanů nebo přijetím vody kontaminované močí nemocných zvířat. [4] 

(Obrázek 6: Způsob šíření leptospirózy [3]) 

Přenos na člověka 

Přenos leptospirózy na člověka se uskutečňuje nejčastěji povrchovou vodou, případně vlhkou 

půdou, kontaminovanou močí infikovaných zvířat. Nákaza se přenáší při koupání, při práci 

v rybářství, čištění kanálů, při zemědělských pracích na baţinatých polích, loukách nebo 

v oblastech postiţených povodní. Zřídka se přenáší i pitnou vodou nebo potravinami, ke 

kterým měli přístup hlodavci. Vstupní branou infekce jsou nejčastěji místa porušeného 

koţního krytu, odřeniny a ranky, zejména na končetinách, dále sliznice, hlavně spojivek, ústní 

a nosní dutiny. Pro leptospirózy bývá typický výskyt v letních a podzimních měsících, 

přičemţ letní infekce jsou zpravidla spojeny s polními zemědělskými pracemi, podzimní spíše 

s kontaktem s hlodavci v zemědělských sídlištích. [55] 
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Obrázek 6: Způsob šíření leptospirózy [3] 

Salmonelóza 

Obecný popis 

Salmonelózy jsou zoonózy, které postihují primárně savce, ptáky, ale i studenokrevné 

ţivočichy. Salmonelózy patří mezi toxikoinfekce, pro něţ je charakteristické, ţe se na 

vyvolání choroby zúčastňuje jednak mikrob, jednak jeho jed – toxin. [1] 

Původce 

U prasat se vyskytuje jako nejčastější původce akutní salmonelózy Salmonella cholerae suis a 

jako původce chronické salmonelózy Salmonella typhi suis. Ostatní typy salmonel, jako 

Salmonella typhi murium, Salmonella enteritidis a další sérotypy, se vyskytují u prasat, stejně 

jako u jiných druhů hospodářských zvířat, méně často. Salmonely jsou tvaru krátkých tyčinek 

s postranními bičíky, slouţícími k aktivnímu pohybu. V kadáveru uhynulých prasat, ve 

výkalech, v prostředí vepřína a ve vnějším prostředí výběhů a pastvin zůstávají salmonely 

virulentní několik týdnů aţ měsíců. Vysokým teplotám a dezinfekčním prostředkům 

obvyklých koncentrací podléhají během několika minut. Vařením a pečením masa a masných 

výrobků pocházejících ze salmonelózních prasat se přítomné salmonely bezpečně ničí. [4] 

Nejčastějšími původci salmonelózy (paratyf) u drůbeţe je Salmonella typhi murium, 

Salmonella enteritidis, Salmonella bareilly, Salmonella meleagridis a další sérotypy. [4] 
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Zdroje a cesty šíření 

Hlavním zdrojem salmonelózní infekce jsou klinicky nemocná zvířata, bacilonosiči a latentně 

nemocná zvířata, která přechovávají salmonely ve střevech, v okruţních mízních uzlinách a 

ve ţlučníku a vylučují je výkaly do vnějšího prostředí. Vzhledem k výskytu salmonelózy také 

u jiných druhů hospodářských, domácích i volně ţijících zvířat mohou být zdrojem 

salmonelózní infekce prasat také skot, ovce, psi, lišky, potkani a jiné druhy zvířat, včetně 

ptáků. Šíření salmonelózy se děje hlavně krmivem a vodou, které byly znečištěny výměty 

salmonelózních zvířat. V letním období přispívají k šíření salmonelózy stájové mouchy, které 

pasivně přenášejí na noţkách a povrchu těla salmonely z výkalů nemocných zvířat na krmivo. 

Salmonelózu mohou přenášet také nakaţení potkani, myši a některé druhy ptáků (např. vrabci, 

holubi, hrdličky). Při vzniku salmonelózy se významně uplatňují některé predispoziční 

faktory, jako nízká úroveň zoohygieny, nedostatky ve výţivě, namáhavá přeprava, aktivní 

imunizace proti jiným nákazám, vleklá onemocní aj. [4] 

Hlavní zdrojem salmonelózy u drůbeţe je drůbeţ nemocná a drůbeţ, která překonala 

onemocnění a vylučuje původce trusem a vejci do vnějšího prostředí (bacilonosiči). 

Z nakaţených násadových vajec se líhnou nemocná ptačí mláďata (pokud neuhynou ve 

vejcích), která většinou uhynou v prvním týdnu ţivota. Mláďata, která onemocnění překonají, 

zůstávají většinou doţivotními nosiči a vylučovateli salmonel. [4] (Obrázek 7: Způsob šíření 

salmonelózy) 

Přenos na člověka 

Salmonely dobře snášejí chlad, proto je nebezpečí přenosu nákazy i mraţenými potravinami, 

zmrzlinou a podobně. Pro člověka jsou nejvýznamnější Salmonella typhimurium a Salmonella 

enteritidis. Rezervoárem salmonel jsou zvířata a ptáci. Cesty nákazy jsou hlavně 

prostřednictvím potravin, které se nezpracovávají za vyšší teploty, nebo se nechávají „uzrát“.  

Jsou to zvláště masné výrobky typu mazlavých specialit, trvanlivé uzeniny připravované za 

studena, objemné uzenářské výrobky nedostatečně tepelně opracované. Dále jsou zdrojem 

nákazy výrobky z vajec, zejména majonézy, vaječné krémy a pomazánky atd. Zvláště 

rozsáhlé epidemie vznikají z potravin, jestliţe k jejich výrobě bylo pouţito tzv. křapek nebo 

vaječné melanţe a nebyly dodrţeny stanovené hygienické a technologické postupy. Pro 

salmonelózu jsou charakteristické explozivní epidemie, při nichţ v rozmezí několika hodin 

onemocní většina lidí, kteří snědli kontaminovanou potravinu. K nakaţení pouhým stykem 

s nemocným dochází zřídka. Inkubační čas je krátký 6 – 63 hodin. [1] 
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Obrázek 7: Způsob šíření salmonelózy 

Trichinelóza 

Obecný popis 

Trichinelóza patří celosvětově k nejzávaţnějším a nejobávanějším helmintozoonózám tj. 

onemocněním vyvolaným helminty (červy) a přenosným ze zvířat na člověka. Je rozšířena jak 

v oblastech mírného pásu, tak i v arktických a tropických oblastech. Z domácích zvířat 

parazitují trichinely nejčastěji u prasat, psů a koček, nověji byla zjištěna trichinelóza i u 

koní.  Trichinelóza se jako nebezpečné onemocnění člověka vyskytovala i v dávné historii, 

zprávy existují jiţ ze starověku a byla pravděpodobně i hlavní příčinou zákazu pojídání 

vepřového masa v islámských zemích. [5] 

Původce 

Název původce Trichinella spiralis (český název: svalovec stočený) se pouţívá jiţ od roku 

1895 a tento druh byl původně povaţován za jediného původce onemocnění trichinelózou. Od 

sedmdesátých let minulého století jsou v literatuře popisovány další druhy trichinel z různých 

zemí světa. Systematicky patří trichinely mezi hlístice (Nematoda), kde vytváří samostatnou 

čeleď Trichinellidae. Dospělí nematodi se lokalizují v tenkém střevě, samice mají délku 2 – 4 

mm, samci pouze 1 – 2 mm, vysloveně vláskovitého tvaru (tzv. střevní trichinely). [47] 

Způsob a cesty šíření 

Hlavním zdrojem invaze trichinel je maso a orgány, obsahující invazní larvy Trichinella 

spiralis. Prasata se invadují zkrmováním nezneškodněných odpadků trichinelózního 
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vepřového masa, jatečných konfiskátů masa nebo ulovených divoce ţijících masoţravců 

(lišky, jezevci, rysy, divoké kočky, vlci aj.) [4] (Obrázek 8: Způsob šíření trichinelózy) 

Přenos na člověka 

Člověk se nakazí poţitím nedostatečně tepelně zpracovaného vepřového masa resp. výrobků 

z něj. [3] 

 

Obrázek 8: Způsob šíření trichinelózy 

Toxoplasmóza 

Obecný popis 

Toxoplazmóza je zooantroponóza s přírodní ohniskovostí, rozšířená téměř po celém světě u 

savců, ptáků, domácích i divoce ţijících zvířat a přenosná také na člověka. [4] 

