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Cílem této práce bylo shromáţdit poznatky z oblasti chorob kamzíků z celého 

světa do jednotného svazku, čímţ se tato problematika stane přehlednější pro další 

vyuţití v rámci studia i léčení. Dosud v České republice chybí takto ucelený průzkum. 

Základem se staly články publikované v odborné literatuře, časopisech a na 

internetových serverech.  

Zvláštní pozornost byla věnována populacím kamzíka ţijícím na území České 

republiky, u kterých dominuje problematika parazitárních chorob. 
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The aim of this study was to compile knowledge of the chamois disease from 

around the world into a single pack, thereby the issue becomes clearer for further use in 

the study and treatment. In the Czech Republic still missing such integrated research. 

Articles published in literature, journals and web sites became the base of this study. 

A special attention has been paid for chamois population living in Czech 

Republic with dominating parasitic disease issues. 
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1 Úvod a cíle diplomové práce 

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) patří bezesporu k jednomu 

z nejelegantnějších a nejkrásnějších druhů spárkaté zvěře. Svým vzhledem připomíná 

kozu, ke kterým zoologicky i náleţí.  

Původní domovinou kamzíků byla Střední Asie, kde v tamních horách jiţ v době 

třetihor vznikla vývojová větev kamzíků (Rupicaprinae), která se v tomto období začala 

přesouvat do Evropy (rod Rupicarpra) a Severní Ameriky (rod Oreamnos). V Asii 

zůstaly dva původní rody a to Naemorhaedus a Capricornis.   

V České republice se vyskytují kamzíci ve dvou oblastech, v Jeseníkách a v 

Luţických horách, kde byli uměle vysazeni. Stalo se tak v roce 1907 na 

Českokamenicku, kde bylo vypuštěno celkem 8 kusů této zvěře a později v roce 1914 

byli kamzíci vypuštěni i v oblasti Jeseníků, přesněji v Karlově Studánce. Právě to, ţe 

kamzík není u nás původním druhem zvěře, je tématem sporů mezi ekology a ochránci 

zvířat na jedné straně a myslivci a širokou veřejností na straně druhé. Jedni ho chtějí 

vyhubit, jiní za jeho existenci bojují. 

Ve střední Evropě ţije kamzík hlavně v Alpách a menší forma kamzíka ţije 

v Karpatech, hlavně v Rumunsku. Kamzík ţije také na Balkáně, na Kavkaze a v Malé 

Asii. Na Slovensku je nejpočetnější ve Vysokých Tatrách, kde je zvěří původní. 

Zajímavý je také výskyt kamzíka na Novém Zélandě, kam se dostal jako dar 

rakouského císaře (Lochman a kol. 1979). 

 

Cílem předloţené diplomové práce je: 

1, zpracovat literární rešerţi s tématikou chorob postihujících rod kamzík 

2, věnovat zvláštní pozornost chorobám kamzíka prokázaným u této zvěře v České  

     republice s hlavním důrazem na populaci ţijící v oblasti Jeseníků 
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2 Vliv chorob na zvěř 

Jako choroby označujeme poruchy normálních funkcí organismu nebo jeho 

orgánů či orgánových systémů. Odchylky mohou být aţ tak závaţné, ţe způsobí smrt 

zvířete. U volně ţijící zvěře je zcela normální, ţe při podrobném vyšetření se zjistí 

chorobné změny vyvolané různými patologickými procesy.  

Onemocnění se mohou projevovat změněným chováním, omezenou výkonností 

a změněnou vlastností orgánů a tkání. Při posuzování tělesné kondice u volně ţijící 

zvěře je nutné zohlednit roční období a podmínky prostředí. Ne kaţdé onemocnění musí 

být způsobeno určitým původcem. Propuknutí onemocnění vyvolává často aţ teprve 

společné působení více faktorů (např. parazitární infekce a nedostatečná výţiva) 

(Winkelmayer a kol. 2005). Vlivem onemocnění dochází u zvěře k opoţdění růstu, 

sníţení hmotnosti a kvality zvěřiny, sníţení reprodukce a zhoršení kvality trofejí (Páv 

1981). U volně ţijící zvěře mají zásadní vliv především choroby infekční, vyvolané 

viry, bakteriemi, parazity a plísněmi (Winkelmayer a kol. 2005).  

Škodlivý účinek cizopasníků na hostitele závisí na celkové odolnosti organismu 

a na jeho současném zdravotním stavu. Většina vnitřních i vnějších cizopasníků 

vylučuje jedovaté – toxické látky, které mohou být zplodinami jejich látkové výměny 

nebo mají jedové ţlázy, z nichţ obsah vstřikují přímo do krve hostitele. Někteří škodí 

mechanicky – ucpávají střevo, dýchací ústrojí, tlačí na tkáně různých orgánů, svými 

zuby, destičkami porušují sliznici střeva a do ranek zanášejí různé choroboplodné 

zárodky. Cizopasníci zaţívacího ústrojí zmenšují jednak plochu, jíţ se vstřebává 

potrava, jednak sami odnímají ţiviny i vitamíny, které potřebuje hostitel. Některé 

hlístice sají krev a způsobují chudokrevnost. Krev sající vnější cizopasníci přenášejí 

zárodky nejrůznějších infekcí – mor, tularémie, antrax. Cizopasníci mohou způsobit 

akutní onemocnění, kdy hostitel účinkům cizopasníka rychle podléhá a hyne brzy po 

objevení se prvních klinických příznaků. Někdy akutní nákaza můţe přejít v chronické 

stadium, kdy počet parazitů v hostiteli ubývá a klinické obtíţe se mírní. U latentních 

nákaz se klinické příznaky vůbec neobjevují (Kotrlá 1984). 
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3 Choroby kamzičí zvěře 

Choroby kamzíků můţeme podle původu rozlišit na: 

a) infekční – virové, bakteriální, plísňové, parazitární 

b) neinfekční – orgánová onemocnění, intoxikace, dietetické poruchy, úrazy 

(Winkelmayer a kol. 2005) 

 

3.1 Infekční choroby 

Zárodky virů, bakterií nebo plísní vnikají do těla zvěře, kde poté způsobují 

akutní (rychlý) nebo chronický (pomalý) průběh onemocnění. Nákaza se šíří dýchacími 

cestami, zaţívacími orgány, poraněnou kůţí aj. Rozsah nákazy závisí hlavně na 

tělesném stavu zvěře (Lochman a kol. 1979). 

