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1 Zdraví a nemoc - balancování na artistické houpačce 

Trocha teorie:  

Zdraví je jednoduše charakterizováno jako „absence nemoci“ a v této nic neříkající definici je 

tedy třeba podrobněji se zaměřit na to jak chápat nemoc, anebo jak chápat zdraví. Zde si 

vypůjčíme definici WHO: 

„Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost 

nemoci nebo zdravotního postižení“. 

A dále je to hodnota, která výrazně ovlivňuje kvalitu života. Naopak nemoc je „stav, kdy je 

změněna či porušena stavba nebo funkce jednoho nebo více orgánů.“ Nejčastěji je za 

vznik nemoci odpovědno více činitelů, které lze zařadit do některých z těchto skupin: 

- zevní vlivy (fyzikální, chemické, bioklimatické, mikroorganismy, špatná výživa) 

- vnitřní vlivy (např. vývojová fáze jedince, dědičnost, vrozené vady, poruchy imunity) 

- psychogenní příčina (např. dlouhodobý stres) 

1.1 Primární a sekundární forma nemoci -  

- primární forma je základní prvotní onemocnění, které často mívá i nejasnou etiologii, 

a ze kterého se odvine onemocnění další - sekundární, jako jeho přímý důsledek. 

To, který faktor působí, jak dlouho, na jakém místě, a to, v jakém stavu je napadený 

organismus - jeho odolnost, obranné schopnosti, věk jedince a prostředí, ve kterém žije - 

rozhoduje o tom, jakým způsobem se projeví účinky choroboplodných příčin. 

Ani takto však není definice úplně jasná a jednoznačná, neboť změněná funkce orgánů 

nemusí být v iniciálních stádiích nemoci klinicky zřejmá a diagnostikovat se dá jen například 

podle změněných hodnot biochemických parametrů krve. Ale co se zde bere za normální 

hodnotu? Normální hodnota odpovídá průměrnému rozložení dané veličiny v určené populaci. 

Jenže hodnoty jednotlivých populací v rámci druhu se mohou lišit a tak také zvíře, které je 

v jednom prostředí prohlášené za zdravé, v jiném prostředí může již být považováno za 

nemocné. Ostatně stejné je to i u lidí. 

Z tohoto aspektu jsou v chovatelské praxi zaujímána ještě poněkud odlišná stanoviska 

k některým biologickým jevům, které v určitých podmínkách mohou být pokládány za velmi 
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vážná onemocnění, v jiných případech za neškodný, případně záměrně požadovaný a žádoucí 

prvek, zvyšující hospodářskou hodnotu zvířete. Např. vykrmujeme- li vepře k sádelnému 

výkrmu, vyvoláváme záměrně obezitu, přestože při ní mohou vzniknout poruchy některých 

funkcí; máme-li rádi husí paštiku, cíleně způsobujeme husám steatózu jater. U plemenných 

zvířat je naopak nadměrné ztučnění chorobným stavem, protože snižuje jejich chovatelskou 

hodnotu. Produkce „bílého“ telecího masa u jatečně vykrmovaných telat se přizpůsobuje 

požadavkům konzumenta omezeným přívodem železa (Fe) i za cenu průvodních příznaků 

chudokrevnosti; u selat naopak je nedostatek Fe příčinou vážných poruch zdravotního stavu. 

Vytváření a rozšiřování některých poruch a chorobných konstitucí bývá také spojeno se 

zušlechťováním zvířat za účelem dosažení maximální produktivity.  

U zvířat, jak známo, je ještě ta komplikace, že nám nesdělí své pocity a neřeknou, co a kde je 

bolí. Tedy přesněji řečeno oni nám to říkají, ale nemluví u toho naší řečí. Říkají nám to 

vlastním způsobem a úkolem všech pracovníků, kteří se pohybují u zvířat a starají se o ně, je 

naučit se tuto řeč vnímat a včas umět rozpoznat problém. Stále však platí základní teze, že 

každá prevence je výhodnější než léčba. Tento fakt je ještě komplikován tím, že čím více 

roste produkce zvířat, tím více se zvyšuje citlivost zvířat k některým onemocněním a 

problémům. 

Chování zvířat se tedy vyznačuje vlastnostmi typickými pro druh a kategorii. Zdravý jedinec 

je bystrý, čilý, podle návyku reaguje na podněty okolí. Důležitý je výraz oka, zaujímání 

postojů, pohyb a u hospodářských zvířat ještě i produkce a reprodukce. 

Obzvláště tyto dva poslední parametry jsou kromobyčejně důležité, neboť hospodářská 

zvířata chováme především za účelem dosažení zisku a ten se nedostaví v očekávané míře, 

pokud se zvířata nebudou množit, pokud nebudou dojit, přirůstat, snášet atd. Jenže právě tyto 

dva parametry jsou pro život zvířete jako jedince, tedy z jeho pohledu, ne úplně důležité a 

tudíž jakákoli nepohoda, případně nemoc (zjevná i skrytá) obvykle způsobí, že tyto parametry 

jsou narušeny a organizmem potlačeny, protože pro něj nejsou důležité. 

Soustředění zvířat do početných skupin přináší do posuzování zdraví nové prvky a do 

prevence chorob nové výzvy. Současná metodika sledování zdravotního stavu respektuje 

názor, že stádo zvířat ve velkokapacitních provozech, skládající se z jedinců jednoho druhu a 

kategorie, kteří jsou vnímaví pro stejné choroby, je nutno chápat jako zdravotně jednotný 

celek. Tím se odborná pozornost směřující k tvorbě a ochraně zdraví obrací od zdraví 
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individuálního ke zdraví kolektivnímu. Péče o kolektivní zdraví zvířat klade základní důraz 

na: 

 pravidelnou kontrolu klinického zdravotního stavu celého stáda, která vždy vychází 

také z individuálního zjištění prvních příznaků 

 včasné odhalování příčin začínajícího poklesu užitkovosti 

 rychlé určení onemocnění a operativní zásah v léčbě a profylaxi tak, aby bylo 

zajištěno udržení, respektive rychlé obnovení zdraví celé skupiny. 

K orientačnímu posouzení kolektivního zdraví je z hlediska chovatele velmi důležité sledovat: 

 vnější stav stáda – tím se rozumí všechny projevy a příznaky chorobných stavů, které 

lze adspekčně zjistit na zvířatech (výživný stav, chování zvířat, stav povrchu těla, 

zjevné klinické projevy změn na vnitřních orgánech – kašel, průjmy, apod.) 

 údaje o užitkovosti stáda, které jsou velmi důležité pro hodnocení zdravotního stavu. 

Výkyvy v produkci jsou často prvním signálem upozorňujícím na zdravotní poruchy 

(pokles laktace u dojnic, pokles váhových přírůstků ve výkrmu, reprodukční ukazatelé 

– počty narozených, odchovaných mláďat, délka servis periody) 

 podmínky prostředí, protože předpokladem vysoké užitkovosti a zdraví je optimální 

utváření vztahů mezi stádem a prostředím 

 výsledky klinicko-laboratorních vyšetření a průzkumů, pohotově je interpretovat a 

operativně uskutečňovat opatření, která vyplývají z jejich závěrů. 

Sledováním kolektivního zdraví se zabývá tzv. produkční medicína, která nazírá na stádo 

jako na celek a sleduje výskyt daných onemocnění (nejčastěji vyjádřený procenty). Většinou 

se za hranici, kde je již třeba stav nějak řešit a vymyká se běžné nemocnosti, považuje výskyt 

daného onemocnění četnější než 5-6 %. Choroby, které se takto sledují, se řadí do tzv. 

produkčních chorob. Ty souvisí zejména s hromadným systémem chovu (koncentrací 

zvířat), jejich stoupající užitkovostí a tedy i větší vnímavostí k onemocněním. Nemalý vliv 

mají podmínky chovu (zoohygiena) a jeho organizace. Sem patří například onemocnění 

paznehtů, dislokace slezu, výskyt metabolických chorob. Je zde třeba znát vzájemnou 

provázanost příčin a důsledků těchto onemocnění. Opatření, která se dělají při předcházení, 
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nebo řešení těchto nemocí se dělají opět na úrovni celého stáda (změna technologie, změna 

krmné dávky, úprava prostředí, nebo jiná péče). 

Pozn.: v této souvislosti je nutné podotknout, že do produkčních chorob nepatří infekce (mimo 

mastitid). Systémové infekce se takto hodnotit nedají, nepatří mezi produkční choroby a jejich 

výskyt a šíření se řídí specifickými pravidly typickými pro danou chorobu. 

2 Vznik, vývoj a zánik nemoci 

Aby vznikl určitý chorobný stav, musí každý patogenní podnět dosáhnout určité intenzity a 

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

(monofaktoriální, resp. monokauzální nemoci), většina chorobných stavů hospodářských 

zvířat souvisí s působením více příčin (polyfaktoriální onemocnění). Vznikají jako důsledky 

působení složek prostředí s následným uplatněním infekčních agens – např. průjmová 

onemocnění a respirační syndromy u telat a selat, infekční záněty mléčné žlázy (mastitidy) u 

dojnic. Vznik nemoci je charakterizován jako dynamický proces. Časový průběh a vznik 

patologického procesu je určen specifickými vlastnostmi a povahou vyvolávajícího faktoru na 

jedné straně a odolností, resp. vnímavostí atakovaného organismu na straně druhé. Podle 

rozvoje procesu se může situace hypoteticky rozvíjet a proběhnout ve třech obměnách: 

Varianta I: Nemoc vzniká a vrcholí, když se trvale snižuje obranyschopnost organismu 

při současně sílícím působení vyvolávajících příčin. 

Varianta II: K rozvoji onemocnění dochází za situace, kdy povaha a intenzita 

vyvolávajících příčin zůstává sice nezměněna, ale obranné kompenzační mechanismy jsou 

oslabeny a méně účinné. 

Varianta III: Vznik a průběh nemoci vyúsťující v exitus se rozvíjí na základě trvale 

nízké a neměnící se obranné odezvy organismu při stupňovitě narůstajícím působení 

škodlivých faktorů. 

Působením patogenních podnětů (vyvolávajících příčin) dochází ke vzniku a rozvoji 

řetězovitě navazujících patologických procesů a změn začínajících primárními poruchami, 

které vyúsťují až v úplně vyjádřenou manifestaci nemoci. Vznik nemoci a její mechanismy 

jsou označeny jako patogeneze. 
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2.1 Východiska nemoci 

Východisko nemoci znamená její ukončení. Onemocnění může končit úplným nebo 

částečným uzdravením nebo smrtí. 

2.2 Imunita 

Na druhé straně nutno říci, že si organizmus v průběhu evoluce vyvinul řadu mechanizmů, jak 

bránit poškození buněk a tím i orgánů. Tyto mechanizmy se souhrnně nazývají jako imunita. 

Jak je uvedeno výše, organizmus může být poškozen mnoha faktory, které označujeme jako 

agens. Imunitní mechanizmy můžeme rozdělit na buněčné (evolučně mladší) a nebuněčné 

(evolučně starší) a dále na specifické (evolučně mladší) nespecifické (evolučně starší). 