Původce 

Původce je cizopasný prvok Toxoplasma gondii, tvaru nejčastěji rohlíčkovitého, málo 

pohyblivý. Cizopasí v buňkách různých orgánů napadených zvířat. [4] 

Zdroje a cesty šíření 

Zdrojem invaze pro zvířata jsou latentně nemocná zvířata, která vylučují původce výměšky do 

vnějšího prostředí. K nakaţení dochází pravděpodobně přijetím krmiva, potřísněného výkaly 

nebo močí nemocných zvířat, ale i vzájemným očicháváním a olizováním. Nakaţení savčích 

mláďat je moţné jiţ během nitroděloţního ţivota. [4] (Obrázek 9: Způsob šíření 

toxoplasmózy [3]) 
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Přenos na člověka 

Nejdůleţitějším zdrojem nákazy je maso domestikovaných zvířat, s nimiţ člověk přichází 

běţně do styku. K cestám přenosu této infekce na člověka patří nejčastěji konzumace 

nedostatečně tepelně upraveného masa (hovězí, skopové, jehněčí, vepřové, králičí, ale i 

drůbeţí), které obsahuje pouhým okem neviditelné toxoplasmové cysty. Jedním z dalších 

zdrojů nákazy pro člověka je u nás kočka domácí, která vylučuje oocysty, kontaminující 

okolní prostředí. Tomuto méně častému způsobu přenosu je člověk vystaven při těsném 

kontaktu, ošetřování a úklidu kolem koček, při práci s výkaly koček a kontaminovanou 

hlínou, nebo vnesením oocyst znečištěnými prsty do úst. Kočky jsou nakaţlivé po třech aţ 

pěti dnech od jejich první nákazy po dobu asi 14 dnů, některé kočky však mohou vylučovat 

oocysty i mnohem déle. [54] 

 

Obrázek 9: Způsob šíření toxoplasmózy [3]  

Tuberkulóza 

 Obecný popis 

Tuberkulóza je nebezpečná zoonóza, charakterizovaná vleklým, měsíce aţ roky trvajícím 

průběhem a tvorbou tuberkulózních změn (tuberkulů) v postiţené tkání. [4] 

Vnímavost zvířat k nakaţení – kromě skotu mohou onemocnět všechny druhy domácích i 

divoce ţijících zvířat, savců i ptáků, stálotepelných i nestálotepelných. Statistika dokazuje, ţe 

tuberkulóza se vyskytuje ve větším počtu u starších zvířat, coţ je způsobeno tím, ţe: 

 starší zvířata měla více příleţitosti k nakaţení neţ zvířata mladá  
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 rozvoj tuberkulózního procesu v organismu probíhá velmi pomalu a trvá často měsíce 

aţ roky, neţ se onemocnění stane zjevným [4] 

Původce 

Tuberkulózu vyvolává mikrob z rodu mykobakterií – Mycobacterium tuberculosis, 

označovaný podle svého objevitele Bacillus kochi. Tuberkulózní zárodky jsou tyčinkovitého 

tvaru, délky 1,3 – 5,5 µ a šířky 0,15 – 0,5 µ. Dosud je známo pět typů tuberkulózních 

zárodků, které se od sebe liší rozdílným tvarem a růstovými vlastnostmi, i rozdílnou 

patogenitou pro jednotlivé druhy zvířat. Jsou to typ lidský – Mycobacterium tuberculosis, typ 

hovězí – Mycobacterium bovis, typ ptačí – Mycobacterium avium. K nakaţení určitého druhu 

zvířat můţe dojít i jiným typem tuberkulózních zárodků. Např. skot se můţe kromě hovězího 

typu nakazit i ptačím a lidským typem tuberkulózních mykobakterií. Účinek tepla na 

tuberkulózní zárodky závisí do značné míry na prostředí, ve kterém se nacházejí, zvláště na 

vlhkosti. Tuberkulózní zárodky snášejí lépe nízké teploty neţ vysoké. Teplota 60°C je ničí 

během 15 minut, 70°C do 1 minuty a 100°C okamţitě. Suché prostředí snášejí tuberkulózní 

zárodky hůře neţ vlhké. [4] 

Zdroje a cesty šíření 

Zdrojem tuberkulózy skotu jsou zvířata nemocná otevřenou formou tuberkulózy. Šíření 

tuberkulózy se děje vzdušnou cestou při kapénkové a prašné infekci, nebo alimentární cestou, 

přijetím krmiva, vody, olizováním steliva, trusu, močůvky a různých předmětů, potřísněných 

tuberkulózními zárodky. [4] 

Hlavním zdrojem tuberkulózní infekce prasat je syrové nebo odstředěné, nedostatečně 

pasterizované mléko tuberkulózních dojnic, trus tuberkulózní drůbeţe a v menší míře 

nesterilizované kuchyňské odpadky. Nakaţení nastává trávicím ústrojím, vstupní bránou 

infekce jsou mandle a sliznice tenkého střeva. [4] 

U drůbeţe je to nejčastěji starší nemocná drůbeţ, která vylučuje původce trusem do vnějšího 

prostředí. Zdravá drůbeţ se nakazí přijetím krmiva a vody znečištěnými trusem tuberkulózní 

drůbeţe. Druhotným, avšak neméně významným zdrojem tuberkulózní infekce jsou zamořené 

výběhy. Tuberkulózu mohou rozšiřovat také volně ţijící ptáci.  Rovněţ ošetřovatelé drůbeţe 

mohou přenášet nakaţlivinu mechanicky z tuberkulózních chovů do zdravých, nedbají-li 

protinákazových opatření. K nakaţení drůbeţe dochází obvykle trávicím ústrojím, ojediněle 

dýchacím ústrojím a poraněnou kůţi. [4] 
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Masoţravci a koţešinová zvířata se nakazí tuberkulózou kapénkovou infekcí při kašli 

tuberkulózních lidí a perorálně sputem od tuberkulózních lidí, nepřevařeným mlékem od 

tuberkulózních dojnic a syrovými odpadky od tuberkulózních zvířat z jatek. [4] (Obrázek 10: 

Způsob šíření tuberkulózy) 

Přenos na člověka 

Zdrojem infekce pro člověka je zpravidla jiný nemocný, který trpí plicní tuberkulózou. Tehdy 

se onemocnění přenáší nejčastěji kapénkovou infekci, zřídka prachem obsahujícím bakterie a 

výjimečně přímým kontaktem. Výjimečně můţe být zdrojem infekce pro člověka i zvíře, 

zejména skot, přičemţ nejčastěji způsob nakaţení je alimentární cesta (mlékem 

tuberkulózních krav a mléčnými výrobky). Méně častá je infekce inhalací prachu 

obsahujícího mykobakterie bovinního typu u krmičů, dojičů, ošetřovatelů, veterinářů apod., 

kteří pracují v zamořeném prostředí. Tuberkulóza můţe postihnout téměř všechny orgány 

v těle člověka a podle toho, který orgán je postiţen, se projevují klinické příznaky 

onemocnění. [1] 

 

Obrázek 10: Způsob šíření tuberkulózy 

Ornitóza (Psitakóza) 

Obecný popis 
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Ornitóza je nakaţlivé onemocnění ptáků s nevýraznými klinickými příznaky, jindy 

s latentním průběhem, přenosné také na člověka. Původně se předpokládalo, ţe zdrojem 

onemocnění lidí jsou nemocní papoušci, a proto bylo onemocnění nazváno papouščí nemoc 

(psitakóza). Později se zjistilo, ţe nemoc postihuje i jiné druhy ptáků (např. holuby, kachny, 

krůty aj.). Proto byl změněn i název nemoci na ornitózu a označení psitakóza se pouţívá jen 

tenkrát, jsou-li zdrojem onemocnění papoušci. [4]  

Původce 

Původcem ornitózy je bakterie Chlamydophila psittaci. [4] 

Zdroje a cesty šíření 

Hlavním zdrojem ornitózy jsou nemocní, zejména latentně nemocní ptáci, kteří vylučují virus 

do vnějšího prostředí nosním výměškem, hnisavým výtokem z očí a trusem. [4] (Obrázek 11: 

Způsob šíření ornitózy [3]) 

Přenos na člověka 

Člověk se nakazí vdechováním prachu s obsahem viru při ošetřování nemocné drůbeţe, při 

manipulaci se zabitou nemocnou drůbeţí a při čištění zamořených objektů. [4] 