 

3.1.1 Virové nákazy 

3.1.1.1 Papilomatóza (Papilomatosis) 

Jedná se o virové onemocnění, které se na kamzičí zvěř přenáší z jiné zvěře a je 

přenosné i na člověka (Lochman a kol. 1979). Původcem je Papillomavirus z čeledi 

Papovaviridae (Celer 2006). K onemocnění jsou vnímavější mladší zvířata do 2 let 

věku (Páv 1981). Choroba se vyskytuje jen během zimních měsíců, na jaře nákaza 

zaniká (Lochman a kol. 1979). Infekce je vázána na primární poškození kůţe, 

přenašečemi jsou komáři a klíšťata (Páv 1981). Do poraněných míst kůţe, sliznice 

pysků nebo dutiny ústní vnikne zárodek nákazy – buď přímým stykem s nakaţenými 

kusy, nebo při poţití znečištěné potravy. Inkubační doba je 3-8 dní. Nákaza se 

vyskytuje na pyscích, jazyku, sliznici ústní dutiny a občas i mezi spárky a na bězích 

(Lochman a kol. 1979). Jedná se o benigní papilomy (bradavice) na kůţi nebo kutánních  

sliznicích, které po určité době spontánně vymizí (Páv 1981). U nakaţených kusů se 

objeví vyráţka, která se šíří a zvětšuje od velikosti špendlíkové hlavičky aţ k velikosti 

hrachu, utvoří se strupy, které postupně narůstají do květákovité formy. Papilomy jsou 

suché, hnědočervené, při přechodu ve zdravou tkáň často hnisavé (Lochman a kol. 

1979). Napadená kamzičí zvěř se nemůţe pastvit, hubne a slábne, a jsou-li současně 

postiţeny běhy, je bez moţnosti pohybu a hyne (Páv 1981). 
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U nás nebyla zatím zjištěna, v alpských zemích je častá i u srnčí a jelení zvěře. 

Toto onemocnění se vyskytuje i u domácích zvířat (ovcí a koz), proto je teoreticky 

moţný přenos i na české kamzíky (Páv 1981). 

 

3.1.1.2 Slintavka a kulhavka (Aphtae epizooticae)  

Jedná se o vysoce přenosné horečnaté infekční onemocnění (Páv 1981). 

Vyskytuje se u zvěře jen tehdy, jestliţe byl výskyt zaznamenán u domácích zvířat. V 

roce 1953 byla tato nákaza zjištěna u kamzíků v Luţických horách (Lochman a kol. 

1979). 

Původcem je Aphthovirus z čeledi Picornaviridae (Celer 2006), který je odolný 

proti nízkým teplotám (Páv 1981). Jeho přenos je moţný přímým stykem zvířat a zvěře 

nebo nepřímo hmyzem, potravou, hnojem, vodou, dopravními prostředky aj. Nákaza se 

šíří slinami, močí, výkaly a hlenem (Lochman a kol. 1979). Velmi důleţitý je přenos 

viru mlékem, protoţe v mléce se vyskytuje dříve, neţ se objeví viditelné klinické 

příznaky nemoci (Číhal a Straková 2004). První příznaky se objevují za 6 hodin aţ 

7 dnů. Patologické změny se projeví v dutině ústní na sliznici horní a dolní čelisti, na 

jazyku, na dásních a na svíráku jako puchýřky a mělké vřídky, nemocná zvěř slintá 

a vydává mlaskavé zvuky. Nákaza se také můţe přenést mezi spárky, coţ vyvolá 

u napadených kusů kulhání. Kůţe na korunce a mezi spárky je ztvrdlá, horká 

a bolestivá. Rozšíří-li se infekce aţ do pouzdra spárků, dochází k jeho vyzutí. Puchýřky 

v dutině ústní se postupně zvětšují, aţ se vytvoří vředovitá místa, z nichţ vytéká 

naţloutlá tekutina. Zvěř se nemůţe pastvit, hubne a slábne. Nákaza spárků jí znemoţní 

pohyb (Lochman a kol. 1979). 

Při mírném průběhu tohoto onemocnění dochází během 3-4 týdnů ke zlepšení 

zdravotního stavu zvěře. Jedná-li se o zhoubný průběh, hyne zvěř většinou následkem 

zánětu srdeční svaloviny (Páv 1981). 

Mezi preventivní opatření patří očkování domácích zvířat a dezinfekce 

3% chloraminem (Páv 1981). Při likvidaci tohoto onemocnění se dezinfikují slaniska, 

popřípadě krmítka, 2% roztokem NaOH nebo KOH. (Lochman a kol. 1979) 
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3.1.1.3 Klíšťová encefalitida (Encephalitis ixoidea) 

Původcem je Flavivirus z čeledi Flaviviridae (Celer 2006). Přenos se děje 

prostřednictvím klíštěte – Ixodes ricinus (Páv 1981). 

Hlavními příznaky jsou zánět mozku a míchy (Páv 1981). 

Jedná se o onemocnění s přírodní ohniskovostí, tzn. určitá oblast, ve které jsou 

příznivé podmínky pro existenci a rozvoj původce nákazy (Páv 1981). 

 

3.1.1.4 Vzteklina (Rabies) 

Původcem onemocnění je Lyssavirus patřící do čeledi Rhabdoviridae, který je 

odolný vůči nízkým teplotám a vyschnutí (Celer 2006). 

Zvěř se obvykle nakazí pokousáním vzteklými liškami. Inkubační doba trvá 

několik týdnů. U spárkaté zvěře se projevuje nákaza především tichou formou, obvykle 

ztrátou přirozené plachosti. Někdy se objevuje průjem, svědění místa pokousání, je 

moţno pozorovat záškuby různých svalových skupin, abnormální drţení hlavy 

a celkovou apatii. Onemocnění přechází rychle do paralýzy a dochází k úhynu. 

Postiţená zvířata poţírají nezvyklé předměty, které pak nalézáme při pitvě v obsahu 

ţaludku. Nákaza se stanovuje mikroskopickým vyšetřením mozku s průkazem 

tzv. Negriho tělísek nebo přímým imunofluorescenčním testem. 

Vzteklina patří mezi nebezpečné nákazy přenosné na člověka (Páv 1981). 

V roce 1980 se v Rakousku objevila vzteklina u dvou kamzíků (Polák 1980). 

U nás není z literatury známo, ţe by u kamzíků byla vzteklina zjištěna (převzato z 

Kučera 1982). 

Od roku 2003 u nás nebyla vzteklina lokalizována a Česká republika byla 

zařazena mezi země prosté této nákazy. Přispěly k tomu především plošně prováděné 

orální vakcinace volně ţijících šelem, především lišek (Celer 2006). 

 

3.1.1.5 Příměť pysková (Ecthyma contagiosum) 

Jedná se o virové onemocnění způsobené Parapoxvirem z čeledi Poxviridae. 

Parapoxvirus je epiteliotropní virus antigenně příbuzný s viry neštovic (Celer 2006). 
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Onemocnění se projevuje záněty kůţe pysků, sliznice dutiny ústní, distálních 

částí končetin a vemene. Na postiţených místech se objevuje dermatitida (pustulózní aţ 

nekrotická). Pokud není přítomna sekundární infekce, dochází k vyhojení obvykle do 14 

dní. 