Základní funkcí imunitní reakce je rozlišovat vlastní od cizího a cizí vylučovat. „Cizí“ může 

představovat patogenní mikroorganismy, štěp cizí tkáně nebo neškodnou částici prostředí, 

jako jsou proteiny pylu trav nebo potravy. Dále je úkolem imunity rozlišovat poškozené 

buňky od zdravých; poškozené buňky likvidovat a jejich antigen též odstraňovat z organizmu. 

Aby byla problematika ještě více komplikovaná, tak se dále imunitní mechanizmy rozlišují na 

vrozené (někdy označovány jako nespecifická imunita) a získané (někdy označovány jako 

specifická imunita).  

Jak už název napovídá, vrozená imunita je vlastní každému jedinci už při narození a funguje 

od první chvíle života (samozřejmě s přihlédnutím k možným vrozeným defektům, které se 

ale během života nenapraví, jako příklad můžeme uvést BLAD u skotu). Tuto imunitu proto 

ani nemůžeme ovlivnit vnějšími faktory, jako je špatná péče nebo výživa (avšak pochopitelně 

pokud bychom u zvířete způsobili podvýživu, bude funkčnost této imunity ovlivněna též). 

Na druhou stranu získaná imunita vzniká až na základě určité zkušenosti, tedy v tomto 

případě setkáním příslušné imunitní buňky s antigenem z vnějšího prostředí. Nabytí této 

zkušenosti je však podmíněno určitým časem od narození (několik týdnů, ale plně vyzrálý je 

imunitní systém až po několika letech). Zpočátku je tedy organizmus v podstatě nechráněn. 

Tento deficit je kryt protilátkami z kolostra, což předpokládá jeho včasné a dostatečné přijetí. 

Dalším předpokladem je, že kolostrum je kvalitní. Všechny tyto faktory jsou již plně závislé 

na úrovni managementu a jsou rozhodující pro další přežívání a prosperitu telat. 
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Moderní věda nám dává určité možnosti, jak ovlivnit imunitu potřebným směrem a to 

prostřednictvím imunizace zvířat. Ta může být přirozená anebo umělá a aktivní nebo pasivní. 

Ale to by již byla jiná kapitola. 

3 Adaptační reakce - univerzální klíč k přežití i ke zkáze 

Každý živý organizmus, hospodářská zvířata nevyjímaje, se během svého života dostává do 

různých podmínek a situací. Na všechny tyto podněty musí adekvátně reagovat a někdy 

výsledek této reakce přímo ovlivňuje jeho zdraví, užitkovost, další život, nebo dokonce 

přežití. Těmto reakcím se říká adaptace, a jak už bylo naznačeno, selhání adaptačních 

mechanizmů může vést k nemoci nebo dokonce smrti zvířete. Všechny podněty, které vedou 

k adaptačním reakcím, se označují jako stres. 

Organizmus musí neustále udržovat určitou stálost vnitřního prostředí prostřednictvím 

různých dějů. Tuto stálost označujeme jako homeostázu. Moderní doba má tendenci věci 

komplikovat a dělat složitými, jestliže homeostáza znamená stálost vnitřního prostředí, tak 

děje, které zajišťují její udržování, jsou velmi nestálé a byl pro ně zaveden termín alostáza. 

Takže alostáza je vlastně soubor reakcí a dějů vedoucích k udržování homeostázy. 

 Nebo se dá říci, že alostáza je výrazem fyziologické reaktivity představované souborem 

vzájemně propojených systémových dějů (kdykoli se objeví odchylka, vybaví se reakce 

zajišťující návrat do původní funkční úrovně). Obecně platí, že většina těchto reakcí pracuje 

na principu zpětné vazby (odchylky jsou detekovány buňkou a signál z této buňky pak uvádí 

v chod kompenzační změny). 

Jedním z nástrojů udržování homeostázy jsou například hormony vylučované žlázami s 

vnitřní sekrecí, ale také tkáňové hormony, bez systémového účinku. 

Je známé, že vývojově nižší živočichové mají také nižší schopnost adaptace. To ale 

neznamená, že by se hospodářská zvířata bez problémů přizpůsobila všemu. Stres se zde 

projevuje pochopitelně také a může mít mnoho podob. Jestliže nám lidem něco nevyhovuje, 

můžeme kromě alostatických mechanizmů přispět k adaptaci nějakou změnou. Tedy pokud 

nám nevyhovuje strava, koupíme jinou, pokud je nám zima, zatopíme, nebo jdeme někam kde 

je teplo a konečně pokud na nás doléhá například pracovní stres, můžeme změnit životní styl. 
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Nic z toho zvířata dělat nemohou. Musí být tam, kde jsou, ať je tam jakákoli teplota, musí 

přijímat takové krmivo, které jim nabídneme, zkrátka nemohou změnit profesi.  

Zvířata mají jedinou možnost, svoji nespokojenost vyjádřit svým způsobem, tedy svým 

chováním a dále pak projevy, které charakterizují diskomfort. A jak je uvedeno výše, tak 

alostatické mechanizmy jsou provázeny stresem a jak bude uvedeno níže, dlouhodobé 

působení stresu je provázeno mnoha projevy, které zpravidla vedou ke vzniku nějakého 

onemocnění. Protože se to týká všech zvířat ve stádě, tak i nastalé problémy se vyskytují 

hromadně. 

Úkolem nás lidí je tedy dokonale porozumět potřebám zvířat a snažit se eliminovat všechny 

faktory, které mohou ke stresu vést. 

Co je vlastně stres? Je definován jako „nespecifická, stereotypně nastávající reakce 

organismu na zátěžové vlivy (stresory)“. Ty mohou být původu psychického (strach, sociální 

situace ve stádě), fyzikálního (zima, horko), traumatického (zranění), ale působí tu i silná 

námaha, úroveň výživy, hypoglykémie, hypoxie a podobné změny, které ohrožují organismus. 

Jestliže v daném okamžiku pomáhá stresová reakce k přežití organizmu, tak při dlouhodobém 

působení organizmus poškozuje a může vést nejen k nemoci, ale i ke smrti. 

3.1 Stresová reakce  

Stresová reakce se dělí do tří fází: 

1. poplachová fáze – je charakterizována okamžitou reakcí sympatoadrenergního 

systému s vyplavením katecholaminů (dopamin, adrenalin, noradrenalin). Zvýší se krevní 

tlak, nastupuje glykolýza a lipolýza, které zajišťují metabolické substráty (glukózu a volné 

mastné kyseliny) pro svalovou práci. 

2. adaptační fáze – charakterizována aktivací hypofýzy a vyplavení ACTH. Kortizol 

svým glukoneogenetickým a lipolytickým účinkem (uvolnění mastných kyselin a 

glycerolu) dále zajišťuje substrát pro energetické reakce. V této fázi je schopnost odolávat 

stresu maximální 

3. fáze vyčerpání – pokud je stres silný, trvá příliš dlouho, nebo pokud je sekrece 

kortizolu narušena, organismus stresu podléhá (hypotenze, šok, srdeční selhání) 
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Stresová reakce v podstatě zajišťuje udržení homeostázy za mimořádných podmínek a 

umožňuje přežití organismu. U zvířat je v popředí zájmu stresová imunosuprese (přirozená 

funkce kortikoidů), která se projevuje zvýšeným procentem infekčních onemocnění (typické 

po transportu), také se zde může projevovat špatná odpovídavost na vakcinaci. U telat, prasat 

a koní se dlouhodobé nebo časté působení stresu může projevovat, podobně jako u lidí, 

vznikem vředové choroby žaludku s jeho případnou perforací. U dospělého skotu způsobuje 

stres snížení užitkovosti, neboť vlivem hormonálních změn během stresu klesá příjem potravy 

a též krev z trávicího ústrojí a mléčné žlázy je odváděna primárně do svalů. Dochází tedy 

k nedokonalému trávení, respektive snížení tvorby mléka. Dále vzhledem k tomu že stresová 

osa aktivuje stejná centra a žlázy s vnitřní sekrecí, jaké řídí reprodukční funkce, jsou tyto 

upozaděny, nebo rovnou potlačeny, což pak vyvolává celé spektrum poruch reprodukce. 

Máme-li tedy problematiku shrnout, je nutné vytvořit zvířatům takové prostředí a poskytnout 

jim takovou výživu, aby se cítila pohodlně, nebo alespoň necítila stres. Tím budeme 

eliminovat produkční choroby. Těmto opatřením říkáme aktivní tvorba zdraví - nečekáme 

na projevy onemocnění, ale vhodnými opatřeními eliminujeme stres a tím i očekávatelné 

problémy.  

Základní zoohygienické faktory s přímým vlivem na kolektivní zdraví jsou: 

- krmivo 

- voda 

- vzduch 

- světlo 

- odpočinek 

- prostor 

 

Aktivní tvorba zdraví 
čím vyšší užitkovost tím náročnější

Zoohygiena

znamená umět 
vytvořit zvířatům 
podmínky k tomu 
aby byla zdravá

6 nevýhod stáje

krmivo

voda

vzduch

světlo

odpočinek

prostor

Aktivní tvorba zdraví 
čím vyšší užitkovost tím náročnější

Zoohygiena

znamená umět 
vytvořit zvířatům 
podmínky k tomu 
aby byla zdravá

6 svobod na 
pastvě

krmivo

voda

vzduch

světlo

odpočinek

prostor
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Zní to velmi jednoduše, avšak v praxi je realizace těchto opatření velmi obtížná a mnohdy 

nelze objektivně realizovat všechno tak, jak by to mělo být. O to důležitější je zde role 

člověka, který zvířatům rozumí a může včas vhodnými a realizovatelnými opatřeními 

zasáhnout. 

Pozn.: aktivní tvorba zdraví zahrnuje značně širokou paletu opatření, které někdy ne úplně 

s výše uvedeným stresem souvisí, například sem patří i aktivní vedení puerperia 

 

4 Nejčastější klinické problémy chovu - pohled za zrcadlo 

Narušení homeostázy společně s působením stresu vedou k celé řadě onemocnění, která se 

promítají především do užitkovosti a jsou spojena s dalšími náklady především na veterinární 

péči, krmné doplňky a pracovní síly. Co tedy stojí za klinickým obrazem nemocného zvířete? 

Řetězec událostí a vlivů, které předcházejí vlastnímu onemocnění a je možné jim do značné 

míry předcházet vhodnými opatřeními. Pokud tedy hovoříme o produkčním onemocnění, 

máme, jak již bylo uvedeno výše, na mysli především onemocnění, která jsou v 

nějaké souvislosti s vysokou užitkovostí a s tím související technologií chovu. V některých 

případech už dokonce není ani jisté, zda můžeme zvíře označit ještě za zdravé, či už ne. A 

parametry charakterizující zdraví či nemoc se mohou lišit i v rámci jednoho druhu. Znakem 

produkčního onemocnění je, že se vyskytuje hromadně a nemusí (ale může) být jasně klinicky 

definováno. Obecně vzato, pokud se nějaké onemocnění vyskytuje hromadně (tedy u většího 

počtu zvířat, přičemž v hromadných chovech se za hranici hromadného výskytu považuje 

onemocnění 5-6% z celkového počtu zvířat), přichází do úvahy v zásadě tři příčiny. Jednak 

můžeme etiologii hledat ve výživě, zoohygieně anebo se jedná o infekci.  