 

Obrázek 11: Způsob šíření ornitózy [3] 

Verotoxigenická Escherichia coli  

Obecný popis 

VTEC je infekční onemocnění postihující trávicí soustavu. 
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Původce 

Původce jsou bakterie Escherichia coli, které produkují toxiny (jedy). [23] 

Zdroje a cesty šíření 

Zdrojem této zoonózy bývá nejčastěji hovězí dobytek, ovce, kozy a taky člověk. Přenos bývá 

nejčastěji přes infikované krmivo. Výjimkou však není přenos přímým či nepřímým 

kontaktem s nakaţeným zvířetem. [23] (Obrázek 12: Způsob šíření VTEC) 

Přenos na člověka 

Člověk se můţe nakazit při konzumaci špatně tepelně upraveného masa, poţitím 

nepasterizovaného mléka, kontaminovanou vodou, kontaktem s infikovanými zvířaty 

(zejména psi, koně a jeleni). Je moţný i přenos z člověka na člověka. [24] 

 

Obrázek 12: Způsob šíření VTEC 

Virus chřipky (influenza)  

Obecný popis 

Humánní infekce chřipkou typu A není někdy povaţována za typickou zoonózu, ale během 

inkubační periody můţe kontakt se zvířetem zdramatizovat klinické projevy, protoţe dochází 

k antigenním změnám viru (původce) a následné cyklické pandemii této nemoci. Nedávné 

výzkumy potvrzují, ţe viry ptačí chřipky se vyskytují u domestikované drůbeţe (kachny) a 

mohou se míchat s A-viry chřipky lidské i viry třetího druhu (domestikovaných prasat 

v Číně). Modifikovaný virus chřipky typu A je přenášen na lidského hostitele z prasat a pak 
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předáván rychle mezi lidmi po celém světě, a to s katastrofálními zdravotními a 

ekonomickými důsledky. [48] 

Původce 

Virus chřipky na svém povrchu nese dvě důleţité bílkoviny, které jsou označené písmeny H a 

N. Ty se často mění. Jestliţe je změna malá, potom opakovaná infekce proběhne jen lehce. 

Jednou za několik let ale dojde k velké změně – patrně právě ve zvířatech. Vzniká „nový“ 

chřipkový virus. Takto změněný virus vnímá lidský imunitní systém jako neznámou infekci a 

nedokáţe se proti ní úspěšně bránit. [48] 

Mezi nové chřipkové viry patří taky virus H1N1 (prasečí chřipka) a H5N1 (ptačí chřipka). 

Zdroje a cesty šíření 

Chřipkový virus můţe nakazit savce a ptáky. Ale protoţe virů chřipky existuje mnoho 

různých typů, můţe mít kaţdý zvířecí druh, který trpí chřipkou, svůj vlastní virus. Jinak 

vypadá virus prasečí chřipky a jinak virus chřipky koňské. Obvykle se tyto viry mezi 

jednotlivými zvířecími druhy nepřenášejí, a proto ani my se nenakazíme od svého nemocného 

psa. Existují samozřejmě výjimky. Chřipkový virus má velkou schopnost mutovat, měnit svou 

podobu, a tím také schopnosti se šířit a napadat jednotlivé ţivočišné druhy. Například 

u psí chřipky se předpokládá, ţe její původce vznikl mutací viru koňské chřipky, který tak 

získal schopnost přenášet se z koní také na psy. [49] 

Virus H1N1 – Virus se mezi prasaty šíří zřejmě přímým kontaktem a pomocí infikovaných 

předmětů. Chovy chronicky infikované prasečí chřipkou a chovy očkované mají pouze 

sporadický výskyt onemocnění. [53] [Obrázek 13: Způsob šíření viru chřipky A (H1N1)] 

Virus H5N1 (ptačí chřipka) – Hostitelem tohoto viru jsou ptáci, jak ti divoce ţijící, tak i 

drůbeţ v chovech. [50]  

Nakaţení ptáci virus přenášejí slinami, nosními sekrety a trusem. Nákaza se dále šíří 

kontaktem zdravých ptáků s nemocnými nebo s jejich výměšky. [51] [Obrázek 14: Způsob šíření 

viru chřipky A (H5N1)] 

Přenos na člověka 

Virus H1N1 (prasečí chřipka) – se můţe přenést přímo z prasete na člověka nebo z člověka na 

prase. Nebezpečí jsou proto vystaveny zejména osoby dostávající se do přímého kontaktu 

s infikovanými prasaty např. v chlévech nebo na výstavách hospodářských zvířat. [53] 
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Onemocnění virem chřipky A (H1N1) se projevuje podobnými příznaky jako běţná sezónní 

chřipka člověka. Šíří se především kapénkovou formou při kýchání, kašlání a smrkání. 

Branou vstupu infekce do lidského organismu je výstelka nosohltanu a oční spojivky. Virus 

obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky. Původně prasečí chřipkové onemocnění je 

přenosné na člověka a v dalších případech byl prokázán i přenos mezi lidmi. [52] 

Virus H5N1(ptačí chřipka) – přenos na lidi je zatím moţný pouze kontaktem 

s kontaminovanými ptáky nebo jimi znečištěnými povrchy. Dosud dokladované případy 

přenosu nákazy na člověka pochází z venkovských oblastí, kde mnoho chovatelů nechává 

drůbeţ, aby se volně pohybovala. Díky tomu se nákaza jednoduše šíří do obydlí a třeba i na 

místa, kde si hrají děti. Právě ptačí trus, který znečišťuje okolí a povrchy, obsahuje velké 

mnoţství virových částic. Zatím nebyl zaznamenán případ nákazy z vařeného jídla či vajec. 

[51] 

 

Obrázek 13: Způsob šíření viru chřipky A (H1N1) 
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Obrázek 14: Způsob šíření viru chřipky A (H5N1) 

Vzteklina 

Obecný popis 

Vzteklina, zvaná také rabies, je přenosné virové onemocnění, vyvolané virem z rodu 

Lyssavirus. Vzteklina napadá centrální nervový systém a většina případů u lidí končí smrtí. 

Nemoc postihuje téměř všechna teplokrevná zvířata, avšak ptáci bývají vůči viru nevnímaví. 

[4] 

Původce 

Původcem vztekliny je RNA virus z rodu Lyssavirus z čeledi Rhabdoviridae. Na světě 

existuje celkem 6 různých sérotypů viru. [4] 

Zdroje a cesty šíření 

Zdroji a zároveň šiřiteli vztekliny jsou nemocná zvířata. K nakaţení vzteklinou dochází 

v naprosté většině případů při pokousání nakaţeným zvířetem. [4] (Obrázek 15: Způsob šíření 

vztekliny [3]) 

Přenos na člověka 

Člověk se nakazí ve styku se zvířaty a je v podstatě slepý článek epidemiologického řetězu. 

Mezilidský přenos původce nákazy je moţný transplantátem (např. rohovka). [3] 
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Obrázek 15: Způsob šíření vztekliny [3] 

Shrnutí způsobů šíření zoonóz 

Z výše uvedených schémat tedy vyplývá, ţe nejčastější cesty šíření zoonóz ze zvířete na zvíře 

je: 

 přímý kontakt 

 z matky na plod 

 alimentární cestou (přes krmivo, vodu) 

 vzdušnou cestou (aerosolem) 

 výměšky infikovaných zvířat (sliny, fekálie) 

 přenos vektorem (např. hmyzem) 

A ze zvířete na člověka je to podobné:  

 přímý kontakt 

 alimentární cestou (nejčastěji špatně tepelně upravené maso) 

 výměšky (sliny, fekálie) 

Přenos zoonóz z člověka na člověka nastává nejčastěji vzdušnou cestou nebo přes infikované 

předměty. 
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7. Výskyt zoonóz v chovech hospodářských zvířat na území ČR 

V ČR se klade velký důraz na sledování (monitoring) zoonóz. Výsledkem tohoto snaţení je, 

ţe ČR je v současné době státem úředně prostým tuberkulózy skotu vyvolané Mycobacterium 

bovis, bovinní brucelózy a brucelózy ovcí a koz. Také výskyt vztekliny na našem území nebyl 

od roku 2002 zaznamenán. Hlavním cílem státního veterinárního dozoru je pokračovat 

v sledování zoonóz tak, aby se zabránilo opětovnému zavlečení na území ČR, a sledování 

dalších typů zoonóz, jako je salmonelóza, campylobakterióza a listerióza a zároveň sledování 

antibiotikorezistence. [13] 

7.1 Výskyt zoonóz v chovech hospodářských zvířat od r. 2000 do r. 2010 

Podle informací z Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, bylo za období od 1.1 

2000 do 31.12 2010 zaznamenáno 94 výskytů ohnisek zoonóz v chovech hospodářských 

zvířat. Ohniska různých zoonóz byla zaznamenána na celém území České republiky. 