K přenosu viru dochází kontaminovanými slinami nebo kontaktem s postiţenou 

kůţí. Virus se mnoţí pouze v místě infekce, nedochází ke generalizaci. Inkubační doba 

se pohybuje v rozmezí pěti aţ osmi dnů. Onemocnění je přenosné i na člověka (Pavlata 

2010). 

Příměť pysková byla pozorována v Kanadě u ovce tlustorohé (Ovis canadensis) 

a to jiţ od roku 1953. Onemocnění bylo prokázáno také u amerického druhu Oreamnos 

americanus pocházejícího z Britské Kolumbie (Kanada). Jednalo se o první zprávy 

o výskytu tohoto onemocnění u horských koz. Zkoumáním bylo zjištěno, ţe všechny 

infikované kusy měly kontakt s umělými zdroji soli. Následně bylo z těchto solných 

zdrojů izolováno i ohnisko infekce (Samuel a kol. 1975). 

Infekce parapoxviry byla zjištěna i u japonských Capricornis crispus (Inoshima 

a kol. 2001).  

 

3.1.1.6 Pestivirus 

Rod Pestivirus patří do čeledi Flaviviridae. Tento rod zahrnuje tři významné 

druhy: virus bovinní virové diarrhoe (BVD), virus klasického moru prasat (KMP) 

a virus Border desease (BV) (Celer 2006).  

V letech 2005 – 2007 byl ve Španělsku zaznamenán obrovský pokles počtu 

kamzíků (Rupicapra pyreanaica), přibliţně 3000 kusů. Jako příčina úhynu byl určen 

Border desease virus. Kamzíci vykazovali příznaky respiračního onemocnění, kachexie, 

alopecie. Vyšetřeno bylo celkem 68 kamzíků – s výjimkou dvou kusů byl u všech 

pozitivní nález pestivirů (Marco a kol. 2009b).  

BVD virus byl nalezen u dvou zástupců druhu Oreamnos americanus chovaných 

v ZOO v Idaho. Byl izolován také z japonských Capricornis crispus (Nelson a kol. 

2008). 
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3.1.2 Bakteriální nákazy 

3.1.2.1 Infekční slepota (Cerato-conjuctivitis-infectiosa) 

Původce tohoto onemocnění je zřejmě virové agens a Rickettsia, dále se na něm 

podílí druhotná bakteriální infekce (Páv 1981). První nákaza byla zaznamenána v letech 

1915-1919 v rakouských Alpách. Později, v roce 1926, se onemocnění vyskytlo také ve 

Švýcarsku (Lochman a kol. 1979). U nás nebylo toto onemocnění zjištěno (Páv 1981). 

Průběh nákazy se podobá očnímu kataru, spojenému s výtokem sekretu, který postupně 

zesiluje, aţ stéká po srsti, takţe je dobře viditelný i na dálku. Infikované kusy jej 

zpočátku otírají o stromy, keře, skaliska apod., čímţ se nákaza dále rozšiřuje. Zvláště se 

rozšiřuje od kamzic na kamzíčata (Lochman a kol. 1979). K šíření nemoci napomáhjí 

také mouchy a klíšťata (Páv 1981). Dospělí kamzíci, kteří ţijí osamoceně, se zpravidla 

nakazí aţ v průběhu říje. Příznaky nákazy se projeví za 4-5 dní po infekci. Spojivka je 

zarudlá, odumřelé spojivo způsobuje proděravění rohovky a výtok očního moku. 

Duhovka a rohovka zarůstá a dochází k mléčnému zakalení rohovky. Nejčastěji se 

vyskytuje v letních měsících (srpen – září) (Lochman a kol. 1979). Sluneční záření 

zřejmě napomáhá rozvoji nemoci (Páv 1981). Nákaza se rozšiřuje z jednoho světla do 

druhého, napadená zvěř postupně slepne, nemůţe vyhledávat a přijímat potravu a hyne 

celkovým oslabením nebo se zřítí ze skal. Při nákaze je typický postoj kamzičí zvěře se 

vztyčenou hlavou proti obloze (Lochman a kol. 1979). Při mírném průběhu můţe dojít 

k samovyléčení, těţký průběh končí úhynem (Páv 1981). Jediným prozatímním 

opatřením proti nákaze je odstřel osleplých, nemocných a z nemoci podezřelých kusů 

(Lochman a kol. 1979). 

V letech 1950-1999 byl sledován výskyt infekční keratokonjuktivitidy 

u kamzíků ve východním Švýcarsku (oblast Graubünden). Od roku 1992-1999 uhynulo 

na příznaky infekční keratokonjuktivitidy celkem 243 kamzíků. Byl pozorován výrazný 

sezónní výskyt (většina případů během léta a podzimu). Sérologickým vyšetřením bylo 

zjištěno, ţe séroprevalence Mycoplasma conjuctivitae u sledovaných kamzíků je velmi 

nízká. Z toho plyne závěr, ţe kamzíci se zřejmě nakazili od ovcí, se kterými během 

sezónní pastvy přicházejí do styku (Giacometti a kol. 2002). 
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3.1.2.2 Brucelóza (Brucellosis) 

Původcem toho onemocnění označovaného také jako maltská horečka je 

Brucella melitensis (Páv 1981). 

Nákaza se přenáší přímým stykem nebo výměšky nemocného kusu, infikovaným 

krmivem, vodou, nebo jinými zvířaty, zejména hlodavci. Má charakter ohniskové 

nákazy a šíří se hlavně trávicím ústrojím (Lochman a kol. 1979). Chronický průběh 

onemocnění se projevuje hnisavými záněty šlach, kloubů, varlat a nadvarlat. Brucely 

mají zvýšenou afinitu k pohlavním orgánům, způsobují jejich nekrózy a záněty. Jedná 

se o nebezpečnou nákazu, přenosnou i na člověka (Páv 1981). 

Klinickými projevy je zmetání plodu u samičí zvěře a u kamzíků zduření ráţí. 

Jedná se o onemocnění přenosné na člověka (Lochman a kol. 1979). 

Brucelóza byla poprvé popsána v roce 1950 ve Švýcarsku. V prosinci 1988 byl 

spatřen u silnice poblíţ jiţní části francouzských Alp pětiletý kamzík (slepý a apatický). 

Zjištěné klinické příznaky zahrnovaly oboustrannou keratokonjuktivitidu a uveitidu, 

nystagmus, polyartritidu a orchiepididymitidu. Na základě vyšetření byla prokázána 

přítomnost brucelózy (Garin-Bastuji a kol. 1990). 

 

3.1.2.3 Tetanus (Tetanus) 

Onemocnění je způsobeno bakterií Clostridium tetani, přenáší se infekcí po 

poranění (Páv 1981). 