V chovech vysokoprodukčních dojnic se dlouhodobě potýkáme především se třemi 

základními okruhy zdravotních problémů.  

1. nemocnost telat 

2. reprodukční problémy 

3. mastitidy  
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4.1 Nemocnost telat 

Je zbytečné zdůrazňovat, že z hlediska dlouhodobé prosperity chovu je úspěšný odchov telat 

zcela klíčová záležitost. Užitečné je podotknout, že jakékoli opatření na tomto poli se v oné 

celkové zmíněné prosperitě projeví až za relativně dlouhou dobu. Co je však nutné zdůraznit 

je fakt, že péče o tele začíná již péčí o březí matku a to zejména v posledním trimestru 

gravidity a období stání na sucho. A v tomto klíčovém období se nám začínají scházet dva 

poměrně zásadní faktory a to je zdraví matky po porodu, především zvládnutí negativní 

energetické bilance a pak zdraví narozeného telete. Obojí můžeme vhodným managementem 

do značné míry ovlivnit. Ještě relativně nedávno jsme se mohli setkat s názorem odpovědných 

pracovníků na farmách, že krávy stojící na sucho podniku nic nepřinášejí, nic neprodukují a 

nerostou, je tedy plně dostačující krmit je špatným senem a slámou. Farmy tohoto typu už 

naštěstí nejsou, ale přesto je třeba neustále zdůrazňovat, že suchostojné březí krávy jsou to 

nejcennější, co farmář má. 

Zpět k úspěšnému odchovu telat: základem zdraví je v první řadě včasný příjem dostatečného 

množství kolostra. V kontextu výše uvedeného se jedná o přirozenou pasivní imunizaci 

jedince vysoce specifickými protilátkami, které vzhledem k věku a nezralosti imunitního 

systému není schopen novorozený jedinec sám produkovat. To je všeobecně známé. Méně se 

již ví, že množství a kvalitu kolostra lze ovlivnit správnou výživou vysokobřezích krav, a to 

především vybalancovanou kvalitní krmnou dávkou s dotací minerálů (makro, ale hlavně 

mikro) kopírující skutečnou potřebu zjištěnou na základě metabolického testu. Dále kvalita 

kolostra by měla být pravidelně sledována a samozřejmě by mělo být kvalitní kolostrum 

konzervované (konzervovat lze nejčastěji mražením, nebo okyselením, to však není příliš 

praktické), dále se doporučuje alespoň 2x do roka poslat kolostrum na laboratorní rozbor a 

výsledkům přizpůsobit výše zmíněný management a případně vakcinovat matky před 

porodem. 

Všeobecně se také ví, že není možné rozmrazovat kolostrum v horké vodě, méně se již ví, že 

k tomu není vhodná ani mikrovlnná trouba. Velmi důležité je, aby teplota při rozmrazování 

nepřesáhla 44°C. Nedochází sice ještě k denaturaci imunoglobulinů, ale degraduje se účinnost 

látek a enzymů, které brání jejich natrávení. 

Těsně po porodu je střevní bariéra telete „otevřená“ pro prostup velkých molekul 

imunoglobulinů, nicméně s imunoglobuliny (Ig) mohou touto otevřenou sliznicí prostupovat i 
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další nechtěné látky a zejména pak baktérie. Proto se bariéra začíná bezprostředně po porodu 

uzavírat. Již 4 hodiny po porodu činí schopnost resorpce pouze 70% výchozího stavu. Různé 

druhy imunoglobulinů jsou různě velké a pro některé se tedy sliznice kompletně uzavírá a 

nemohou tak být přirozenou cestou transportovány do vnitřního prostředí. Po 24 hodinách je 

již sliznice téměř uzavřena a přestupovat může pouze malé množství nejmenších Ig. 

V této souvislosti je nutné podotknout, že ačkoli je zcela esenciální včasné podání kolostra, 

tak i pozdější zkrmování tzv. směsného kolostra má svůj význam. Po 24 hodinách od porodu 

tedy skoro všechny Ig zůstávají ve střevě, nicméně i tam mohou plnit „desinfekční“ funkci a 

opsonizují bakterie či viry a brání tak jejich adherenci na stěnu střeva a rozvinutí infekčního 

průjmu.  

Vhodným managementem kolostra v kombinaci s vhodnou zoohygienou v podstatě 

eliminujeme průjmová onemocnění způsobená viry a baktériemi a z velké části i onemocnění 

respiračního traktu. Problémem zůstanou „pouze“ průjmy protozoárního původu. 

Ze sledování, které jsme před časem dělali, vyplynulo, že tele, které trpělo život 

neohrožujícím infekčním průjmem v prvních dvou měsících života, vážilo ve stáří 12 měsíců 

o 30-50 kg méně než zvířata, která byla zdravá. Ekonomický i zootechnický význam tohoto 

faktu je jasný. Průjmová onemocnění tedy nepřináší ztráty pouze ve smyslu okamžitých 

nákladů na léčbu, ale i pozdější vyčíslené buď přímou hmotnostní ztrátou, nebo posunutím 

začátku reprodukce. 

4.2 Reprodukční problémy 

Reprodukční problémy tvoří celou paletu poruch, které vedou ke zhoršení reprodukčních 

parametrů stáda, prodloužení servis periody, zvýšení inseminačního indexu, nebo snížení 

indexu březosti. A to samozřejmě vede ke zhoršeným ekonomickým výsledkům farmy. 

Nyní se vracíme k tomu, co je rozebráno výše: Je zvíře, které neříjí po 40 dnů od porodu, 

zdravé nebo nemocné? A jak už správně tušíte, odpověď není zcela jednoznačná. 

Co jsou faktory, které zásadně ovlivňují obnovení reprodukčních funkcí a schopnost 

zabřeznout? Je to především průběh porodu a s ním spojené poporodní období označované 

jako puerperium. Každá kráva by měla být po porodu monitorována a s kravami po těžkém 

porodu nebo kravami po zadrženém lůžku by se mělo aktivně pracovat, abychom předešli 
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infekci. Puerperium trvá u krav dva týdny, je typické ustávajícím výtokem, který 

charakteristicky mění barvu, zápach i konzistenci. Pokud je vše v pořádku, okolo 20. dne 

dochází k obnovení pohlavních funkcí a může se objevit i první říje, je však obvykle 

neplnohodnotná a ve většině případů probíhá tiše, tedy nedetekujeme ji. 

Pokud však dojde k velké kontaminaci dělohy po porodu, je to problém, protože se rozvíjí 

nespecifický zánět s velmi širokou a pestrou škálou patogenů nebo podmíněných patogenů, 

který je zpravidla nutné řešit medikamentózně. Vedle nákladů na veterinární péči se pak 

zpravidla dostavují i náklady za opožděnou inseminaci. U velkého procenta takto postižených 

zvířat přechází onemocnění do chronického stádia a může to být i důvod vyřazení zvířete 

z chovu. Zde je velmi důležité poznamenat, že ne každý zánět se projevuje hnisavým 

výtokem. Může probíhat i zcela bez příznaků a jediným projevem pak bude to, že zvíře neříjí 

nebo není schopno zabřeznout. 

Dalším faktorem se zásadním vlivem na obnovení reprodukčních funkcí je metabolický stav 

zvířete. Čím je užitkovost vyšší, tím obtížněji se v tomto ohledu dosahuje homeostatické 

rovnováhy. Z důvodu mimořádné důležitosti tohoto období byl dokonce zaveden termín 

tranzitní perioda. To je období tři týdny před porodem a tři týdny po porodu. A je 

determinující pro nastávající laktaci, ale i laktace budoucí. Kráva a jalovice nesmí být v době 

porodu tlustá, jednak to predisponuje k obtížnému porodu, zadržení lůžka a tím i 

nespecifickým zánětům, a jednak tato zvířata mnohem hůře snášejí nastalou negativní 

energetickou bilanci, neboť bylo dokázáno, že přijímají méně potravy. 

Negativní energetická bilance je do značné míry fyziologický jev a pozorujeme jej u všech 

zvířat stejně, jako u člověka. Tvorba mléka je energeticky poměrně náročný proces. Základní 

energetickým substrátem pro savčí organizmus je glukóza. Na tvorbu jednoho litru mléka se 

spotřebuje 80g glukózy. U krav však, na rozdíl od nepřežvýkavců, nemůžeme přidat do krmné 

dávky lehce degradovatelné cukry jako zdroj pohotové energie a v podstatě ani mnoho tuku. 

Zvíře musí vystačit s tím co má a má toho okamžitě k dispozici poměrně málo (normální 

hladina krevního cukru je u krávy pouze 3,5 mmol/l). Vysoká produkce téměř okamžitě po 

porodu si však vyžaduje mnohem více. Hladina krevního cukru tedy klesá a alostatické 

mechanizmy se pokouší nastolit novou rovnováhu tím, že mobilizují záložní energii, 

nejčastěji z tuku. Potud je to fyziologické a děje se u všech zvířat po porodu. Avšak při 

šlechtění vysokoprodukčních krav se již rozcházíme s tím, co je potřeba a co je organizmus 
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ještě schopen unést. Dochází k masivní mobilizaci tuku z rezerv (proto je nežádoucí, aby 

krávy byly před porodem tlusté) a ten se má v játrech přeměnit na glukózu. Tuku však může 

do jater přijít tolik, že jej nezvládnou utilizovat a dochází k jejich vratnému, nebo nevratnému 

poškození (steatóza) s možným přesahem do dalších laktací. Při masivní lipomobilizaci může 

dojít i k ulehnutí krávy a jejímu úhynu. 

Co s tím můžeme dělat? Především je třeba si uvědomit, že se jedná o fyziologický 

mechanizmus, jde však o to, jak intenzivně celý děj probíhá. V zásadě na nás tedy zbývají dva 

možné způsoby řešení jak omezit energetický deficit na minimum, nebo jinak řečeno udržet 

jej ve fyziologických mezích. Za prvé právě v oné tranzitní periodě před porodem stimulovat 

žravost (ztloustnout už nestačí) s cílem, aby co možná nejvíce kráva vykrývala energetický 

deficit velkým příjmem krmiva, které musí být velmi dobře vyvážené. A za druhé vhodným 

managementem zajistit, aby kráva, nebo mnohem spíše jalovice před porodem neztloustla. 

Zvířata s vysokým BCS (body condition score) mají sníženou žravost a jak už bylo uvedeno, 

obtížnější porody. Kombinací obojího může být zkracování doby stání na sucho v některých 

případech až na nulu s tím, že bylo prokázáno, že tato zvířata se nedostávají do tak hlubokého 

energetického deficitu. 