Podrobný seznam včetně měst je uveden v přílohách (Příloha 1: Výskyt zoonóz v ČR v 

období od 1.1 2000 do 31.12 2010). Nejčastější nákazou byla za toto období salmonelóza 

drůbeţe a za ní hned paratuberkulóza skotu (Příloha 2: Počet ohnisek výskytu zoonóz za 

období od 1.1 2000 do 31.12 2010, Graf 1: Počet ohnisek výskytu zoonóz za období od 1.1 

2000 do 31.12 2010 [25] ) 
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Graf 1: Počet ohnisek výskytu zoonóz za období od 1.1 2000 do 31.12 2010 [25] 

 

 

7.2 Výskyt zoonóz v chovech hospodářských zvířat v minulých letech  

Informace o výskytu zoonóz v minulých letech uvádí skripta z Jihočeské univerzity [1]. 

Tyto údaje uvádí počet hlášených nákaz v chovech hospodářských zvířat za období od roku 

1991 do roku 1996. Pro lepší přehled jsem počty hlášených nákaz shrnula do níţe uvedených 

grafů [Příloha 3: Výskyt zoonóz v minulých letech, Graf 2: Výskyt zoonóz v minulých letech 

(listerióza, leptospiróza, ornitóza), Graf 3: Výskyt zoonóz v minulých letech (salmonelóza, 

toxoplasmóza)]. První graf znázorňuje výskyt listeriózy, leptospirózy a ornitózy na území ČR 

v období mezi rokem 1991 a rokem 1996. Ve skriptech je rok 1992 vynechán, proto i v grafu 

počty nákaz v tomto roce chybí. Druhý graf znázorňuje výskyt salmonelózy a toxoplasmózy. 
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Graf 2: Výskyt zoonóz v minulých letech (listerióza, leptospiróza, ornitóza) 
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Graf 3: Výskyt zoonóz v minulých letech (salmonelóza, toxoplasmóza) 

 

7.3 Monitoring zoonóz v České republice 

Monitoring zoonóz na území České Republiky se řídí podle vyhlášky č. 356/2004 Sb., o 

sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz.  

Monitoringem zoonóz, podle zmiňované vyhlášky, se rozumí shromaţďování stanovených a 

srovnatelných dat, které slouţí k identifikaci a vyhodnocení nebezpečí a rizik výskytu zoonóz 

a původců zoonóz. Monitoring zoonóz se provádí tam, kde můţe nejsnáze dojít k výskytu 

zoonóz nebo původců zoonóz. Nejčastěji je to úsek primární výroby. Dále jsou to úseky 

potravinového řetězce, včetně potravin a krmiv. 

Zoonózy, které je ze zákona nutné monitorovat, jsou podle vyhlášky č. 356/2004 Sb., o 

sledování (monitoringu) zoonóz, rozděleny do dvou skupin.  

Skupina A zahrnuje zoonózy a původce zoonóz, které je nutné monitorovat neustále. Jsou to: 

 brucelóza a její původci 
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 campylobakterióza a její původci 

 echinokokóza a její původci 

 listerióza a její původci 

 salmonelóza a její původci 

 trichinelóza a její původci 

 tuberkulóza způsobená Mycobacterium bovis 

 verotoxigenická Escherichia coli 

Skupina B zahrnuje zoonózy a původce zoonóz, které se musí monitorovat podle 

epidemiologické situace. Tato skupina se dělí ještě na čtyři podskupiny. 

1. Virové zoonózy  

 virus Calicia 

 virus hepatitidy A 

 virus chřipky 

 vzteklina 

 viry přenosné členovci 

2. Bakteriální zoonózy 

 borelióza a její původci 

 botulismus a její původci 

 leptospiróza a její původci 

 psitakóza a její původci 

 tuberkulóza kromě tuberkulózy uvedené v seznamu A 

 vibrióza a její původci 

 yersinióza a její původci 

3. Parazitické zoonózy 

 anisakiáza a její původci 

 kryptosporodióza a její původci 

 cysticerkóza a její původci 

 toxoplasmóza a její původci 

4. Jiné zoonózy a původci zoonóz 

V následujících podkapitolách popisuji výsledky monitoringu zoonóz, zejména v potravinách 

ţivočišného původů, za rok 2007, 2008 a 2009. Monitoring byl prováděn na vybraných 
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jatkách, kde se odebíraly vzorky většinou z mízních uzlin, slepých střev, kůţi z krku nebo 

stěry z JUT zvířat. Výsledky kontrol jsou veřejné a jsou k dispozici na oficiálních webových 

stránkách SVS ČR [14].  

Výskyt salmonel u výkrmových prasat v období od října 2006 do září 2007 [14] 

Studie o výskytu salmonel u výkrmových prasat byla provedena na vybraných 40 jatkách. 

Vyšetřilo se celkem 659 mízních uzlin a 421 stěrů z JUT. Odběr vzorků prováděli inspektoři, 

kteří byli školení na správný odběr vzorků. 

Na konci studie bylo zjištěno 58 vzorků pozitivních na salmonelu (18 stěrů z JUT a 40 

mízních uzlin). Z toho vyplývá, ţe 4,3 % stěrů z JUT a 6,1 % mízních uzlin bylo pozitivních 

(Příloha 4: Výskyt salmonel u výkrmových prasat v období od října 2006 do září 2007, Graf 

4: Výskyt salmonel u výkrmových prasat v období od října 2006 do září 2007).  

Graf 4: Výskyt salmonel u výkrmových prasat v období od října 2006 do září 2007 

 

Výskyt zoonóz v potravinách živočišného původu v roce 2007 [14] 

Za rok 2007 bylo provedeno celkem 23 569 vyšetření (Příloha 5: Výskyt zoonóz v 

potravinách ţivočišného původu v roce 2007, Graf 5: Výskyt zoonóz v potravinách 

ţivočišného původu v roce 2007). 

http://www.svscr.cz/index.php?art=4613
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Campylobacter spp. Campylobacter spp. byl detekován u 111 kuřecích brojlerů. Celkový 

počet odebraných vzorků byl 246. Tato hodnota představuje 45 % 

pozitivních brojlerů.  

 

Salmonella spp. Salmonella spp. byla sledovaná na jatečně upravených těl skotu, 

prasat a drůbeţe. Celkem bylo vyšetřeno 11 254 vzorků. Z tohoto 

počtu bylo celkem 67 (0,6 %) vzorků pozitivních. Ze skotu bylo 

vyšetřeno celkem 4 800 vzorků se 14 (0,3 %) pozitivními záchyty, 

z prasat se vyšetřilo 5 240 vzorků s 11 (0,2 %) pozitivními. Největší 

počet 14 (3,5 %) pozitivních vzorků pocházel od drůbeţe 

z celkového počtu 1 214 vzorků kůţí z krku. 

 

Verotoxigenická 

Escherichia coli  

Celkem bylo vyšetřeno 1 575 vzorků z jatečně upravených těl. 

Z těchto vzorků nebyl ţádný pozitivní.  
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Graf 5: Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2007 

 

Výskyt zoonóz v potravinách živočišného původu v roce 2008 [14] 

Campylobacter spp. Na výskyt campylobakterů se testovaly dva druhy vzorků, které byly 

odebrány drůbeţi (brojlerům). Byla to slepá střeva brojlerů a kůţe 

z krku JUT brojlerů. Celkový počet vzorků (slepá střeva) byl 258, 

z toho 61,1 % bylo pozitivních. Z druhého typu vzorků (kůţe 

z krku) bylo vyšetřeno celkem 295, z toho 69,9 % bylo pozitivních. 