Bakterie vylučuje do těla toxiny. Mezi hlavní příznaky patří ztuhnutí svalstva 

a křeče (Páv 1981). 

 

3.1.2.4 Aktinomykóza (Actinomycosis) 

Jedná se o chronické onemocnění převáţně srnčí zvěře, nakazit se můţe i člověk 

(zoonóza). Důleţitým původcem onemocnění je bakterie Actinomyces bovis. Původcem 

onemocnění mohou být také společně Actinobacillus lignieresi, Corynebacterium 

pyogenes, Staphylococcus aureus. V zahraničí se toto onemocnění označuje jako 

„Lumpy jaw“ a objevuje se hlavně ve farmových chovech v Severní Americe, kde se 

udává výskyt aţ u 40% zvěře (Straková a Číhal 2008). Patogenní účinek těchto bakterií 

se projeví obvykle aţ po poranění (Páv 1981). 
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Onemocnění postihuje nejčastěji čelisti, měkké části dutiny ústní, jazyk, u samic 

i vemena. Tam, kde se zárodky usídlí, vznikají nádorovité zduřeniny (uzlíky), které mají 

sklon k hnisání. Uprostřed těchto uzlíků se tvoří drobná zrnéčka, která mohou 

zvápenatět a vytvářet tzv. aktinomykotické drúzy. Napadená kostní tkáň je zduřelá, 

zcela rozrušená a zdeformovaná. Nemocná zvěř pro pokračující deformaci čelistí 

nemůţe přijímat potravu, hubne a nakonec hyne (Páv 1981). 

Zvěř se nakazí při pastvě, zejména v honitbě s dostatkem vlhkých míst (Páv 

1981). 

Jirotka a Naxera (1976) informují, ţe se v poslední době toto onemocnění stále 

více vyskytuje a ţe se šíří především ze zamokřených pastvin. Projevuje se podle nich 

nádory na čelisti, ochrnutím lízáku, zvěř nebere potravu, ztrácí kondici a hyne (převzato 

z Kučera 1982). 

Aktinomykózu u kamzíků prokázal i Kučera svým výzkumem z let 1970-82. 

 

3.1.2.5 Pseudotuberkulóza (Pseudotuberculosis)  

Infekce byla zjištěna prakticky u všech druhů zvířat, původcem je Yersinia 

pseudotuberculosis a Yersinia enterocolitica (Chroust 2001). 

U japonských Capricornis crispus byla izolována Yersinia sp. Pozitivních bylo 

34 vzorků z celkových 156 vyšetřovaných. Na základě důkladného rozboru byly určeny 

tyto druhy: Yersinia enterocolitica, Yersinia frederiksenii, Yersinia intermedia 

a Yersinia  kristensenii (Kato a kol. 1985). 

 

3.1.2.6 Paratuberkulóza (Paratuberculosis) 

Jedná se o celosvětově rozšířené, nakaţlivé, chronické onemocnění střeva 

způsobené bakterií Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Číţek 2008). 

Původce onemocnění se vylučuje z postiţeného organismu trusem, mlékem 

a spermatem. K infekci zvířat dochází především pozřením potravy, vody či mléka 

kontaminovaných původcem onemocnění. Bakterie se usídlí a následně pomnoţí ve 

střevní sliznici, coţ vyvolává chronický zánět střeva projevující se průjmy, které jsou 

rezistentní k léčbě. V České republice je výskyt paratuberkulózy stále častější a to 

zejména v oborních a farmových chovech. Postiţená zvířata jsou zpravidla silně 
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vyhublá s častými projevy průjmů. Při pitvě jsou u nich patrné zvětšené střevní mízní 

uzliny a změny na játrech a plicích (Winkelmayer a kol. 2005). 

Případy výskytu paratuberkulózy jsou hlášeny i z amerického Colorada u druhu 

Oreamnos americanus (Williams a kol. 1979). V České republice probíhal výzkum 

paratuberkulózy v letech 2002 – 2007. Zkoumáno bylo za tuto dobu celkem 162 

kamzíků, přičemţ přítomnost Mycobacterium avium subsp. paratubeculosis byla 

prokázána u čtyř kamzíků (Kopečná a kol. 2008). 

 

3.1.3 Plísňová onemocnění 

Plísňová onemocnění se vyskytují nejčastěji u srnčí zvěře, dále také u jelení 

a kamzičí zvěře, ale i u zajíců a králíků. Rozlišujeme systémové a povrchové mykózy. 

Při systémových jsou nejčastěji postiţeny plíce, ve kterých se vytvářejí četné, často jako 

slepičí vejce velké, šedoţluté uzly (mykotická loţiska), příleţitostně se tato loţiska 

vyskytují i na játrech, či střevě (Winkelmayer a kol. 2005).  

V roce 2002 byl v Itálii nalezen uhynulý kamzík, u něhoţ byla prokázána 

infekce plísní Trichophyton verrucosum. Trichophyton patří mezi keratinofilní houby, 

které prostřednictvím keratináz vyuţívají keratin v kůţi, srsti a rohovině. Infekce se 

přenáší stykem s nakaţenými zvířaty nebo kontaminovaným prostředím. Ve stejné 

oblasti, kde byl nalezen uhynulý italský kamzík, se běţně paství stáda krav, u kterých 

byly pozorovány známky trichofytózy. Dá se proto předpokládat, ţe kamzík se nakazil 

od těchto krav (Peano a kol. 2008). Další výskyt trichofytózy je hlášen z východních 

Pyrenejí. Tam byli v roce 1996 a 2001 nalezeni dva kamzíci (Rupicapra pyrenaica), 

u nichţ byl prokázán výskyt houby Trichophyton mentagrophytes . U jednoho 

z kamzíků byla také prokázána infekční keratokonjuktivitida (Marco a kol. 2007). 
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3.1.4 Parazitární choroby 

První studie o výskytu parazitóz u kamzičí zvěře se u nás objevuje v roce 1970. 

Onemocnění vyvolávají parazité (cizopasníci), kteří ţijí trvale nebo dočasně v těle 

(endoparazité) nebo na těle (ektoparazité) zvěře a jsou s ní  biologicky a ekologicky 

spjati, neboť ţijí na její úkor. 

Cizopasníci mají velkou rozmnoţovací schopnost, mohou ţít ve všech orgánech 

a tkáních. Svým hostitelům škodí tím, ţe jim odebírají výţivné látky, přeplňují 

jednotlivá ústrojí, přisátím způsobují záněty, vylučují jedovaté látky apod. Parazitózy 

přenosné na člověka se označují jako zoonózy (Lochman a kol. 1979). 