Nicméně těžký porod a energetický deficit nejsou jedinou komplikací reprodukční 

výkonnosti. Jestliže se tedy zvíře dostane do dlouhodobého energetického deficitu, alostatické 

mechanizmy ve snaze tento stav kompenzovat (šetřit energii) utlumí další funkce, které nejsou 

pro organizmus nezbytné. Ačkoli pro chovatele je reprodukce nezbytná, pro organizmus 

nikoli. Utlumí se vylučování pohlavních hormonů na centrální úrovni (řízení pohlavního 

cyklu je hierarchické) a tudíž se to následně projeví zevně v nekvalitních říjích (ať už tichých, 

bez ovulace, se vznikem cyst, nepravidelných, nebo s uvolněním nekvalitního vajíčka). Ale 

opět vyvstává otázka, zda tento mechanizmus můžeme označit za onemocnění, protože 

laktační anestrus (tedy neříjivost určitou dobu po porodu) je běžným jevem u řady zvířat a 

pozorujeme ji i například u krav masných plemen. Samozřejmě, pokud se zvířeti na vaječníku 

objeví cysty (označujeme jako syndrom ovariálních cyst), jako důsledek špatné funkce 

hypotalamo-hypofyzární osy, tak už je to obvykle patologické, avšak mechanizmus, který 

k tomuto stavu vede v období po porodu, patologický není a jen vyjadřuje míru adaptace 

organizmu na danou zátěž. 
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S energetickým deficitem je spojen stav, který označujeme jako ketóza. Tento stav vzniká 

následkem deficitu energie a nedostatku glukózy v podstatě okamžitě, při současné mobilizaci 

tukových rezerv, kdy část produktů vzniklých v játrech procesem ß-oxidace uniká spontánně 

do tzv. ketogeneze, při níž vzniká celá řada ketolátek, z nichž některé se využívají i pro 

diagnostiku. Jedná se například o ß-hydroxybutyrát, acetoacetát či aceton. Může být 

překvapivé, že i tento děj je do značné míry fyziologický. Ketolátky vznikají spontánně při 

nadbytku prekurzorů a mohou omezeně sloužit jako energetický zdroj pro mnoho orgánů, 

například mozek, kosterní a srdeční svalovinu. Avšak těžká ketóza je jev patologický, zvíře 

může ulehnout a uhynout. Opět záleží na hloubce energetického deficitu a rychlosti 

lipomobilizace. Lehkou subklinickou ketózu ovšem nepoznáme. Bývá spojena se zvýšením 

obsahu tuku v mléce, což může být na první pohled i žádoucí, nicméně stále platí, že i tento 

energetický deficit vede k alteraci reprodukčních funkcí popsaným způsobem. Je nutné si 

rovněž uvědomit, že ketolátky se vylučují do všech sekretů a exkretů, tedy i do děložního 

sekretu. Takové prostředí je vyloženě nepřátelské jak spermiím, tak ovulovaným vajíčkům, 

ale i případně vzniklému embryu. Takže u takových stavů, pokud už dojde ke koncepci, 

dochází k časté embryonální odúmrti, která probíhá bezpříznakově a můžeme na ni usuzovat 

například při prodlouženém pohlavním cyklu. Všechno to pak vede ke zvýšenému 

inseminačnímu indexu a zvýšeným nákladům na léčbu například u cyst. 

Čili abychom nějak shrnuli problematiku reprodukce, tak infekcí, které by u nás působili 

zásadní problémy při reprodukci, díky systematické a dlouhodobé práci Státní veterinární 

správy mnoho není. Největším nepřítelem zůstává energetický deficit po normálním dobře 

zvládnutém porodu, který se musíme snažit co nejdříve vyrovnat a zabránit masivní 

lipomobilizaci, tím zajistíme (při absenci jiných patologických stavů) včasný nástup pohlavní 

aktivity a při správné detekci říje a dobře provedené inseminaci i zabřeznutí v požadovaném 

termínu. 

4.3 Mastitidy 

Záněty mléčné žlázy patří mezi velmi závažná onemocnění a to především z důvodu značných 

ekonomických ztrát, které toto onemocnění způsobuje. Vyskytuje-li se v chovech 

vysokoprodukčních dojnic, řadíme jej do komplexu produkčních onemocnění a má souvislost 

s výše uvedeným energetickým deficitem a obecně metabolickým stavem. 
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Je vcelku všeobecně známé dělení původců mastitid na kontagiózní a environmentální 

patogeny, podle toho z jakého prostředí se zvíře nakazí, a podle toho pak děláme opatření 

vedoucí ke snížení výskytu. Ať už se ve vašem chovu vyskytují mastitidy málo nebo hodně, 

vždy by mělo být děláno detailní mikrobiologické vyšetření včetně antibiogramu 

(případně PCR screening) a s výsledky pak aktivně pracovat. Obecně opět platí, že čím 

vyšší užitkovost, tím větší predispozice k tomuto onemocnění a naopak. Ještě zcela nedávno 

se uvádělo, že masný skot na záněty mléčné žlázy netrpí. Není to vůbec pravda, trpí, ale 

výskyt je mnohem nižší, pokud má pod sebou kráva tele, dojde obvykle k samovyzdravení a 

klinicky se nemoc projevuje jen velmi zřídka. Samozřejmě řada případů uniká pozornosti, 

neboť zvířata nejsou každý den pod dozorem. 

Při výskytu mastitid je základní složkou obrany slizniční imunita sliznice mléčné žlázy. Co 

může tuto slizniční imunitu narušit? Jsou to faktory vnitřní ale i vnější. 

Mezi vnitřní faktory se řadí například metabolický status. Je známo, že výše zmíněné 

ketolátky, vznikající v průběhu energetického deficitu, obecně slizniční imunitu mléčné žlázy 

snižují, neboť se vylučují mlékem, kde je můžeme i detekovat a měřit. Dále metabolická 

acidóza (u vysokoprodukční dojnice v subklinické formě celkem obvyklý stav), konzumace 

mykotoxinů a nedostatek některých vitaminů a minerálů (D, E, Zn) též snižuje odolnost 

sliznice. A pak bychom zde mohli zmínit i morfologický tvar vemene, schopnost uzavírat 

strukový kanálek a tvořit keratinovou zátku, nebo vhodný tvar struků. 

Jako vnější faktory pak můžeme zmínit celkovou úroveň zoohygieny a s ní spojenou míru 

stresu, správné seřízení dojícího stroje a správný management dojení, ve smyslu dodržování 

protiepidemiologických opatření příslušnými pracovníky. A v neposlední řadě správnou léčbu 

již propuknuvších mastitid, která je ovšem podmíněna znalostí patogenů, které se v chovu 

vyskytují. 

I zde platí, že nejvýhodnější je prevence. Moderní dojírny sledují a hlásí změnu vodivosti 

mléka a změnu počtu somatických buněk. Zvířata vybočující z normálu jsou zpravidla 

automaticky selektována a může se s nimi pracovat. Obvykle stačí je několikrát za den vydojit 

společně s aplikací například vitamínu E a D a zánět velmi rychle odezní. 

Proč změna vodivosti? Při počínajícím a probíhajícím zánětu se mění propustnost membrán a 

do mléka se dostává více minerálů, ale pozor, mohou se zde objevit individuální rozdíly a 
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stejná situace nastává i při říji, ale jelikož jsou tato data zpracovávána počítačem, příslušný 

software by měl tyto možnosti umět s vysokou pravděpodobností odlišit. Vždy by pak 

takovýto nález měl ještě být potvrzen NK testem, případně porovnán s dalším měřením 

informujícím o zvýšeném počtu somatických buněk. Somatické buňky jsou v podstatě bílé 

krvinky a v minimálním množství epitelové buňky mléčné žlázy uvolňující se do mléka při 

zánětu. Není úplná shoda na tom, kolik somatických buněk se v mléce objevuje fyziologicky, 

ale údaje kolísají od 50 tis. do 150 tis. na ml mléka (to platí pouze pro dojný skot, například u 

malých přežvýkavců jsou běžné hodnoty nad 1 milion). Shoda panuje na tom, že nad 200 tis. 

již něco není v pořádku. Tyto údaje, ale i zkušenosti z praxe napovídají, že zde bude 

individuální variabilita se značným vlivem výše uvedených faktorů. NK test je založen na 

reakci nukleové kyseliny ze somatických buněk a chemického činidla, takže pozitivní 

výsledek neznamená přítomnost patogenu. Dále je nutno zmínit, že negativní 

mikrobiologické vyšetření nevyloučí infekci. Ta může být způsobena i kvasinkami nebo 

mykoplazmaty, které jsou běžným mikrobiologickým rozborem nezjistitelné. Takovéto 

mastitidy jsou pak velmi obtížně léčitelné. 

Při kontrole a eliminaci mastitid jsou tyto možnosti velmi užitečné, neboť změna vodivosti či 

zvýšený SCC se objevuje ještě před plným projevem klinických příznaků a i zde platí, že čím 

dříve se nám podaří onemocnění zachytit, tím jej s menšími náklady můžeme vyřešit. 

Vodítkem pro určení etiologie mastitid je také informace o tom, v jakém období se mastitidy 

vyskytují ve zvýšené míře, jeli to po porodu nebo v rozdoji, či se vyskytují zcela nepravidelně 

u všech skupin zvířat. Důležitým anamnestickým údajem je také, zda dochází k recidivám 

onemocnění. 

Opatření musejí být též doplněna o péči o zoohygienické podmínky a management krmení, 

kdy zvířata po návratu z dojírny by měla mít založeno ve žlabu čerstvé krmivo, aby šla žrát a 

nelehla si. V posledních letech se velmi prosazuje i faremní kultivace mastitidního mléka, kdy 

při správném provedení a aplikaci výsledků, se sníží zásadním způsobem spotřeba antibiotik a 

zkrátí se ochranné lhůty. Tudíž kráva může zpět do dojírny mnohem dříve. 

V současné době máme mnoho možností, jak „držet“ výskyt mastitid pod kontrolou. Opatření 

však musejí být systematická. Základem je vědět, jaké patogeny, s jakou citlivostí a kdy se ve 

stádu vyskytují. K řešení pak máme celou řadu zaprahovacích přípravků s tvorbou strukové 
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zátky či bez ní. Přípravky pro dezinfekci struku před dojením, po dojení, s různými aktivními 

látkami, tvořícími několikahodinovou bariéru ve strukovém kanálku apod. Také přípravků na 

léčbu je u nás mnoho, s různou kombinací antibiotik, kortikoidů, nebo i bez antibiotik, a je 

třeba volit takové, na které podle provedeného antibiogramu jsou patogeny citlivé. Podle 

vlastností detekovaných patogenů pak musí být medikamentózní zásah doplněn organizačním 

opatřením. Nesystematická řešení obvykle nevedou k cíli, ale nezřídka k dalším komplikacím. 

V poslední době se prosazuje poměrně zajímavá metoda eliminace mastitid na základě 

kultivace mléka na farmě. Tato metoda mohla být plně rozvinuta po objevení selektivních 

kultivačních médií. Je velmi nenáročná na vlastní provedení i finanční zajištění a může 

zásadním způsobem snížit spotřebu antibiotik v daném chovu a též i omezit ztráty způsobené 

ochrannými lhůtami. 

Je však třeba zdůraznit, že i tato metoda není vhodná všude a musí být doplněna o podrobné 

mikrobiologické vyšetření včetně antibiogramu a též další organizační opatření. Každému, 

kdo má alespoň základní povědomí o biologii, musí být jasné, že hledání univerzálního 

antibiotika je nesmysl. Spektrum patogenů, které nacházíme při mastitidách, je velké a každý 

z těchto bakteriálních druhů má svoje vlastnosti a strategii přežití. Bez základních znalostí 

těchto vlastností je prakticky nemožné najít efektivní systém eliminace těchto onemocnění. 