 

Salmonella spp.  V rámci monitoringu bylo vyšetřeno celkem 11 075 vzorků. Z toho 

4 505 vzorků bylo z JUT skotu, 5 625 vzorků z JUT prasat a 945 

vzorků z drůbeţe. U skotu bylo 9 (0,19 %) pozitivních vzorků, u 

prasat 32 (0,56 %) pozitivních vzorků, a u drůbeţe bylo 34 (3,59 %) 

vzorků pozitivních. 
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Verotoxigenická 

Escherichia coli 

Z celkového počtu 1 353 vyšetřených vzorků nebyl ţádný pozitivní. 

Grafické znázornění výsledků je uvedeno v grafu níţe (Příloha 6: Výskyt zoonóz v 

potravinách ţivočišného původu v roce 2008, Graf 6: Výskyt zoonóz v potravinách 

ţivočišného původu v roce 2008) 

Graf 6: Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2008 

 

Výskyt zoonóz v potravinách živočišného původů v roce 2009 [14] 

Za rok 2009 bylo v rámci monitoringu zoonóz provedeno celkem 12 241 vyšetření (Příloha 7: 

Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2009, Graf 7: Výskyt zoonóz 

v potravinách ţivočišného původu v roce 2009). 

Campylobacter spp. Na Campylobacter spp. bylo vyšetřeno celkem 32 vzorků (slepá 

střeva kuřecích brojlerů). Z toho bylo 25 (78,1 %) vzorků 

pozitivních. 
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Salmonella spp. Na Salmonelu bylo v roce 2009 vyšetřeno celkem 10 548 vzorků. 

Vzorky byly odebrány z kůţe krku kuřecích brojlerů a krůt a z JUT 

skotu a prasat. Celkem 4 410 vzorků bylo ze skotu, z toho 3 

pozitivní nálezy. 9 pozitivních nálezů u prasat bylo z 5 262 vzorků a 

25 pozitivních nálezů u drůbeţe z celkových 876 odebraných 

vzorků. 

 

Verotoxigenická 

Escherichia coli 

V roce 2009 (červenec a srpen) bylo odebráno 1 661 vzorků (749 

skot, 912 prasata) a výsledek byl ve všech případech negativní. 

 

Graf 7: Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2009 
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Shrnutí výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu 

Při monitoringu zoonóz v potravinách ţivočišného původu za rok 2007, 2008 a 2009, který 

prováděli vybraní veterinární inspektoři, bylo zjištěno, ţe: 

 nejvíce rozšířenou zoonózou je campylobakterióza 

 Campylobaktery je nejvíce postiţená drůbeţ 

 naopak verotoxigenická Escherichia coli nebyla prokázaná u ţádného testovaného 

vzorku 

7.4 Monitoring zoonóz v rámci EU 

Monitoring zoonóz probíhá na území všech členských států EU, jehoţ součástí je i Česká 

republika (od 1.5 2004), a řídí se podle evropské směrnice 2003/99/ES o monitoringu zoonóz 

a původců zoonóz [26]. V dnešní době plyne větší riziko šíření nákaz a to v důsledků 

“otevřených hranic” v EU. Proto je nutné, aby orgány EU byly informovány o výskytu nákaz 

v členských státech. Je nezbytné shromaţďovat informace o nákazách, vyhodnocovat je a 

přijímat nezbytná opatření k zabránění šíření nákaz, zajištění bezpečnosti potravin na celém 

území EU. 

Na evropské úrovni se sběrem dat a jejím vyhodnocením zabývá EFSA (Evropský úřad pro 

potraviny). Kaţdý rok jsou členské státy povinny poslat do EFSA poţadované informace. Na 

základě obdrţených informací EFSA zpracuje zprávu o výskytu zoonóz na území EU. [15] 

Státní veterinární správa ČR je v rámci monitoringu zoonóz kontaktním místem pro 

Evropskou komisi a pro EFSA (Evropský úřad pro potraviny). Prostřednictvím monitoringu, 

lze určit kritická místa v potravinovém řetězci, které jsou důleţité pro ochranu spotřebitele i 

zdraví zvířat. [13] 

Při výskytu nebezpečné nákazy musí SVS ČR hlásit Evropské komisi primární i kaţdé další 

ohnisko nákazy. V rámci EU je povinnosti všech členských států monitorovat zoonózy, které 

jsou uvedeny v evropské směrnici 2003/99/ES. Tyto zoonózy jsou shodné se zoonózami, 

které monitorujeme v ČR (viz. Monitoring zoonóz v České republice). 

Světová organizace pro zdraví zvířat OIE 

Světová organizace na ochranu zvířat (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat – OIE) je 

mezivládní organizace odpovědná za zlepšování zdraví zvířat po celém světě. V roce 2011 má 

celkem 178 členských zemí. OIE udrţuje vztahy s 36 mezinárodními a regionálními 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ySjxI561xu4J:www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/File/Nakazy%2520zvirat%2520prenosne%2520na%2520cloveka.pdf+monitoring+zoon%C3%B3z+v+r%C3%A1mci+EU&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESiaNaodXMJ_NWh242VmjrCKAinhwqd76bjCxc8IBxWQedhOitzG0gL699lACEvsnn1vm-Grdn-Km30jGuUwNPuCxnsCp-jxCq7lWnQhnjkBeSTmFlussvXWZliyMa9OZu1ICYMK&sig=AHIEtbQ6oUhqOrzSXAui5d_bjGrJksXZ_Q
http://www.pressweb.cz/zprava/10204-zoon%C3%B3zy-stale-monitorujeme
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organizacemi (např. Evropská komise, Mezinárodní federace pro zdraví zvířat, Světová 

veterinární asociace aj.). [16] 
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8. Postup při zdolávání nákaz (zoonóz)  

Zdolávání nebezpečných nákaz se řídí podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. Z tohoto 

zákona vyplývají také práva a povinnosti orgánů veterinární správy (Státní veterinární správa, 

Krajské veterinární správy a jejich okresní inspektoráty, Městská veterinární správa v Praze, 

Státní veterinární ústavy, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv) a 

chovatelů hospodářských zvířat. [7] 

8.1 Podezření z výskytu nebezpečné nákazy 

Kaţdý chovatel, který má podezření z výskytu nebezpečné nákazy ve svém hospodářství, 

nejprve uvědomí svého soukromého veterinárního lékaře. Do příchodu soukromého 

veterinárního lékaře by měl zvířata zajistit tak, aby neopustila svá stanoviště. Ţivočišné 

produkty, které pocházejí z podezřelých zvířat, nekonzumovat, neuvádět do oběhu a nejlépe je 

bezpečně uloţit. Z důvodů rozšíření nákazy je nutné, aby osoby, které přišly do styku 

s podezřelými zvířaty, nepřišly do styku s jinými zvířaty, a aby dodrţely hygienické zásady. 

To samé platí i o pomůckách, které mohou být kontaminované. Po příchodu soukromého 

veterinárního lékaře, který podezřelá zvířaty vyšetří, popřípadě odebere vzorky 

k laboratornímu vyšetření, neprodleně uvědomí KVS a tím přivolá úředního veterinárního 

lékaře.  Po nahlášení podezření z výskytu nebezpečné nákazy KVS provede další vyšetření 

podezřelých zvířat, odebere vzorky k laboratornímu vyšetření a vyhodnotí vzniklou situaci a 

její další šíření a zdolání. Dále prověří opatření, které chovatel učinil a podle potřeby nařídí 

další opatření.  KVS můţe nařídit i utracení podezřelých zvířat. Na závěr vyhotoví úřední 

záznam, jehoţ kopii předá chovateli. [7] 

8.2 Zdolávání potvrzené nákazy 

Při výskytu nebezpečné nákazy nebo při riziku jejího šíření (i ze zahraničí) nařídí KVS 

mimořádná veterinární opatření ke zdolání této nákazy a ochraně před jejím šířením.  