 

3.1.4.1 Systematický přehled významných taxonů 

Říše: Prvoci (Protozoa) 

Kmen: Výtrusovci (Apicomplexa) 

Třída: Kokcidie (Coccidea) 

 

Říše:  Ţivočichové (Animalia)  

Prvoústí (Protostomia) 

Skupina: Platyzoa 

Kmen: Ploštěnci (Platyhelminthes =  Plathelminthes) 

Podkmen: Neodermata 

Třída: Motolice (Trematoda) 

Podtřída: Digenea 

Třída: Tasemnice (Cestoda) 

Podtřída: Eucestoda 

Řád: Kruhovky (Cyclophyllidea) 

Čeleď: Anoplocephalidae 

Čeleď: Taeniidae 

Skupina: Ecdysozoa 

Kmen: Hlístice (Nematoda) 

Třída: Adenophorea = Aphasmida 

Řád: Nitkovci (Enoplida, Trichocephalida) 

Čeleď: Trichuridae 
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Čeleď: Trichinellidae 

Třída: Secernentea = Phasmida 

Řád: Měchovci (Strongylida) 

Podřád: Zubovky (Strongyloidea) 

Podřád: Vlasovky (Trichostrongyloidea) 

Podřád: Plicnivky (Metastrongyloidea) 

Kmen: Členovci (Arthropoda) 

Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata) 

Třída: Pavoukovci (Arachnida) 

Řád: Roztoči (Acari = Acarina) 

Podřád: Klíšťata (Ixodida = Metastigmata) 

Podřád: Sametkovci (Actinedida = Prostigmata = Trombidioformes) 

Podřád: Zákoţkovci (Acaridida = Astigmata = Sarcoptiformes) 

Skupina: Bezpancířníci (Acaridiae) 

Čeleď: Zákoţkovití ( Sarcoptidae) 

Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata) 

Nadtřída: Šestinozí (Hexapoda) 

Třída: Jevnočelistní, hmyz (Ectognatha = Insecta) 

Podtřída: Křídlatí (Pterygota) 

Skupina: Hemimetabola – hmyz s proměnou nedokonalou 

Řád: Phthiraptera 

Podřád: Péřovky (Ischnocera) 

Podřád: Vši (Anoplura) 

Řád: Dvoukřídlí (Diptera) 

Podřád: Krátkorozí (Brachycera) 

Sekce: Kruhošví (Cyclorrhapha) 

(Klimeš 2004) 
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3.1.4.2 Cizopasní prvoci 

3.1.4.2.1 Kokcidióza (Coccidiosis) 

Kokcidie mají sloţitý vývojový cyklus provázený typickým střídáním generací 

pohlavního a nepohlavního rozmnoţování. Ten se můţe uskutečňovat v jednom hostiteli 

(monoxenní kokcidie) nebo ve dvou, popř. více hostitelích (heteroxenní kokcidie) 

(Chroust 2001). 

U druhu Rupicapra rupicapra se vyskytují následující druhy kokcídií – Eimeria 

rupicaprae, E. riedmülleri, E.alpina a E.yakimoff-matschoulskyi (Lochman a kol. 1979). 

Páv (1981) uvádí jako cizopasníka kamzíků ještě Eimeria suppereri. U japonských 

druhů Capricornis crispus byly zjištěny tyto druhy kokcídií: Eimeria capricornis, 

Eimeria nihonis, Eimeria naganoensis a Eimeria kamoshika. U amerického druhu 

Oreamnos americanus byly zjištěny Eimeria oreamni, Eimeria montanaensis a Eimeria 

ernsti (Inoue 1989). 

Onemocnění je doprovázeno krvavými průjmy, neboť vývoj kokcídií probíhá 

ve sliznici tenkého střeva. Sliznice je zanícena, střevní buňky odumírají, zánět se 

zvětšuje ještě přítomností bakterií. Zvěř trpí nechutenstvím, je zesláblá, zrcadlo má 

neustále znečištěno hlenovitými výkaly a můţe dojít nakonec k uhynutí v důsledku 

celkového vyčerpání. Zvěř se nakazí potravou, která obsahuje oocysty. Jakmile se 

oocysty dostanou do tenkého střeva, uvolní se z nich zárodky, které aktivně vnikají 

do střevních buněk. Zde se tzv. nepohlavním rozmnoţováním rozpadají na nové, které 

opět cestují do dalších buněk střevní sliznice. Po určité době nastává rozmnoţování 

pohlavní, vytvářejí se samičí a samčí buňky a po jejich spojení se obalují samičí buňky 

pevným obalem a vzniká oocysta (Lochman a kol. 1979). Pevná blanka, která chrání 

oocystu před nepříznivými vlivy prostředí a umoţňuje zárodečné hmotě dělit se ve 

4 sporocysty obsahující po 2 zárodcích – sporozoitech. Ke sporulaci dochází u kamzičí 

zvěře v průběhu 4-6 dnů, kromě E.suppereri (12-14 dnů) (Páv 1981). 

Výskyt kokcídií je nejvyšší u mufloní a srnčí zvěře, kde dosahuje aţ 100% 

prevalence, u kamzičí zvěře aţ 69%, niţší je u jelení zvěře, kde dosahuje 26% (Chroust 

2001). 

Nejlepším preventivním opatřením je důsledná hygiena kolem míst, kde se 

vykládá krmivo pro zimní přikrmování (Lochman a kol. 1979). 
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Léčbu je moţno provádět za pouţití léčiv toltrazuril (Baycox) nebo diklazuril 

(Pavlata 2010).  

 

3.1.4.2.2 Toxoplazmóza (Toxoplasmosis) 

Původcem tohoto onemocnění je prvok Toxoplasma gondii. Definitivním 

hostitelem jsou kočkovité šelmy, v jejichţ tenkém střevě probíhá pohlavní fáze 

vývojového cyklu. Mezihostiteli mohou být všichni teplokrevní ţivočichové, včetně 

člověka (Winkelmayer a kol. 2005). Toxoplasma má výraznou afinitu především 

k nervové tkáni a očím. Pro akutní stádium infekce je charakteristická tvorba tzv. 

pseudocyst, které jsou přechodným stádiem infekce a velmi rychle, jiţ po několika 

hodinách, se rozpadají. Při chronickém stádiu se tvoří tkáňové cysty a představují 

klidové stádium parazita. Onemocnění se projevuje jen zřídka klinickými příznaky 

(Chroust 2001). Toxoplazmóza můţe být příčinou zmetání (Marco a kol. 2009a).  

Zvěř se infikuje pravděpodobně při pastvě oocystami vyloučenými kočkovitými 

šelmami (Chroust 2001). 

Přítomnost tohoto prvoka byla prokázána u španělských kamzíků (Rupicapra 

pyrenaica). V roce 2002 byl nalezen uhynulý kamzík v severovýchodním Španělsku, 

jako moţná příčina infekce byla uvedena kontaminovaná voda či strava kočičími 

výkaly, neboť v místě nálezu kamzíka je velmi hojný výskyt zdivočelých koček (Marco 

a kol. 2009a).  Výskyt toxoplazmózy udává i Kotrlá (1984) a to u kamzíků ve 

Švýcarsku. Toxoplasma gondii byla prokázána i u asijských druhů Capricornis crispus. 