5 Nástroje k evidenci a hodnocení zdravotního stavu na úrovni jedince a 
stáda 

5.1 Sledování zdravotních poruch 

Dojnice produkující mléko jsou vystaveny vysoké fyziologické zátěži, které se projevuje 

nejenom ve zhoršených výsledcích zabřezávání, ale i ve zhoršeném zdravotním stavu. 

Prakticky v každém stádě a v každém období se vyskytují problémy se záněty mléčné žlázy, 

či metabolické, nebo reprodukční onemocnění. Výskyt těchto onemocnění je zpravidla 

evidován zootechnikem v papírové formě v tzv. „sešitu léčení“. K tomu samozřejmě 

veterinární lékař vede evidenci vydaného léčiva a léčebných úkonů, a to především pro 

potřeby legislativních předpisů a vlastní ekonomiky výkonů. Do nedávné doby byla pouze 

omezená možnost elektronického vedení záznamů o léčení a to pouze prostřednictvím 

různých uživatelských programů v rámci využití pomůcek pro detekci říje, či přežvykování, 

např. ALPRO, OVALERT a jiné. Například systém ALPRO v módu pro zdraví nabízí pro 
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chovatele: přehled událostí, přehled onemocnění, zprávy veterináře, pravděpodobné problémy 

po otelení, kontrola zdravotního stavu, status dojnice, poznámky, léčiva, sestava nízké 

aktivity, hmotnost dojnice, upozornění na zvýšenou konduktivitu mléka a příměs krve. 

Systém OVALERT zase umí vytvářet upozornění na zvýšené somatické buňky (tzv. semafor 

somatických buněk), nebo snížení pohybové aktivity (viz následující obrázek). Takovéto 

systémy mohou být dobrým pomocníkem pro zootechnika pro včasné vyhledávání 

potenciálně nemocných, či nemocí ohrožených zvířat. Tyto aplikace měli nicméně nestejné 

parametry a proto byla vyvinuta inciativa pro vytvoření jednotné evidence, která by mohla 

údaje z těchto programů získávat a převádět na jednotné formáty. 

 

5.2 Evidence zdraví ve světě 

Získávání dat o zdravotním stavu skotu má nejdelší historii v severských státech Evropy, kde 

byla pilotní studie spuštěna v roce 1966 v Dánsku, v Norsku bylo s evidencí započato v roce 

1970 (Heringstad and Østeras, 2013). Centrální sběr dat o nemocech skotu byl potom v 

Norsku zaveden v roce 1975 –The Norwegian Cattle Health Recording Systém a aktivně jej 

využívá více než 95 % norských chovatelů zapojených do kontroly užitkovosti (Østeras et al., 

2007). 

Od roku 2000 existuje možnost evidence poruch zdraví pro všechny chovatele do 

„farmářského registru“ ve Francii, kde je od roku 2010 zařazena klinická mastitida do odhadu 

plemenných hodnot (Govignon-Gio et al., 2012). Také v Německu (v Dolním Sasku) byla již 

sbíraná v chovech zdravotní a produkční data, mj. k řešení otázky, zda a která běžná 

onemocnění postihují dojnice s vyšší užitkovostí častěji (Fleischer et al., 2001). Oproti tomu v 
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Rakousku byly zahájeny přípravné práce na centrálním sběru dat o onemocněních skotu až v 

roce 2006 –„Health monitoring in cattle“ (Schwarzenbacher et al., 2010), a to i přesto, že již 

od roku 2002 byla legislativně upravena podoba dat o nemocech skotu. 

V Kanadě byl národní systém sběru dat o zdravotních poruchách zahájen v roce 2007. 

Hlavními důvody zřízení byl jednak zájem veterinárních lékařů a farmářů využívat data v 

rámci produkční medicíny a dále zavedení národního programu šlechtění na vyšší odolnost 

vůči onemocněním. Na rozdíl od skandinávského nebo rakouského přístupu ke sběru dat, kde 

byl rozvoj řízen státem, byl kanadský systém vytvořen vlastními zemědělci (Koeck et al., 

2012).  

Ve Švédsku od roku 1995 a ve Finsku od roku 2003 existoval v papírové podobě systém 

evidence zdraví končetin u skotu evidovaný paznehtáři. Elektronický systém pro evidenci 

onemocnění paznehtů paznehtáři byl navržen a zaveden Dánským výzkumným centrem pro 

zemědělství v roce 2010. Od roku 2011 je tento program užíván v Dánsku, Švédsku a Finsku 

a tyto země na vývoji programu dále spolupracují. Data jsou využívána nejen samotnými 

chovateli, veterináři a poradci, ale jsou také využívána ve šlechtění – odhad plemenné 

hodnoty pro zdraví paznehtů, a to od roku 2011 (Paakala et al., 2016). Výzkum, který je 

zaměřen na získávání dat v oblasti metabolických onemocnění a na jejich analýzy pro účely 

genetického hodnocení, probíhá v současné době v Austrálii, Rakousku, Německu, Kanadě, 

Norsku a Spojených státech amerických (Šlosárková et al., 2016).  

5.3 Systémy pro evidenci zdraví v ČR 

Onemocnění všech kategorií skotu, vyskytující se někdy hromadně, jsou v ČR většinou 

diagnostikována a léčena na základě předchozího individuálního vyšetření veterinární 

mlékařem, v případě určitých onemocnění chovatelem. Následně jsou některá data o 

poruchách zdraví evidována přímo chovatelem, některé údaje jsou shromažďovány samotným 

veterinárním lékařem. Formy evidence jsou velmi pestré, od poznámek v průvodních listech 

skotu přes různé formy stájové evidence až po elektronické databáze zejména dojírenských 

softwarových systémů (Šlosárková et al., 2016).  

V posledních letech je v oblasti managementu chovu skotu věnována zvýšená pozornost 

analýze pravidelně získávaných dat s cílem jejich využití pro hodnocení zdravotního a 

produkčního stavu stáda. Vedle tohoto hlavního cíle umožňují takto získaná data srovnání 
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stáda mezi sebou v rámci určitého regionu nebo státu, případně i na mezinárodní úrovni a při 

jejich plošném sběru potom i využití pro účely šlechtění zvířat (Pechová et al., 2019). 

Na celostátní úrovni v České republice dlouhodobě funguje systém sběru dat týkající se 

produkce mléka (kontroly užitkovosti; KU), resp. reprodukce (Plemdat) (Pechová et al., 

2019). Na tento sběr dat ve světe již navázali sběrem dat o zdravotní stavu plemenic, 

dlouhověkosti, odchovu telat, resp. jalovic a další data. Tyto údaje jsou poté v závislosti na 

šlechtitelských programech a chovných cílech využívána pro tvorbu různých syntetických 

indexů, selekčních indexů a indexů zdraví, welfare a celoživotní užitkovosti. Příkladem těchto 

indexů mohou být indexy BLH a BLE od společnosti CRV. Tyto indexy se snaží zohlednit 

veškeré dostupné informace o zvířatech pro potřeby šlechtění. Do těchto indexů proto vstupují 

údaje o dlouhověkosti, produkci mléka, zdravotního stavu, reprodukce, konverze živin a další 

data. BLH index naznačuje, jak daný býk ovlivňuje zdraví stáda. Tento index je počítán 

z genetických predispozic pro zdraví vemene, paznehtů, plodnost, obtížnost telení a 

přežitelnosti telat. Zisk při využívání býků s indexem + 5 % přináší roční zisk ve výši až 70 € 

na krávu. Index BLE vyjadřuje efektivitu produkce, a tedy zužitkování krmiv (zlepšení 

využívání energie z krmiva). Ve výpočtu BLE je zohledněna mléčná užitkovost, 

dlouhověkost, perzistence laktace, vyspělost zvířat, délka mezidobí, věk při prvním otelení a 

příjem krmiva. Zisk při využívání býků s indexem + 5 % přináší roční zisk ve výši až 250 € 

na krávu. Pro takováto vyhodnocení jsou nicméně důležité poměrně rozsáhlé množství data a 

vedení přesné evidence zdraví, které se teprve v podmínkách ČR rozvíjí. 

V posledních letech byl vyvinut elektronický on-line systém (webová aplikace; WA) 

umožňující evidenci poruch zdraví skotu, jejich léčby a zdravotních úkonů prováděných ve 

stádě. Tento systém byl vyvinut v rámci výzkumného projektu NAZV QJ1510217 jako 

součást Internetu pro chovatel – Přístup k datům (ČMSCH, a. s.), kde funguje jako 

samostatný modul „Deník nemocí a léčení“ (zkráceně Deník). Tento modul mohou využívat 

všichni chovatelé dojeného skotu zdarma. Mezi hlavní přednosti této webové aplikace patří 

univerzální klíč diagnóz a úkonů opatřených unikátními číselnými kódy, který vychází 

z mezinárodního klíče ICAR a je s ním kompatibilní, což umožňuje do budoucna i 

mezinárodní využití získaných dat (viz následující obrázek). Dále webová aplikace „Deník 

nemocí a léčení“ obsahuje databázi všech v ČR registrovaných veterinárních léčivých 

přípravků pro skot s automatickým nabízením platných ochranných lhůt na mléko a maso (při 

užívání léčiva v souladu s příbalovou informací), která je pravidelně aktualizována ve 
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spolupráci s ÚSKVBL. Samozřejmostí je přímé propojení „Deníku nemocí a léčení“ s daty 

z KU a Plemdatu, které umožňuje chovateli využití při rozhodování o léčbě zvířete všechny 

dostupné informace z jednoho místa. V neposlední řadě umožňuje tento modul generovat 

Záznamy o použití léčivých přípravků, které musí chovatel podle Vyhlášky č. 344/2008 Sb. 

Vést a poskytovat pro účely kontroly, např. ze strany KVS nebo ÚSKVBL (Pechová et al., 

2019). 

 

 
 

V současné době EU zavádí pravidla s cílem zintenzivnění boje se zvyšujícím se výskytem 

antimikrobiální rezistence a zlepšení bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků a 

medikovaných krmiv s očekáváním pozitivního dopadu do společného zdraví lidí a zvířat, 

včetně zvyšování bezpečnosti potravin. Vzniklá nová nařízení rady o veterinárních léčivých 

přípravcích (Nařízení EP a Rady EU 6/2019) o medikovaných krmivech (Nařízení EP a Rady 

EU 4/2019), které uvádí nová pravidla pro používání veterinárních léčivých přípravků a dále 

pro výrobu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. Uvedeným nařízením je 



 
 

26 
 

stanoven centralizovaný postup pro registraci léčivých přípravků a dozor nad nimi (Pechová 

et al., 2019). 