Je to zejména: 

 vymezení ohnisek nákazy a jeho výstraţné označení 

 utracení, poraţení nakaţených zvířat (popřípadě i podezřelých a vnímavých zvířat na 

nákazu) 

 zpracování konfiskátů ţivočišného původu 
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 čištění a dezinfekce prostorů, kde byla nakaţená, podezřelá a vnímavá zvířata 

 zřízení ochranného pásma a pásma dozoru 

Ochranná a zdolávací opatření mohou být rozšířená i na další hospodářství, které nějak 

souvisí s hospodářstvím, kde se vyskytla nebezpečná nákaza (např. svou polohou nebo 

uspořádáním). [7] 

8.3 Zdolání nákazy  

KVS prohlásí nebezpečnou nákazu za zdolanou, jestliţe jsou splněny tyto podmínky: 

 jestliţe v ohnisku nákazy jiţ nejsou ţádná zvířata nemocná nebo podezřelá z nákazy 

 jestliţe v stanovené pozorovací době nedošlo k dalšímu onemocnění touto nákazou 

nebo nevzniklo podezření z ní 

 jestliţe bylo nařízeno závěrečné čištění, dezinfekce, popřípadě deratizace a dezinsekce 

ohniska nákazy a tato opatření byla schválená úředním veterinárním lékařem 

 jestliţe od těchto opatření uplynula dostatečná doba, která zaručuje, ţe nákaza byla 

zcela zdolána. 

V některých případech můţe KVS zmírnit nebo zrušit ochranná a zdolávací opatření ještě 

před prohlášením nákazy za zdolanou. [7] 
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9. Pohotovostní plány pro případ vzniku nebezpečných nákaz a další 

dokumentace 

Důleţitým dokumentem pro zdolávání nebezpečných nákaz jsou pohotovostní plány. 

Pohotovostní plány jsou dokumentace, které obsahují ochranná a zdolávací opatření pro 

případ výskytu nebezpečných nákaz. Plány podávají nezbytné informace, které jsou nutné pro 

likvidaci ohniska nákazy, jedná se především o přístup k budovám, k jejich vybavením, 

prostředkům a materiálům. 

Celostátní pohotovostní plány vypracovává SVS ČR, které jsou dále předávány Evropské 

komisi. Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze vypracovávají 

krajské pohotovostní plány na základě celostátních pohotovostních plánů.  

SVS ČR dále vypracovává návrh programů ozdravování od některých nákaz. Ty se 

vypracovávají buď jako programy eradikace nebo jako programy sledování určité nákazy. 

V současnosti v České republice probíhají čtyři národní programy tlumení výskytu salmonel. 

Jsou to: 

 Národní program tlumení výskytu salmonel v chovech kuřat chovaných na maso 

 Národní program tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní 

vejce 

 Národní program tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího 

 Národní program tlumení výskytu salmonel v chovech krocanů a krůt 

Hlavním cílem těchto programů je přijetí vhodných a účinných opatření na zjištění a tlumení 

salmonel a jiných původců zoonóz a to na všech úrovních produkce (zejména na primární 

úrovni), zpracování a distribuce. [17] 
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10. Návrh opatření pro předcházení nebo zmírnění šíření zoonóz 

Z poznatků, ke kterým jsem v diplomové práci došla, vyplývají nejrozšířenější cesty šíření 

zoonóz v chovech hospodářských zvířat i jejich přenos na člověka, které jsem shrnula do 

grafických schémat v podkapitole 6.3 (viz. Jednotlivé zoonózy hospodářských zvířat a způsob 

jejich šíření). Pro předcházení tomuto šíření nebo aspoň minimalizování šíření rizika na 

přijatelnou úroveň je nutné přijímat různá opatření. V této kapitole postupně navrhnu různá 

opatření, která by mohla pomoci proti šíření zoonóz. 

Nejprve se zaměřím na opatření, která jsou důleţitá při přemístění zvířete do vlastního chovu 

(stáda). Bereme-li si zvíře z cizích chovů, měli bychom tomu věnovat velkou pozornost. Pro 

nezavlečení zoonóz je třeba zajistit odběr zvířete z chovů  minimálně se stejnou nákazovou 

situací nebo lepší nákazovou situací, znát dobře jeho zdravotní stav a zajistit mu bezpečný 

převoz a ustájení. Abychom si byli jisti tím, ţe je zvíře zdravé, je dobré ho nechat před 

přesunem vyšetřit soukromým veterinárním lékařem (popřípadě provést laboratorní vyšetření 

podle platné legislativy). Při převozu dbát na jeho umístění, aby se nenakazilo jak od společně 

převáţených zvířat tak od infikovaných předmětů či povrchů. Před umístěním zvířete 

k ostatním zvířatům by se mělo vyčkat, neţ budou provedená všechna potřebná vyšetření. 

Zvíře umístit do izolace, kde se bude sledovat jeho zdravotní stav před zařazením do stáda 

(popř. provádět další diagnostická vyšetření). Jsou-li všechna vyšetření negativní, lze zvíře 

umístit do chovu k ostatním zvířatům. 

V oblasti chovu HZ bych navrhovala provádět pravidelné čištění (dezinfekci) stáji, budov a 

jiných objektů, kde jsou HZ chována. Po odstranění podestýlky vyčistit podlahu a stěny od 

nečistot s pouţitím dezinfekčního přípravku. Také nezapomenout vydezinfikovat pomůcky a 

předměty, které se ve stájích (či hospodářstvích) pouţívají. Před vstupem do stájí (nebo do 

hospodářství) umístit dezinfekční vany s účinnou dezinfekcí. Dále pravidelně vyváţet odpad a 

hnůj. Nemalý podíl na přenos zoonóz mají hmyz, hlodavci, kteří se do těchto objektů snadno 

dostanou. Proto by bylo vhodné snaţit se objekty proti těmto potenciálním vektorům 

zabezpečit. A to hlavně zamezením jejich průniku do objektu, umístit mříţe do kanálů, do 

oken dát sítě proti hmyzu, insekticidní lampy (vyzařované UV záření odpovídající vlnové 

délky odpuzují létající hmyz), nastraţit pasti proti hlodavcům apod. Pro větší ochranu je 

důleţité provádět tzv. dezinsekci a deratizaci a to nejméně 2 x ročně. Nejvhodnější je období 

jaro a podzim, avšak záleţí na okolních podmínkách. Dalším důleţitým opatřením je ochrana 

krmiv. Prostřednictvím krmiva se nakazí nejvíce zvířat, proto bych doporučovala umístit 
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krmivo tam, kde bude bezpečně uskladněno a chráněno před hlodavci, nakaţenými zvířaty a 

také před vstupem cizích osob. Také je bezpečnější kupovat krmivo od atestovaných výrobců, 

kde je garantovaná jejich sloţení a nezávadnost. Nesmíme opomenout ani vodu, která je 

podávaná zvířatům. Pokud voda není odebíraná z veřejného vodovodu, doporučovala bych 

provést laboratorní vyšetření vody určené k napájení. Toto vyšetření potom opakovat alespoň 

1 x za rok. Také provádět pravidelně dezinfekci napáječek či napájecích cisteren na 

pastvinách.  

V případě zjištění nákazy u zvířete, by mělo být nakaţené zvíře co nejdříve umístěno do 

karantény, kde se bude sledovat a vyšetřovat jeho zdravotní stav, případný odběr vzorků. 

Preventivně by se měly zároveň vyšetřit všechna zvířata v chovu. Návrat k ostatním zvířatům 

uskutečnit tehdy, povolí-li to veterinární lékař (popřípadě úřední veterinární lékař). Kdyţ 

nějaké zvíře uhyne, je nutné ho bezpečně zlikvidovat a to prostřednictvím asanačního 

podniku. Manipulaci s kadáverem přenecháme specializované firmě, která pouţívá speciální 

oblek s maskou (při větším mnoţství uhynulých zvířat zasahují i hasiči, popřípadě armáda). 

Místo, kde leţelo uhynulé zvíře, je zapotřebí řádně vydezinfikovat.  

Personál, který přichází denně do styku se zvířaty, by měl být řádně a pravidelně proškolen, 

jak z oblasti hygieny, tak i z bezpečnosti práce (dbát na čisté pracovní oděvy, řádné pouţívání 

ochranných pomůcek). Toto školení je vhodné nejméně 1 x za rok opakovat, včetně vstupního 

proškolení nových zaměstnanců.  

Aby se zabránilo zavlečení nákazy zvenčí, měly by se dodrţovat hlavní zásady: uzavřený 

obrat stáda, turnusový systém chovu, který spočívá ve skupinovém chovu zvířat, kde se 

uplatňují určité zásady. A v neposlední řadě černobílý systém provozu, který spočívá 

v rozdělení hospodářství na dvě částí: bílou (čistou) a černou (nečistou). Je to prostorové 

oddělení výrobní zóny, kde jsou umístěny stáje se zvířaty od blízkého a širšího okolí. 