Při výzkumu z let 1981 – 1984 probíhajících v Japonsku byly nalezeny i další druhy 

parazitů a to  Leptospira interrogans a Chlamydia psittaci (Kinjo a kol. 1987). 

 

3.1.4.2.3 Sarkosporidióza (Sarcosporidosis) 

Je onemocnění vyvolané prvokem Sarcocystis gracilis, který napadá svalové 

buňky srdce, jazyka, jícnu, krku aj., kde tvoří malé zvápenatělé bílé cysty. Infekci 

zprostředkovává oocysta, která se dostává do těla s potravou. Zárodky se uvolní, vnikají 

do lymfatických a krevních drah a jsou jimi zanášeny do svalstva, kde probíhá 

rozmnoţování, zakončené vytvořením cysty, která se obalí tuhou blanou (Lochman 

a kol. 1979). Hlavním zdrojem infekce pro zvěř jsou psi a dále i volně ţijící masoţravci 

(Chroust 2001). 
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Nález sarkosporidií u kamzíků v ČSR dokládá Páv (1981). Sarcocystis sp. byla 

prokázána také u druhu Oremnos americanus. Mezi léty 1970 – 1977 probíhal výzkum 

v americkém státě Alberta, za tuto dobu bylo vyšetřeno 15 vzorků svaloviny. 

Přítomnost Sarcocystis sp. byla prokázána v jedenácti případech (Mahrt a Colwell 

1980). V roce 1986 bylo zkoumáno 56 vzorků svaloviny jazyka pocházejících 

z amerického státu Washington, 24 vzorků bylo pozitivních (Foreyt 1989). 

 

3.1.4.3 Cizopasní ploštěnci 

3.1.4.3.1 Motoličnatost (Trematodosis) 

Jedná se o nebezpečné invazivní onemocnění způsobené motolicemi 

(Trematoda). Motolice jsou heteroxenní ţivočichové (biohelminté), tzn. ţe mají sloţitý 

vývojový cyklus zahrnující mezihostitele (Páv 1981). U našich kamzíků se vyskytují 

pouze dva druhy motolic – motolice kopinatá (Dicrocoelium dendrticum) a motolice 

jaterní (Fasciola hepatica) (Lochman a kol. 1979). Páv (1981) uvádí i výskyt motolice 

obrovské (Fascioloides magna). 

 

3.1.4.3.1.1 Motolice jaterní (Fasciola hepatica) 

Fasciola hepatica má ploché listovité tělo šedě nebo hnědě zelené barvy, 

dosahuje délky 20-30 mm. Dospělé motolice ţijí v jaterních ţlučovodech, kde kladou 

velké mnoţství vajíček, která se dostávají ţlučí do střev a s trusem odcházejí z těla. 

Ve vlhkém prostředí se z nich vyvine obrvená larva – miracidium, která se zavrtává do 

mezihostitele, plţe bahnatky malé (Limnea/Galba truncatula). V těle plţe z ní vzniká 

sporocysta, ze které nepohlavním mnoţením vzniknou redie, ty dávají vznik cerkáriím. 

Cerkárie opouští tělo plţe, uchytí se na travnatém porostu, obalí hlenem a dají tak vznik 

cystě. K nákaze dochází na pastvě, při pití vody nebo zkrmování sena. Pozřená cysta se 

v trávicím ústrojí svého hostitele natráví, motolice proniká do břišní dutiny a cestuje do 

jater.  Nakonec se usídlí ve ţlučovodech a celý cyklus se opakuje (Páv 1981). 
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3.1.4.3.1.2 Motolice obrovská (Fascioloides magna) 

Nejnebezpečnějším druhem je motolice obrovská (Fascioloides magna). 

Dospělý jedinec je dlouhý 40-100 mm, má hnědou nebo hnědočervenou barvu. Tělo má 

pokryto četnými jemnými ostny. Mezihostitelm je opět bahnatka malá (Páv 1981). 

 

3.1.4.3.1.2.1 Terapie fascioloidózy 

Nejběţnější chemoterapeutika se dělí na základě chemické struktury na několik 

základních skupin: 

- Halogenované fenoly (př. BHS – bithionolsulfoxid) 

- Salicylanilidy (př. klosantel a rafoxanid – Rafendazol premix) 

- Benzimidazoly (př.  albendazol, luxabendazol, triklabendazol – Vermitan, 

Aldifal a Fasinex) 

- Benzensulfonamidy (př. klorsulon) 

- Fenoxyalkany (př. diamfenetid) 

 

Bithionolsulfoxid byl prvním úspěšně pouţitým antifascioloikem s účinností aţ 

100 %. Byl podáván v dávce 50 mg/kg ţ.hm. Jeho pouţívání však muselo být záhy 

ukončeno pro nedokonalou čistotu a rezidua u nás vyráběného preparátu. 

Výrazný pokrok přineslo pouţití rafoxanidu v dávce 15 mg/kg ţ.hm., jehoţ 

účinnost byla ověřována od roku 1985 asi u 200 ks jelení zvěře v oboře u Hluboké nad 

Vltavou.  

(Chroust a Chroustová 2004) 

 

3.1.4.3.1.3 Motolice kopinatá (Dicrocoelium dendriticum) 

Motolice kopinatá (Dicrocoelium dendriticum) má drobné šedohnědé aţ 

průsvitné tělo kopinatého tvaru dlouhé asi 1 cm. Vývoj probíhá ve dvou mezihostitelích 

– teplomilní plţi z rodů Zebrina, Helicella, Theba aj. a mravenci Formica fusca 

a F.rufibarbis (Páv 1981). Léčba se provádí albendazolem v dávce 10 mg/kg ţ.hm 

(Chroust a Forejtek 2010c). 

Nález motolice kopinaté pochází i z Japonska (Capricornis crispus) z roku 1981. 

Testům bylo podrobeno celkem patnáct vzorků, z nichţ 4 byly pozitivní (Nakamura 

a kol. 1984).  
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Kotrlá (1984) uvádí, ţe u kamzíka v Luţických a Jizerských horách nebyly 

motolice nalezeny. Častý výskyt motolice Dicrocoelium dendriticum i Fasciola 

hepatica je podle ní v Rakousku, Švýcarsku a Německu. 

Pro léčbu se pouţíval Helmisan Spofa (levamisol a oxyklozanid), v zahraničí 

Hetolin (piperazinový derivát) a fenbendazol (Páv 1981). 

K přímé likvidaci mezihostitele bahnatky malé se osvědčilo pouţívání 0,2% 

roztoku pentachlorfenolátu sodného. Ze zahraničních prostředků byly zkoušeny tyto: 

Frescon (N-tritylmorfolin) a Preventol (natrium-2-fenylfenolat) v 1% roztocích 

(Lochman a kol. 1979). 