Podle nových pravidel se musí v rámci všech zemí EU provádět celoplošný sběr dat o 

používání především antimikrobik v chovech, resp. u koncových uživatelů, přičemž tento sběr 

dat bude postupně zaváděn pro jednotlivé skupiny zvířat. Nabytí účinnosti těchto pravidel a 

podávání hlášení o spotřebě antibiotik za uplynulý rok se u skotu (pravděpodobně u všech 

kategorií) předpokládá od roku 2024 (tj. data nutno sbírat od 1.1.2023) (Pechová et al., 2019). 

Shromážděná data v tomto systému budou do budoucna sloužit pro přesnější odhady 

plemenných hodnot zvířat, šlechtění zvířat s ohledem na dědičnost znaků týkajících se zdraví 

a bude vyvinut systém porovnávání (benchmarking) dat, jak o výskytu poruch zdraví a úkonů 

souvisejících se zdravím, tak na ně navázaného užití léčivých přípravků (Pechová et al., 

2019). 

V současné době nicméně existují různé systémy evidence zdraví v provozních podmínkách 

chovu. Každopádně v některých chovech je tato evidence již na vysoké úrovni a lze s ní pro 

účely statistik a veterinární správy pracovat. Jasným trendem je přecházení z papírových 

forem evidencí na elektronické a k tomu tištěné kopie pro případy kontrol například 

z veterinární správy (příklad takovéto evidence je následující obrázek). 
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6 Šlechtění na zdraví a odolnost na úrovni stáda i populace 

Přímá selekce na znaky zdraví se postupně stává rutinní součástí šlechtitelských programů 

skotu. Cílem je zachování vysoké úrovně produkce při současném zlepšení funkčních znaků, 

což povede ke zlepšení rentability chovu mimo jiné snížením nákladů potřebných pro léčbu a 

péči o nemocná zvířata. Původně byla selekce na zlepšování zdravotního stavu prováděna 

nepřímo, prostřednictvím geneticky korelovaných znaků - indikátorů (Kašná, 2019). 

6.1 Heritabilita znaků zdraví 

Jedním z důvodů, proč se donedávna provádělo především nepřímé šlechtění, byly nízké 

koeficienty dědivosti pro různá onemocnění. Například pro nejčastěji se vyskytující 

onemocnění u dojeného skotu – klinické mastitidy řada autorů odhadla dědivost pouze na 

úrovni 0,01 až 0,1 (Martin et al., 2018). Berry et al. (2011) k tomu dodávají, že rozdílné 

dědivosti pro výskyt mastitid v různých studiích jsou způsobené mnoha faktory, jako je osoba 

provádějící detekci a záznam, interpretací klinických příznaků, interpretací záznamů, 

patogeny a životním prostředím zvířat, které ovlivňuje expresi genů u zvířat. 

Pro poruchy a choroby pohybového aparátu byla v závislosti na druhu onemocnění odhadnuta 

dědivost v rozpětí 0,02 až 0,12 (Heringstad et al., 2018). Berry et al. (2011) dodávají, že nižší 

dědivost je pro výskyt jednoho vředu, resp. chronické laminitidy v porovnání s dědivostí pro 

dermatitis digitalis a interdigitální hyperplasii. Podobně pak například Motyčka et al. (2005) 

uvádějí dědivost pro vyřazení z důvodu problémů končetin h2 = 0,15, pro problémy 

s končetinami h2 = 0,02 – 0,20 a pro poruchy chodivosti h2 = 0,11 – 0,16. 

Pro metabolická onemocnění se obecně dědivost pohybuje od 0,009 do 0,31 (Berry et al., 

2011). Tyto výsledky souhlasí se zjištěním v práci Kašná et al. (2019), kde byly vypočteny 

koeficienty dědivosti pro výskyt ketózy na úrovni h2=0,01 a pro dislokaci slezu h2=0,03. 

Z toho nižší hodnoty jsou vypočítávány ve studiích pro výskyt hypokalcemie, 

hypomagnezemie či ketózy. Nejvíšší dědivost je vypočítaná pro výskyt dislokace slezu 

(Heringstad, 2010).  

Onemocnění reprodukčního traktu, jako jsou ovariální cysty, metritida, či zadržení lůžka jsou 

také nízce dědivé (0,07; 0,03 resp. 0,06) (Heringstad, 2010). K podobným výsledkům 

v koeficientech dědivosti došli také v práci Kašná et al. (2019). Tito autoři vypočetli 

v podmínkách ČR dědivost pro zadržení placenty h2=0,01, pro metritidu h2=0,04, pro 

endometritidu  h2=0,03, pro výskyt ovariálních cyst h2=0,03 a pro poporodní parézu h2=0,01. 
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Nicméně mezi různými onemocněními existují v některých případech poměrně silné 

genetické korelace (rg=0,41 až 0,75) (Kašná et al., 2019), což v rámci šlechtění napomáhá 

komplexnímu zlepšování zdravotního stavu zvířat. Nicméně ne všechny nemoci se vyskytují 

se stejnou pravděpodobností na začátku a v dalším průběhu laktace (Egger-Danner et al., 

2012). Z toho důvodu šlechtění cíleně na některé onemocnění může nepřímo mírně zhoršovat 

výskyt jiných onemocnění (Zwald et al., 2004). Dědivosti pro vybrané choroby u dojnic (na 

diagonále) a genetické korelace (nad diagonálou) mezi těmito onemocněními jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka - Dědivosti a genetické korelace mezi vybranými onemocněními skotu 

  dislokace 
slezu ketóza mastitida laminitida ovariální 

cysty metritida 

dislokace slezu 0,14 ± 0,03 0,45 ± 0,16 0,08 ± 0,17 0,07 ± 0,14 0,17 ± 0,27 0,08 ± 0,14 
ketóza   0,06 ± 0,02 0,17 ± 0,21 0,19 ± 0,21 0,42 ± 0,23 0,17 ± 0,20 

mastitida     0,09 ± 0,01 0,20 ± 0,20 0,11 ± 0,22 −0,01 ± 0,15 
laminitida       0,04 ± 0,01 0,16 ± 0,27 0,07 ± 0,20 

ovariální cysty         0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,26 
metritida           0,06 ± 0,01 

(Zwald et al., 2004) 

6.2 Dědičné vady  

V USA jsou v současné době evidovány následující genetické poruchy: achondroplazie 

(autozomálně recesivní), zakrslost (dwarfism), deficience uridinmonofosfátsyntázy 

(DUMPS), bezsrstost (epitheliogenesis imperfekta), syndaktylie, bezrohost, prodloužená 

gravidita, porfyrie a vlohy pro červenou barvu. Za závažné jsou u nás považovány BLAD a 

CVM, kde je jejich zjišťování, testování a zveřejňování výsledků povinné. Ostatní vady u 

holštýnského skotu eviduje plemenná kniha na žádost majitele zvířete, příp. dovozce spermatu 

nebo embrya (Hofírek et al., 2009). 

BLAD (Deficience bovinní leukocytární adheze), je letální autozomálně recesívní 

onemocnění. Vy-značuje se sníženou hladinou β2 heterodimerického integrinu adhezivních 

molekul, které zpro-středkovávají vstup a přechod neutrofilů přes membrány. Tím je 

postižena imunita a zvířata trpí opakovanými slizničními infekcemi. Poruchu způsobuje 

mutace genu CD18, jedná se o záměnu (A-G) na pozici 383 v cDNA (Motyčka et al., 2005). 

CVM (Complex Vertebral Malformation) se u postižených jedinců projevuje změnami na 

páteři v důsledku zkrácených a různě znetvořených obratlů. Změny postihují jak krční, tak i 
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hrudní obratle. Kromě zmíněného postižení páteře, lze často pozorovat i deformace končetin, 

především zadních. Vady mohou být různě kombinovány. V poslední době je CVM dáváno 

do souvislosti i se změnami na srdci. Postižená telata se rodí s nižší hmotností, předčasně a 

mrtvá. Ze statistických šetření provedených v Nizozemí vyplývá, že CVM má na svědomí 

také embryonální úmrtnost u postižených jedinců, tedy ztráty, které nemusí chovatel ani 

postřehnout, nebo je nemusí s touto poruchou dávat do souvislosti (Motyčka et al., 2005). 

Po vzoru sousedních zemí jsme i u nás zavedli to, že všichni mladí býci museli být ještě před 

nasazením vyšetřeni na BLAD a CVM. Ti býci, kteří se ukázali být přenašeči poruchy, byli z 

dalšího použití vyloučeni (Motyčka et al., 2005). 

Z geneticky podmíněných chorob se pak u plemen, které se běžně nekříží, vyskytují i jiná 

onemocnění. Příkladem takových vad, které se v minulosti vyskytovaly nebo ještě vyskytují u 

zahraničních plemen, je rektovaginální konstrikce jerseyského skotu, tibiální hemimelie 

gallowayského skotu nebo arachnomelie hnědého švýcarského skotu (Hofírek et al., 2009). 

6.3 Význam zdravotní evidence 

Podmínkou zařazení znaků zdraví do procesu šlechtění je standardizace diagnóz. V roce 2012 

představila organizace ICAR (International Committee for Animal Recording) průvodce pro 

zaznamenávání, hodnocení a genetické zlepšování znaků zdraví s velmi podrobným, 

hierarchicky tříděným klíčem diagnóz (Kašná, 2019). 

Dlouhodobá selekce na vysokou mléčnou produkci u dojeného skot vedla ke zhoršení 

funkčních vlastností, zahrnující zdraví. Brát funkční vlastnosti v úvahu při konstrukci 

šlechtitelských programů je nezbytné, protože tyto vlastnosti přímo ovlivňují profitabilitu 

chovu, welfare zvířat a kvalitu produkce. Nicméně pouze několik zemí světa využívá systémy 

pro záznamy onemocnění u zvířat na úrovni celé populace, což je předpokladem pro začlenění 

těchto znaků do šlechtění (Kašná et al., 2019). 

Řešením této situace je zavedení webové aplikace „Deník nemocí a léčení“, které se již 

v určité míře rozšířil pro evidenci onemocnění, léčení a použitých léčiv (Pechová et al., 

2019). 

6.4 Hodnocení zdravotních parametrů a jejich zařazení do šlechtění ve světě 

Dlouhodobou tradici v monitorování systematických znaků zdraví v rámci kontroly 

užitkovosti mají v severských zemích (Østerås et al., 2007). Tito autoři pozorovali podobně, 

jako v jiných zemích světa nejčastěji výskyty akutních (vážných až středních forem) 
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klinických mastitid, chronické mastitidy, ketózy, mléčné horečky, poškození struků, zadržené 

placenty, tiché říje nebo anestrus, metabolické poruchy, ovariální cysty a metritidy. V dalších 

zemích (Rakousko, Kanada, Francie, Německo, Španělsko, USA) se v posledních dvou 

desetiletích rychle rozvíjí systém monitoringu a hodnocení dat o zdraví zvířat a to nejen 

z veterinárních záznamů, ale i z faremních dat (záznamů producentů) (Egger-Danner et al., 

2012, Koeck et al., 2012, Parker Gaddis et al., 2014). V některých zemích jsou již výskyty 

onemocnění zařazeny do genetických hodnocení, resp. předpovědí plemenných hodnot. Od 

roku 2014 je do genetického hodnocení v Kanadě zahrnuta rezistence k mastitidám (Jamrozik 

et al., 2013). Dále například v Norsku jsou ketóza a porodní paréza již součástí genetického 

hodnocení skotu, v Německu a Rakousku pak u plemen Fleckvieh a Brown Swiss jsou to 

údaje o porodní paréze (Pryce et al., 2016). 