Shrnutí doporučených opatření 

V oblasti přepravy: 

 znát zdravotní stav zvířete, které je přesunováno do chovů 

 zajistit bezpečnou přepravu (vybraní dopravci, schválená vozidla, vydezinfikovaná 

před a po ukončení přepravy 
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 před umístěním k ostatním zvířatům ponechat zvíře v izolaci dokud nebudou 

provedena veškerá potřebná vyšetření 

V oblasti chovu: 

 provádět pravidelné čištění stájí, budov a objektů, kde jsou HZ chovaná  

 před vstupem do stájí umístit dezinfekční vany s účinnou dezinfekcí 

 pravidelně vyváţet odpadky a hnůj 

 zajistit objekty před hlodavci, hmyzem  

 provádět aspoň 2 x ročně dezinsekci a deratizaci 

 voda, určená k napájení zvířat, by měla být z nezávadného zdroje 

 krmivo umístit na bezpečné místo 

 odebírat krmivo od atestovaných výrobců 

 zajistit bezpečnou a hygienicky nezávadnou přípravu krmiv 

 nakaţené zvíře umístit co nejdříve do karantény 

 vyšetřit i ostatní zvířata v chovu 

 návrat do stáda pouze povolí-li to veterinární lékař (popřípadě úřední veterinární lékař) 

 uhynulé zvíře bezpečně zlikvidovat v asanačním ústavu 

 manipulaci s kadáverem přenechat specializované firmě 

 oplocení hospodářství a zamezení vniknutí zvířat 

 dodrţovat uzavřený obrat stáda, turnusový systém chovu a černo-bílý systém provozu  

V personální oblasti: 

 zajistit objekty před vstupem cizích osob, zákaz vjezdu cizích aut 

 personál proškolit z hygieny a bezpečnosti práce 

 dbát na čisté pracovní oděvy a řádné pouţívání ochranných pomůcek 

 školení pravidelně opakovat 

 dodrţovat opatření proti šíření zoonóz 
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11. Závěr 

V diplomové práci jsem řešila moţnosti šíření zoonóz v chovech hospodářských zvířat 

v podmínkách ČR. Na úvod jsem uvedla vybrané pojmy v oblasti zoonóz a legislativu, která 

se v ČR daným problémem zabývá. Následně jsem prostudovala odborné knihy jak z oboru 

zoohygieny HZ, chorob a nákaz HZ tak z oboru humánní medicíny. Z prostudovaných knih 

jsem vybrala ty zoonózy, které se v ČR pravidelně monitorují a také ty, které se u nás 

vyskytovaly i vyskytují. Pravidelně monitorované jsou: brucelóza, campylobakterióza, 

echinokokóza, listerióza, salmonelóza, trichinelóza, tuberkulóza a verotoxigenická 

Escherichia coli. Ty, které se nemusí pravidelně monitorovat (jen podle epidemiologické 

situace), ale na území ČR se vyskytují, jsou: leptospiróza, toxoplasmóza, ornitóza (psitakóza) 

a virus chřipky. Také jsem tam zahrnula vzteklinu, která se sice od r. 2002 na území ČR 

nevyskytuje, ale v minulosti se vyskytovala. U zmiňovaných zoonóz jsem popisovala jejich 

původce, zdroje a cesty šíření a v neposlední řadě přenos na člověka. Způsoby šíření zoonóz, 

které se v podmínkách ČR mohou vyskytovat, jsem shrnula a dala do grafických schémat pro 

lepší znázornění. Nejběţnější přenos zoonóz nastává přímým kontaktem jak mezi zvířaty, tak 

i mezi zvířaty a lidmi; alimentární cestou, tedy přes krmivo, vodu, u lidí prostřednictvím 

výrobků z infikovaných zvířat a výměšky (sliny, nosní sekret). Dalším rozšířeným přenosem 

zoonóz je vzdušná cesta, přenos z matky na plod, přenos vektorem (např. hmyzem, hlodavci). 

V následující kapitole jsem se zaměřila na statistiku výskytu zoonóz na území ČR v minulých 

letech i současnosti. Neopomenula jsem ani monitoring, který se v ČR pravidelně provádí u 

vybraných zoonóz. Tam uvádím konkrétní výsledky monitoringu v letech 2006 aţ 2009, ke 

kterým došla SVS ČR. Z těchto výsledků vyplývá, jako nejvíce rozšířená zoonóza 

campylobakterióza, která postihuje nejčastěji drůbeţ. Naopak verotoxigenická Escherichia 

coli nebyla prokázána u ţádného testovaného vzorku. Další kapitolou zmiňuji postup při 

zdolávání nákaz, který vyplývá ze zákona.  

Následně jsem doporučila opatření, která by mohla zabránit tomuto šíření nebo ho alespoň 

minimalizovat. V oblasti přepravy jsem doporučila tyto opatření: znát zdravotní stav zvířete, 

které je přesunováno z cizích chovů; zajistit bezpečnou přepravou zvířete; před umístěním 

k ostatním zvířatům ponechat zvíře v izolaci dokud nebudou provedená všechna potřebná 

vyšetření. Potom v oblasti chovu jsem navrhovala: provádět pravidelné čištění stájí, budov a 

objektů, kde jsou HZ chovaná; pravidelně vyváţet odpadky a hnůj; zajistit objekty před 

hlodavci, hmyzem; provádět aspoň 2 x ročně dezinsekci, deratizaci a dezinfekci, dezinfekční 



56 

 

vany s účinnou dezinfekci, umístit před vstupem do hospodářství, do stájí; voda, která je 

podávaná zvířatům, by měla být z nezávadného zdroje; krmivo umístit na bezpečné místo; 

odebírat krmivo od atestovaných výrobců; zajistit bezpečnou přípravu krmiv; nakaţené zvíře 

umístit co nejdříve do karantény; vyšetřit i ostatní zvířata v chovu; návrat do stáda pouze 

povolí-li to veterinární lékař (popřípadě úřední veterinární lékař), v případě podávání léků se 

řídit pokyny veterinárního lékaře; uhynulé zvíře bezpečně zlikvidovat v asanačním ústavu; 

manipulaci s kadáverem přenechat specializované firmě. Důleţitou součástí chovu HZ je i 

personál, který se stará o zvířata, proto i v oblasti personální jsem doporučila tyto opatření: 

zajistit objekty před vstupem cizích osob; personál proškolit z hygieny a bezpečnosti práce 

(dbát na čisté pracovní oděvy, na správné pouţívání ochranných pomůcek); školení 

pravidelně opakovat; dodrţovat opatření proti šíření zoonózy. 

Znalost šíření zoonóz, je přínosem i pro obory jako je bezpečnostní plánování. V současné 

době musíme počítat s moţnostmi šíření zoonóz velkého rozsahu, kde vzniklá mimořádná 

událost svými následky můţe dosáhnout aţ ke vzniku krizové situace. Dále můţe být další 

šíření zoonóz v oblasti postiţené povodní či záplavou nebo zoonóza jako prostředek 

bioterorismus aj. Potom je zapotřebí k řešení těchto události zapojit i sloţky IZS a svolat 

krizový štáb. Bezpečnostním plánováním můţeme rizika (jako jsou zdravotní rizika pro 

obyvatelstvo, zvířata a také ekonomické ztráty) spojená se šířením či zdoláváním zoonóz 

minimalizovat. A to tak, ţe budeme připraveni na výskyt zoonóz a jejich zdolávání. K tomu 

nám pomáhá plánování (viz. Pohotovostní plány pro případ vzniku nebezpečných nákaz a 

další dokumentace) a jeho prozkoušení v praxi.  

Závěrem bych chtěla říct, ţe v diplomové práci jsem se zaměřila na výskyt zoonóz 

v podmínkách ČR. Popsala jsem zoonózy z hlediska jejich původců a šíření. Opatření, které 

jsem v diplomové práci navrhovala, by mohly pomoci zabránit nebo alespoň minimalizovat 

šíření zoonóz a tím zmírnit dopady na zdraví a ţivot zvířat, osob a zmírnit tak i ekonomické 

škody, které mohou vzniknout.  