 

Zajímavý je pokus Kotrlého a Kotrlé (1960-1970), při kterém sledovali dobu 

přeţívání parazita Fascioloides magna u samice kamzíka horského: kamzík horský 

samičího pohlaví, stáří 6 let byl 18. března 1966 uměle infikován 320 metacerkariemi. 

Kontrola trusu provedena 2. a 16. dubna, 5. a 23. května s negativním výsledkem. Při 

kontrole 20. června bylo nalezeno jediné vajíčko motolice, stejně tak i při kontrole 

4. července. 11. a 25. července byly výsledky opět negativní. Kamzice uhynula náhle 

3. srpna a v jejích játrech bylo zjištěno: 10 pohlavně zralých motolic, 12 nedospělých 

motolic a 2 malé motolice. Celkem se tedy po podání 320 metacerkárií vyvinulo 

v játrech kamzíka 24 motolic, tj. 7,5%. 

 

 

3.1.4.3.2 Tasemnice (Cestoda) 

Na kamzičí zvěři parazitují tři druhy tasemnic. Dva jako larvální stadia, jeden 

druh ve stadiu dospělosti (Lochman a kol. 1979). 

Tasemnice odnímají zvěři ţiviny, čímţ zvěř celkově oslabují, svými přísavkami 

poškozují střevní sliznici, dochází k sekundární bakteriální infekci.  Tak vznikají záněty 

střeva, které se projevují krvavými průjmy. Zvěř je zesláblá, dochází ke zpomalení růstu 

(Lochman a kol. 1979). 
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3.1.4.3.2.1 Tasemnice ovčí (Moniezia benedeni) 

Dospělá tasemnice – tasemnice ovčí (Moniezia benedeni) ţije v tenkém střevě. 

Délka těla se pohybuje v rozmezí 250-270 mm, je světle ţluté barvy (Lochman a kol. 

1979). Tělo je sloţeno z velkého počtu článků, poslední zralé články opouštějí tělo 

zvěře s trusem. Tento trus poţírají i s vajíčky půdní roztoči čeledi Oribatidae. V jejich 

těle se z vajíčka uvolní larvy, které se po 4-5 měsíčním vývoji přemění v invazivní 

stádium cysticerkoid. Zvěř se nakazí na pastvě, kdy společně s trávou pozře i roztoče. 

Cysticerkoidy se v těle zvěře přichytí na sliznici tenkého střeva svými přísavkami a za 

35 aţ 50 dní dorostou v dospělou tasemnici. Ta dosahuje délky 2,5 aţ 4 m.  K léčbě je 

vhodná aplikace Taenifuginu gran. (niclosamid piperazin, výrobce Spofa) nebo 

Mebenvetu (mebendazol) (Páv 1981). Můţeme pouţít i praziquantel v dávce 3,75 

mg/kg ţ.hm., fenbendazol v dávce 10-15 mg/kg ţ.hm. či mebendazol v dávce 10-20 

mg/kg ţ.hm (Chroust a Forejtek 2011a). 

 

3.1.4.3.2.2 Tasemnice vroubená (Taenia hydatigena) 

Cysticercus tenuicollis je larvální stádium tasemnice vroubené (Taenia 

hydatigena). Způsobuje cysticerkózu. Larva má tvar průsvitného měchýřku, velikosti 

hrachu nebo aţ slepičího vejce. Uvnitř průsvitných blan je vidět hlavička s krčkem. 

Boubele u napadené zvěře nejčastěji nacházíme na okruţí bachoru nebo na játrech, 

výjimečně na plicích. Dospělá tasemnice cizopasí v tenkém střevě psovitých šelem 

(Lochman a kol. 1979). Vajíčka odcházejí s jejich trusem ven, ulpívají na trávě, kde 

jsou při pastvě pozřena spárkatou zvěří, která slouţí jako mezihostitel. Z vajíček se 

vyvinou v zaţívacím ústrojí larvy, které se dostávají krevním oběhem do jater. Jiţ zde 

se můţe vyvinout boubel. Nebo cestují dále do okruţí a boubel vzniká v těchto místech. 

Jestliţe při vyvrhování jsou napadené orgány dány za potravu psům, vyvíjí se u nich 

dospělá tasemnice a koloběh se opakuje. Migrace většího počtu mladých stádií 

tasemnice můţe způsobit chronický zánět pobřišnice.  

Preventivním opatřením je vývrhy zakopávat nebo spálit, nedávat je za potravu 

psům a nepohazovat volně v přírodě, dále pravidelné odčervení loveckých i ostatních 

psů (Kotrlá 1984). 
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3.1.4.3.2.3 Měchožil zhoubný (Echinococcus granulosus) 

Boubel (echinokok) je larvální stadium tasemnice měchoţila zhoubného 

(Echinococcus granulosus), který způsobuje echinokokózu. Nejčastěji ho nalézáme na 

játrech. Jeho velikost se pohybuje opět od velikosti hrachu aţ do velikosti dětské hlavy. 

Měchýřky jsou ţlutobílé barvy. V dospělém stadiu cizopasí u psovitých šelem 

(Lochman a kol. 1979). Nález echinokoka je dokladován také z Idaho a Montany (USA) 

u druhu Oreamnos americanus, definitivním hostitelem je zde vlk (Canis lupus) (Foreyt 

a kol. 2009). 

 

3.1.4.4 Cizopasné hlístice (Nematoda) 

Hlístice (Nematoda) mají oddělené pohlaví a jejich vývoj probíhá bez účasti 

mezihostitelů. Vzhledem k přímému vývoji larev v zemi se označují jako monoxenní 

(geohelminté) (Páv 1981). 

 

3.1.4.4.1 Cizopasníci plic 

Plicní helmintózy jsou u kamzíka velmi hojné a jsou způsobeny na našem území 

převáţně druhem Neostrongylus linearis, na druhém místě je to plicnivka Muellerius 

tenuispiculatus a konečně druh Muellerius capillaris (Kotrlá 1984).  

 

Nejdůleţitější jsou cizopasníci dýchacích orgánů – plicnivky. Tyto můţeme 

rozdělit do dvou skupin: 

1) hlístice, které cizopasí v průdušnici, v průduškách a v průdušinkách zvěře. 

Patří do rodu Dictyocaulus a způsobují onemocnění zvané diktyokaulóza.  

Klinické příznaky při diktyokaulóze se projevují kašlem, hlenovitým výtokem 

z nozder a vyhublostí. Nákaza je často doprovázena sekundární bakteriální infekcí, která 

způsobuje zánět plic. 