6.5 Hodnocení zdravotních parametrů a jejich zařazení do šlechtění v ČR 

V ČR byla na základě Q CZ studie od roku 2015 do roku 2017 vyvíjena webová aplikace 

„Deník nemocí a léčení“, určená pro záznam a hodnocení zdravotních událostí v chovech 

dojeného skotu (Šlosárková et al., 2017). Od srpna 2018 jsou z Deníku nemocí a léčení 

pravidelně začátkem každého měsíce vypisována data pro statistické zpracování. Problémem 

ale zůstává pravidelnost zadávání dat z chovů, kdy počty zadavatelů kolísají (Kašná, 2019). I 

když velikost databáze neustále stoupá, tak vypovídací hodnota v rámci populace ještě není 

příliš vysoká. V dubnu 2019 bylo k dispozici přes 92 tisíc údajů o nemocech z 53 tisíc laktací 

od 44 tisíc krav. Z plemen je navíc nejvíce zastoupený holštýnský skot (75 %).  

Většina chovatelů používá pro hodnocení produkce, reprodukce a zdraví čtyři nejčastější 

programy (Afifarm, DairyPlan, Delpro a Farmsoft) (Bauer et al., 2016). I v těchto programech 

lze vést záznamy o zdravotním stavu. Nicméně tyto uživatelské programy prozatím nejsou 

schopny převádět údaje do systému Deníku nemocí a léčení. Proto je zásadním cílem 

v současné době eliminovat dvojí zadávání údajů do systému (faremní a Deník léčení) a 

vypracovat postupy pro automatické převody dat do oficiálního systému Deníku léčení a 

nemocí.  

6.6 Selekce a výběr strategie šlechtění pro minimalizaci výskytu onemocnění 

Pro zlepšování znaků chovného cíle je využíván u holštýnského skotu SIH, kde jsou kritériem 

plemenné hodnoty pro celkově 17 znaků, a to pro: 4 znaky mléčné užitkovosti (tuk a 

bílkoviny v kg a v %), skóre somatických buněk (SCS), oplodněnost (zabřezávání), 
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dlouhověkost, a zbytek je rozdělen mezi 10 znaků souvisejících s lineárním hodnocením 

končetin a vemene. Selekce na zlepšení zdraví je tedy aktuálně uskutečňována pouze 

nepřímo. Důležitou roli zde sehrává vztah (korelace) znaků zdraví s aktuálními 

šlechtitelskými cíli a selekčními kritérii (především se SCS, dlouhověkostí a se znaky 

lineárního hodnocení končetin a vemene). V případě, že by do indexu byly zahrnuty jenom 

produkční znaky, nárůst výskytu onemocnění by byl intenzivní. Zohlednění funkčních znaků 

má za následek potlačení tohoto nárůstu, nicméně bez výraznější eliminace výskytu 

onemocnění a tím pozitivnějšího efektu i z hlediska ekonomiky. Například, u výskytu 

klinických mastitíd dochází nepřímo ke snižování výskytu o 0,001 onemocnění na krávu a rok 

(v ekonomické terminologii o 5 Kč na krávu a rok). Podobně, v případě výskytu onemocnění 

paznehtů je to ročně o 0,002 případů na krávu (Krupová and Krupa, 2019). 

6.7 Cesty pro budoucí zlepšení šlechtění na rezistenci vůči nemocem skotu 

Jedním z největších omezení chovu pro zlepšení zdraví zvířat nebo odolnosti vůči chorobám 

je rutinní přístup k přesným fenotypům (tj. měření) zdravotních znaků. Proto musí být 

proveden výzkum vývoje levných a humánních metod buď u zvířat, které jsou náchylné k 

rezistenci vůči chorobám za účelem generování fenotypů (např. Tuberkulinový test), nebo 

vývoje přesných biomarkerů, které lze snadno měřit u velkého počtu zvířat při relativně nízké 

náklady. Pro dosažení genetického přínosu je kromě toho nezbytná zvýšená spolupráce mezi 

veterinárními lékaři a chovateli zvířat při definování a shromažďování příslušných fenotypů, 

jakož i nejvhodnější statistický model založený na biologické správnosti (Berry et al., 2011). 

Současné selekční indexy pouze nepřímo snižují výskyt onemocnění a takový pokrok v této 

oblasti je nedostačující. Na základě toho se rozvíjí systémy evidence onemocnění a zkoušejí 

se nové možnosti hodnocení těchto vlastností a jejich zařazení do předpovědí plemenných 

hodnot. 

Z toho důvodu je další strategie pro zlepšení zdravotního stavu ve stádech dojeného skotu 

zavedení specifických selekčních indexů pro wellness, resp. pro zdravotní stav a konverzi 

krmiva. Příkladem mohou být Holandské indexy od společnosti CRV - BLE (better life 

efficience) a BLH (better life health). Tyto indexy v sobě zahrnují údaje nejenom o výskytu 

onemocnění, ale i další zootechnické údaje (zahrnuje například údaje již od doby odchovu 

plemenice jako telete) a poté umožňují na základě výpočtů mnohem efektivnější řízení 

managementu farmy. Strategií může být, že na základě podobných indexů si rozdělíme stádo 
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na čtvrtiny a podle toho budeme do jednotlivých plemenic investovat s ohledem na výživu, 

inseminační dávky apod. 

7 Ekonomický význam zdraví, ztráty způsobené nemocí vs. náklady na 
prevenci 

V ČR jsou hlavním důvodem pro vyřazování krav problémy s plodností a poruchy 

pohybového aparátu, následuje nízká užitkovost, nemoci mléčné žlázy a problémy po otelení 

(Krpálková et al., 2016). Existuje více variant řešení těchto problémů. Zaprvé je ale potřeba 

pochopit fyziologické a welfare potřeby zvířat. Abychom pochopili omezení produkčních a 

reprodukčních znaků u dojnic jako ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat, obracíme se 

ke třem koncepcím dobrých životních podmínek zvířat, které zavedli Fraser et al. (1997): a) 

pocitový stav (tj. jaké má zvíře pocity), b) přirozené chování (tj. do jaké míry je zvíře schopno 

vést přirozený život nebo vyjádřit přirozené chování) a c) zdraví a biologické fungování. 

Například vzhledem k tomu, že produkce a plodnost jsou důležité pro ziskovost zemědělských 

podniků, lidé zabývající se živočišnou výrobou tradičně využívají pragmatický přístup k 

dobrým životním podmínkám a často zdůrazňují faktory, které zlepšují biologické fungování 

(např. zdraví, plodnost, produkce) (Te Velde et al. 2002). Naopak běžní občané často kladou 

větší důraz na přirozené chování (viz např. Cardoso et al., 2016; Hötzel et al., 2017). 

Z důvodu vysoké mléčné produkce a zhoršené reprodukce, resp. zdravotního stavu se 

dlouhodobě celá řada autorů ve světě i v ČR snaží tuto situaci řešit. Na základě provozních 

dat z podniků jsou vypočítávány ekonomické hodnoty produkce a odhadovány vlivy změn 

jednotlivých faktorů na výši tržeb, resp. zisku. V rámci ekonomického hodnocení je 

nejdůležitější tzv. bod zvratu (tedy bod, kdy nerentabilní produkce začíná být zisková). 

Jednou z podstatných nákladových položek je mimo výživy, režií, energií, pracovních 

nákladů a odpisů také položka veterinární léčení (náklady spojené s různými onemocněními). 

Z toho důvodu je v další části pojednáno o jednotlivých skupinách onemocnění a vhodných 

alternativách jejich prevence s důrazem na dojená plemena skotu.  

7.1 Kulhání a problémy s končetinami 

Důsledky kulhání jsou mnohočetné, spojeny jsou v prvé řadě s poklesem mléčné užitkovosti 

dojnic, který je závislý na bolestivosti (a také závažnosti) probíhajícího onemocnění. Ke 

snížení produkce mléka vedou již samotné přerostlé paznehty, a to asi o 6 %. Závažnější 
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postižení paznehtů pak mohou způsobit pokles o 15 až 50 % (Šlosárková, 2016). Například ve 

Finsku byla u laminitidy a poruch pohybového aparátu pozorována ztráta mléčné užitkovosti 

na úrovni 1,5 až 2,8 kg za den a to především v prvních dvou týdnech po stanovení diagnózy 

Rajala-Schultz et al. (1999a).  

Bolestivé nemoci paznehtů, vyvolávající patrné kulhání krávy, vedou vzhledem k omezení 

příjmu krmiva prakticky vždy i ke ztrátám její živé hmotnosti. Při těžkém postižení paznehtů 

může kráva ztrácet až 1 kg denně. Vzhledem k tomu, že se onemocnění končetin, resp. 

paznehtů nejčastěji vyskytuje v první fázi laktace (do 120. dne laktace), je zásadní jejich vliv 

na reprodukci. U většiny kulhajících dojnic dochází k poruchám plodnosti, především ke 

zhoršení, případně až vymizení projevů říje, a tím k prodloužení servis periody a mezidobí. 

Nemalý ekonomický význam mají pro chovatele i náklady na léčení a ošetřování postižených 

zvířat, mezi které je třeba zahrnout nejen náklady na práci paznehtáře a veterinárního lékaře, 

ale i výdaje spojené s nutnou nadstandardní péčí o postižená zvířata (Šlosárková, 2016). 

Podle Krupové et al. (2019) je přímá ekonomická ztráta v důsledku výskytu onemocnění 

paznehtů -2 702 Kč na onemocnění, krávu a rok (z toho reprezentuje 24 % náklady na 

dodatečné léčení a 76 % snížení prodeje mléka během trvání onemocnění). Podobně například 

Ettema and Østergaard (2006) pozorovali ztrátu na jeden problém s laminitidou na úrovni 192 

Euro. Například Dolecheck et al. (2018) pozorovali rozdílné náklady na léčení u rozdílných 

poruch paznehtů a končetin. Společně s dalšími ekonomickými ztrátami (nižší produkce, 

reprodukce apod.) pak celkové ztráty kulhání odhadli v přepočtu na 1 670 až 11 275 Kč. 

Podobně pak Charfeddine and Pérez-Cabal (2017) odhadnuli náklady za výskyt vředu 

chodidel, nemoci bílé čáry a výskyt dermatits digitalis v Španělsku. Nejvyšší náklady a ztráty 

byly v této studii pozorovány u chodidlových vředů ($232 až $622/případ), zatímco dermatitis 

digitalis měla nejnižší náklady a ztráty ($53 až $402/případ). 