 

 

 



57 

 

Výkladový slovník 

alimentární 
- potravinový, mající vztah k výţivě [30] 

antigenní 
- rozeznatelný imunitním systémem [31] 

bakteriemie 
- přítomnost baktérii v krvi [32 ] 

bovinní 
- hovězí [33] 

domestikované 
- ochočené [41] 

fekální 
- týkající se výkalů [34] 

latentní 
- skrytý, bezpříznakový [35] 

mykobakterie - druh tyčkovitých bakterií značně rozšířených v přírodě. 

Většina z nich nepůsobí ţádná onemocnění, ale patří 

k nim i původce tuberkulózy Mycobacterium 

tuberculosis. [36]  

orální 
- ústní, týkající se úst, blíţe ústům [37] 

profylaxe 
- ochrana před určitou nemocí, která by mohla nastat, 

léčebnými prostředky léky, očkováním. [38] 

perorálně 
- ústy [39] 

plemenitba 
- cílevědomé rozmnoţování hospodářských zvířat [43] 

prevalence - počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve 

vybrané populaci k určitému datu. [40] 

sputum 
- vykašlaný sekret, hlen [42] 

virulentní - schopnost choroboplodného patogenního zárodku vyvolat 

onemocnění. [56] 

 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/latentni
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Seznam pouţitých zkratek 

HZ 
- hospodářská zvířata 

IZS 
- integrovaný záchranný systém 

JUT 
- jatečně upravená těla 

SVS ČR - Státní veterinární správa České republiky 

VTEC - verotoxigenická Escherichia coli 
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Příloha 1: Výskyt zoonóz v ČR v období od 1.1 2000 do 31.12 2010 

Zoonóza Zvíře Místo ohniska nákazy 

Listerióza skot Nový Jičín 

Nízko patogenní aviární influenza drůbeţ vodní Hodonín 

Nízko patogenní aviární influenza pernatá zvěř vodní České Budějovice 

Nízko patogenní aviární influenza pernatá zvěř vodní Hodonín 

Paratuberkulóza ovce a kozy Děčín 

Paratuberkulóza skot Benešov 

Paratuberkulóza skot Kutná Hora 

Paratuberkulóza skot Mělník 

Paratuberkulóza skot Mladá Boleslav 

Paratuberkulóza skot Praha-východ 

Paratuberkulóza skot Rakovník 

Paratuberkulóza skot České Budějovice 

Paratuberkulóza skot Jindřichův Hradec 

Paratuberkulóza skot Písek 

Paratuberkulóza skot Klatovy 

Paratuberkulóza skot Plzeň-jih 

Paratuberkulóza skot Cheb 

Paratuberkulóza skot Karlovy Vary 

Paratuberkulóza skot Děčín 

Paratuberkulóza skot Chomutov 

Paratuberkulóza skot Ústí nad Labem 

Paratuberkulóza skot Hradec Králové 

Paratuberkulóza skot Rychnov nad Kněţnou 

Paratuberkulóza skot Trutnov 

Paratuberkulóza skot Svitavy 

Paratuberkulóza skot Ústí nad Orlicí 

Paratuberkulóza skot Pelhřimov 

Paratuberkulóza skot Brno-venkov 

Paratuberkulóza skot Hodonín 

Paratuberkulóza skot Znojmo 

Paratuberkulóza skot Jeseník 

Paratuberkulóza skot Olomouc 

Paratuberkulóza skot Uherské Hradiště 

Paratuberkulóza skot Vsetín  

Paratuberkulóza skot Bruntál 

Paratuberkulóza skot Frýdek-Místek 

Paratuberkulóza skot Opava 

Paratuberkulóza skot Ostrava-město 
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Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Benešov 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Beroun 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Kladno 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Kolín 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Kutná Hora 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Příbram 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Rakovník 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá České Budějovice 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Jindřichův Hradec 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Písek 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Strakonice 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Domaţlice 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Plzeň-jih 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Cheb 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Chomutov 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Litoměřice 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Louny 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Liberec 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Hradec Králové 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Jičín 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Rychnov nad Kněţnou 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Chrudim 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Pardubice 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Svitavy 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Ústí nad Orlicí 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Havlíčkův Brod 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Jihlava 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Pelhřimov 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Třebíč 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Ţďár nad Sázavou 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Brno-venkov 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Hodonín 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Jeseník 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Olomouc 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Prostějov 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Šumperk 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Uherské Hradiště 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Vsetín  

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Zlín 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Bruntál 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Nový Jičín 

Salmonelóza drůbeţe drůbeţ hrabavá Opava 

Salmonelóza prasat prasata Beroun 

Salmonelóza prasat prasata Kladno 
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Salmonelóza prasat prasata Praha-východ 

Salmonelóza prasat prasata Příbram 

Salmonelóza prasat prasata Svitavy 

Salmonelóza prasat prasata Třebíč 

Salmonelóza prasat prasata Hodonín 

Salmonelóza prasat prasata Nový Jičín 

Salmonelóza prasat prasata Opava 

Salmonelóza skotu skot Benešov 

Salmonelóza skotu skot Havlíčkův Brod 

Salmonelóza skotu skot Třebíč 

vysoce patogenní aviární influenza drůbeţ hrabavá Ústí nad Orlicí 

vysoce patogenní aviární influenza pernatá zvěř vodní České Budějovice 

vysoce patogenní aviární influenza pernatá zvěř vodní Jindřichův Hradec 

vysoce patogenní aviární influenza pernatá zvěř vodní Písek 
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Příloha 2: Počet ohnisek výskytu zoonóz za období od 1.1 2000 do 31.12 2010 

Počet ohnisek výskytu zoonóz za období od 1.1 2000 do 31.12 2010 

zvíře listerióza paratuberkulóza salmonelóza NPAI VPAI 

skot 1 32 3 0 0 

prasata 0 0 9 0 0 

drůbeţ 0 0 41 1 1 

ovce a kozy 0 1 0 0 0 

pernatá zvěř vodní 0 0 0 2 3 

 

Příloha 3: Výskyt zoonóz v minulých letech 

Výskyt zoonóz v minulých letech 

Zoonóza 1991 1993 1994 1995 1996 

listerióza 11 9 8 11 9 

salmonelóza 36 085 41 686 49 358 52 588 45  699 

leptospiróza N  34 29 53 12 

ornitóza - psitakóza N  N 14 7 3 

toxoplasmóza 706 848 2 041 1 514 1 126 
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Příloha 4: Výskyt salmonel u výkrmových prasat v období od října 2006 do září 2007 

Výskyt salmonel u výkrmových prasat v období od října 2006 do září 2007   

vzorek počet vzorků počet negativních vzorků % negativních vzorků počet pozitivních vzorků % pozitivních vzorků 

mízní uzliny 659 619 93,2 40 6,1 

stěry z JUT 421 403 95,7 18 4,3 

 

Příloha 5: Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2007 

Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2007 

Zoonóza počet vzorků počet negativních vzorků % negativních vzorků počet pozitivních vzorků % pozitivních vzorků 

Campylobacter spp. drůbeţe 546 300 55 246 45 

Salmonella spp. skotu 4800 4786 99,7 14 0,3 

Salmonella spp. prasat 5240 5229 99,8 11 0,2 

Salmonella spp. drůbeţe 1214 1200 96,5 14 3,5 

Verotoxigenická Escherichia 

coli  1575 1575 100 0 0 
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Příloha 6: Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2008 

Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2008 

Zoonóza počet vzorků počet negativních vzorků % negativních vzorků počet pozitivních vzorků % pozitivních vzorků 

Campylobacter spp. drůbeţe 844 291 34,5 553 65,5 

Salmonella spp. skotu 4505 4496 99,8 9 0,2 

Salmonella spp. prasat 5625 5593 99,4 32 0,6 

Salmonella spp. drůbeţe 945 911 96,4 34 3,6 

Verotoxigenická Escherichia 

coli  1353 1353 100 0 0 

 

Příloha 7: Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2009 

Výskyt zoonóz v potravinách ţivočišného původu v roce 2009 

Zoonóza počet vzorků počet negativních vzorků % negativních vzorků počet pozitivních vzorků % pozitivních vzorků 

Campylobacter spp. drůbeţe 32 7 21,9 25 78,1 

Salmonella spp. skotu 4410 4407 99,9 3 0,1 

Salmonella spp. prasat 5262 5253 99,8 9 0,2 

Salmonella spp. drůbeţe 876 851 97,1 25 2,9 

Verotoxigenická Escherichia 

coli  1661 1661 100 0 0 

 