7.2 Prevence kulhání a problémů s končetinami 

Obecně je známo, že základem prevence většiny onemocnění u dojeného skotu je zvládnutí 

managementu výživy, ustájení s důrazem na zlepšení parametrů welfare a minimalizace 

stresových faktorů. Problémy mohou dále nastat například i při zvolení genotypů zvířat 

s vyšší náchylnosti k horšímu utváření zevnějšku. Jako prevence problémů s končetinami je 

k dispozici řada strategií a preventivních opatření, mezi nejzákladnější z nich patří koupele 

končetin (Speijers et al., 2012) a pravidelné úpravy paznehtů (Manske et al., 2002). Nicméně 
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každé preventivní opatření stojí nějaké náklady. Návratnost investice do preventivních 

opatření záleží na ceně za tato opatření a dalších benefitech, které tyto opatření následně 

přinesou (Dolecheck et al., 2019).  

Pokud nicméně nastane problém s končetinami, je zapotřebí ho odhalit v co nejkratší době 

(ideálně před prvními projevy). Problémy s paznehty lze odhalit např. podle změn hřbetní 

linie a odlišné mechaniky pohybu, které mohou při zběžné kontrole zvířat poměrně snadno 

ujít pozornosti. Vědci na Osaka University k tomu tedy přistoupili z poněkud odlišné strany a 

k pozorování zvířat využili moderní technologie a umělou inteligenci. Svou metodu vědci 

založili na systému, který umí analyzovat chůzi člověka a dosahuje přesnosti na 99 %. Tato 

technika přispívá k časnému odhalení kulhajících zvířat díky analýze mechaniky pohybu 

s pomocí umělé inteligence (Marcinková, 2019). 

7.3 Mastitidy 

Rajala-Schultz et al. (1999b) vyčíslil ve Finsku denní ztrátu v průběhu mastitidy za první dva 

týdny od výskytu na 1 až 2,5 kg. Za celou laktaci se poté ztráty rovnali 110 až 552 kg mléka 

v závislosti na pořadí laktace a době výskytu mastitidy. V podmínkách ČR reprezentuje 

výskyt klinické formy mastitidy ztrátu až -3 115 Kč na onemocnění, krávu a rok Krupová et 

al. (2019). Heikkilä et al. (2012) vyčíslili ztrátu na jednu klinickou mastitidu v rozpětí 121 až 

191 Euro v závislosti na plemeni a dalších faktorech. Rollin et al. (2015) ve své studii 

vypočetli průměrnou ztrátu v klinické mastitidy na 444 dolarů, z čehož 128 dolarů připadalo 

na přímé a 316 dolarů na nepřímé náklady. V rámci přímých nákladů zaujímala diagnostika 

10 dolarů, léčiva 36 dolarů, neprodejné mléko 25 dolarů, veterinární služby 4 dolary, práce 

navíc 21 dolarů a ostatní náklady (nevyléčení) 32 dolarů. Nepřímé ztráty se projevili 

v budoucí ztrátě mléka (125 dolarů), ztrátě z porážky a předčasného vyřazení (182 dolarů) a 

budoucí ztrátě reprodukce (9 dolarů). 

7.4 Preventivní opatření proti vzniku a rozvoji mastitid 

Proti vzniku mastitid lze přijmout celou řadu opatření, které výrazně napomohou omezit šíření 

nákaz. Opatření se ale poněkud liší v závislosti na původcích. 

Jedním z opatření proti kontagiózním typům mastitid je například pravidelná výměna 

strukových násadců, nebo používání jednorázových suchých papírových utěrek v rámci 

přípravy na dojení (náklady cca 0,3 Kč na krávu a dojení). Zabrání se tak šíření infekce přes 

hadry a utěrky, které jsou sice namáčeny do dezinfekčních roztoků, ale i tak mohou být 
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nositeli infekčních patogenů. Dalším z možných opatření proti kontaginózním mastitidám je 

využívání gumových rukavic při dojení (cena 6 Kč/ dojič/dojení). Ruce dojiče jsou důležitým 

prostředníkem přenosu bakterií mezi kravami při dojení. Výzkum ukázal, že 50% rukou je 

kontaminovaných bakteriemi (které by mohly způsobit mastitidu) před dojením a 100 % 

rukou bylo kontaminovaných po ukončení dojení. Nošení rukavic během dojení zabraňuje 

tomu, aby se bakterie dostaly do kožních trhlin, záhybů a kolem nehtů. Taktéž, hladký povrch 

rukavic usnadňuje odstranění jakékoli bakterie umýváním a dezinfekcí. (CPTWG, 2011). 

V rámci prevence kontaginózních mastitid je nutné zohledňovat i nastavení dojících zařízení a 

dodržování správné rutiny dojení. Četné výzkumy prokázaly vliv síly podtlaku, nastavení 

kritického toku mléka pro automatické ukončení dojení a pulzátorů (počty pulzů a střídání 

fází) na dobu dojení, nádoj a zdraví vemene (Pařilová et al., 2011; Edwards et al., 2013; 

Ferneborg and Svennersten-Sjaunja, 2015). Při nevhodném nastavení dochází k poškození 

strukových otvorů, což odráží ve zvýšeném počtu somatických buněk a zvýšené nemocnosti 

vemene (Edwards et al., 2013). Také opotřebované strukové gumy patří mezi důležité faktory, 

které se podílejí na zvýšeném riziku vzniku mastitid. Netěsnosti dojícího zařízení způsobují 

kolísání podtlaku, což je další důležitý faktor přispívající k průniku bakterií do struku a tím 

vzniku mastitidy. 

Mnohem obtížněji se činí opatření proti environmentálním mastitidám. Napomoci 

s omezením těchto nákaz může např. využívání dezinfekčních prostředků s bariérovými 

vlastnostmi při provádění postdipingu. Z hlediska ekonomiky se nejedná sice o levný 

prostředek, ale jeho efektivita hlavně v horších podmínkách managementu chovu je potvrzena 

více studiemi (Martins et al., 2017). Mezi další možnosti snížení infekčního tlaku patří 

odstranění nedostatků v ustájení (ekonomicky poměrně náročné) a přidávání aditiv do 

podestýlky (např. dolomitický vápenec cca 0,5 – 1 kg na jedno boxové lože). Toto opatření se 

uplatňuje především proti výskytu gram negativních bakterii, koliformních bakterií a bakterií 

rodu streptococcus či klebsiella (Franquesa and Herrera 2018, Hogan et al., 1999). Cena 

tohoto opatření se rovná ceně za vápenec (cca 4 Kč za 1 kg) a ceně aplikace (také v řádu 

korun od jedné aplikace).   

7.5 Poporodní a metabolická onemocnění 

Mezi faktory, které přímo ovlivňují výši produkce po otelení, jsou zařazovány zdravotní 

problémy po porodu. Dojnice po porodu vstupují do období tzv. negativní energetické bilance 
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(NEB), která je spojena se zvyšováním oxidativního stresu a to v kombinaci se stresem hraje 

důležitou roli v ohrožení imunitní odezvy na změny v metabolismu (Sordillo and Aitken, 

2009). Různými autory jsou v tomto období pozorovány nejčastěji: zadržená lůžka, ketóza, 

poruchy plodnosti, mléčná horečka – poporodní paréza, steatóza jater a dislokace slezu 

(Navrátil, 2015). NEB je také vlivem metabolických poruch spojována s poruchami minerální 

rovnováhy jako jsou hypokalcémie (mléčná horečka), hypomagnesie a ketóza (Mulligan and 

Doherty, 2008). Vztahy mezi metabolickými onemocněními, výskytem mastitid, chorobami 

pohybového aparátu a NEB potvrzuje ve své práci například Buttchereit et al. (2012). 

Všechna tato onemocnění se výrazně podílejí na zbytečně zvýšených nákladech na veterinární 

ošetření a léčení. Podle různých zdrojů jsou náklady na tato onemocnění od 3 500 Kč do 

bezmála 9 000 Kč. Navíc v některých případech jde o kombinaci těchto produkčních chorob, 

nebo se tyto choroby projevují u postižených dojnic postupně (Navrátil, 2015). 

Ve studii Rajala-Schultz et al. (1999a) byla vyjádřena ztráta mléčné užitkovosti při výskytu 

mléčné horečky, ketózy a laminitidy. V případě mléčné horečky je ovlivněna perioda 4 až 6 

týdnů po otelení, kdy ztráta mléka se pohybuje od 1,1 do 2,9 kg za den, v závislosti na pořadí 

laktace a době diagnózy onemocnění.  

V případě ketózy pokles mléčné užitkovosti začíná již 2 až 4 týdny před vlastní diagnózou a 

postupně dochází k většímu a většímu poklesu v závislosti na době od prvních příznaků a 

změny fyziologie. Nicméně pokles mléčné užitkovosti je nejvyšší v průběhu dvou týdnů po 

diagnóze a pohybuje se v rozpětí 3 až 5,3 kg za den v závislosti na pořadí laktace. Nejhůře 

byly v této studii postiženy krávy na 4 a další laktaci, kde průměrná ztráta byla 353,4 kg 

mléka na krávu Rajala-Schultz et al. (1999a). Tyto ztráty jsou oceněny v práci Mostert et al. 

(2018), kde autoři vyjádřili ztrátu, resp. cenu jedné ketózy, na 130 Euro za případ a rok. 

Samozřejmě, že náklady na případy ketózy byl odvislé od pořadí laktace a závažnosti případů 

(od 83 Euro u prvotelek po 175 Euro u krav na třetí laktaci). Tito autoři navíc vysvětlují, že 

36% z nákladů bylo způsobeno prodloužením mezidobí, 24 % poklesem mléčné užitkovosti, 

19% veterinární ošetření, 14% produkcí vyřazeného mléka (od léčených kusů) a 6% ostatními 

ztrátami. 

7.6 Preventivní opatření proti vzniku metabolických a poporodních onemocnění  

U dojnic v období NEB dochází ke zvýšení rizika rozvoje metabolických poruch (Mulligan 

and Doherty, 2008), onemocnění pohybového aparátu, poruch plodnosti a mléčné produkce 
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(Welsh et al., 2011). Mezi nejčastější metabolické poruchy v období NEB patří: dislokace 

slezu (Le Blanc, 2005), ztučnění jater a imunosuprese (Hammon et al., 2006). Collard et al. 

(2000) zjistili, že nárůst poruch metabolismu a pohyblivosti je spojen s delší a intenzivnější 

NEB. Navíc krávy, které trpí metabolickými poruchami v okoloporodním období, jsou více 

náchylné také ke zvýšenému riziku mastitid, laminitid a endometritid (Roche, 2006). Z těchto 

poznatků vyplývá, že je zapotřebí vhodně řídit management výživy dojnic v okoloporodním 

období a to především s důrazem na zvládnutí období rozdoje. Proto je již obecným 

doporučením, aby plemenice před otelením nebyly ani příliš ztučnělé, ale ani příliš vyhublé. 

Ideální kondice před otelením se pohybuje okolo 3,5 bodů. Sledováním tělesné kondice 

v průběhu mezidobí a především na začátku laktace v kombinaci např. se zjišťováním 

hmotnosti můžeme včas odhalit počínající metabolické problémy (především ketózy 

v souvislosti s NEB). Dalším preventivním opatřením je správné řízení minerální výživy před 

otelením, nebo aplikace vitaminu D3 (Navrátil, 2015). Správné nastartování metabolismu 

dojnice po otelení dále můžeme podpořit pomocí nálevů obsahující elektrolyt, biotin, 

vitaminy, minerální látky a látky podporující metabolismus. 
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