Dictyocaulus noerneri (eckerti) – plicnivka jelení, dříve zaměňována za 

Dictyocaulus viviparus, který vyvolává onemocnění u skotu (Chroust a Forejtek 2010a), 

a Dictyocaulus filaria – plicnivka dobytčí, jsou dlouzí vlasovití červi viditelní pouhým 

okem. Lochman a kol. (1979) uvádí, ţe u nás nebyly u kamzičí zvěře zjištěny, coţ je 

zajímavé, neboť u srnčí a jelení zvěře v Luţických horách i Jeseníkách se tito parazité 

vyskytují. Vysvětluje to tím, ţe tyto plicnivky potřebují ke svému vývoji vlhké 
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prostředí, coţ je mimo areál výskytu kamzíků. Nicméně Chroust (1991) o několik let 

později prokázal přítomnost Dictyocaulus noerneri u kamzíků z Jeseníků. 

Vývoj plicnivek je přímý. Samičky kladou v plicích plně embryonovaná vajíčka, 

tj. mají jiţ vyvinutou larvu, která se z vajíčka uvolňuje ještě v plicích nebo při průchodu 

trávicím traktem. Vajíčka i larvy jsou spolu s hlenem vykašlávány z plic do ústní 

dutiny, polknutím se dostávají do trávicího traktu a do trusu. Ve vnějším prostředí 

prodělávají za vhodných podmínek (dostatečná vlhkost a teplota kolem 20°C) další fázi 

vývoje. Významnou úlohu při rozšiřování larev z hromádek trusu do okolí mají jednak 

koprofágní brouci a dále koprofágní houby rodu Pilobolus. Zvěř se nakazí pozřením 

infekčních larev nejčastěji při pastvě na vlhkých porostech. Významným faktorem při 

vývoji diktyokaulů v těle hostitele je tzv. fenomen hypobiózy (Chroust a Forejtek 

2010a). 

 

2) hlístice, které ţijí v plicních sklípcích a plicní tkáni. Patří sem rody Muellerius 

capillaris, Muellerius tenuispiculatus a Neostrongylus linearis, onemocnění se nazývají 

muellerióza a neostrongylóza. Ke svému vývoji potřebují mezihostitele, kterými jsou 

suchozemští plţi (Lochman a kol. 1979). 

Muellerius tenuispiculatus je specifickým cizopasníkem kamzičí zvěře, u jiných 

druhů spárkaté zvěře nebyla prokázána. K nám se dostal společně s vysazenou zvěří. 

Ostatní dva druhy plicnivek cizopasí především u ovcí, ale vyskytují se i u kamzíků 

a muflonů (Lochman a kol. 1979). 

V Rakousku, Francii a Švýcarsku se vyskytuje u kamzičí zvěře celkem 6 druhů 

plicnivek. Kromě u nás se vyskytujících druhů jsou to navíc – Protostrongylus 

rupicaprae, Protostrongylus austriacus a Spiculocaulus austriacus (Lochman a kol. 

1979). 

Muellerius capillaris patří k druhům rozšířeným v Evropě, Asii, Americe 

a Austrálii jako typický parazit ovcí, koz a některých druhů zvěře čeledi Bovidae – koza 

bezoárová, kamzík aj.   

Neostrongylus linearis se vyskytuje u ovcí a kozoroţců ve Francii, Rakousku 

a Kavkaze (Kotrlý a Kotrlá 1970). 

Protostrongylus rufescens – dosahuje délky aţ 50 mm a má typické hnědé 

zbarvení. Cizopasí u všech druhů spárkaté zvěře a také u ovcí a koz. Při silných 

infekcích zjišťujeme v plicích rozsáhlá zánětlivá ostře ohraničená loţiska ţlutošedého 
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aţ červenošedého zbarvení s mozaikovitou strukturou, které výrazně vystupují nad 

povrch plic. V současné době se u nás vyskytuje ojediněle a to zejména u muflonů, příp. 

kamzíků (Chroust a Forejtek 2010b). Nález tohoto parazita prokázal i Kučera (1982). 

 

V zamořených oblastech se provádí léčba antiparazitiky a to buď tiabendazolem 

s denní dávkou 50 mg na kg hmotnosti nebo mebendazolem s denní dávkou 10 mg na 

kg hmotnosti. Pouţívá se pětidenní aplikační cyklus. Lze pouţít i přípravek Helmisan 

premix (levamisol a oxyklozanid) (Páv 1981). 

 

 

3.1.4.4.1.1 Druhové zastoupení plicních nematod ve světě 

3.1.4.4.1.1.1 Německo a Rakousko 

Výzkumem plicních nematod v Německu a Rakousku se zabýval Gebauer 

(1932). Zjistil tyto druhy: 

- Protostrongylus rupicaprae 

- Protostrongylus austriacus 

- Neostrongylus linearis 

- Muelerrius capillaris 

- Muellerius tenuispiculatus 

- Dictyocaulus filaria 

 

Dalším, kdo studoval plicní helminty v Německu, byl Stroh (1936). Prokázal 

5 druhů plicních nematod: 

- Protostrongylus austriacus 

- Protostrongylus  rupicaprae 

- Neostrongylus linearis 

- Muellerius tenuispiculatus 

- Muellerius capillaris 

 

Fuschelberger (1939) uvádí jako parazity plic Protostrongylus rupicaprae 

a Muellerius capillaris.  
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3.1.4.4.1.1.2 Švýcarsko 

Hörning a Wandeler (1968) zjistili pitvou kamzíků ze švýcarských Alp u všech 

věkových skupin silné napadení druhem Protostrongylus rupicaprae. 

Dollinger (1974) z 213 vzorků plic pocházejících z kamzíků ze švýcarských Alp 

prokázal přítomnost druhů Neostrongylus linearis a Protostrongylus spp. Druhy 

Dictyocaulus spp. našel pouze v 0,5 % případů.  

Hörning (1975) prokázal přítomnost Muellerius spp., Neostrongylus linearis, 

Protostrongylus spp. a také Dictyocaulus spp. 

 

 

3.1.4.4.1.1.3 Gruzie 

Rodonaja (1962) zjistil vysokou infikovanost u kamzíka kavkazského 

(Rupicapra rupicapra caucasica) druhem Muellerius tenuispiculatus. Poprvé také našel 

Neostrongylus linearis.   

Pupkov (1971) prokázal přítomnost Neostrongylus linearis a Protostrongylus 

spp. u kamzíků pocházejících z centrálního Kavkazu.  

 

3.1.4.4.1.1.4 Francie 

Hugonnet a Euzéby (1980) zjistili helminty rodu Muellerius, Neostrongylus 

linearis a také zástupce rodu Dictyocaulus u kamzíků pocházejících z oblasti Bauges.  

K dalším autorům, kteří se zabývali problematikou plicních nematod ve Francii, 

patří Nocture (1986) a Donat a kol. (1989). Ti uvádějí za často se vyskytující druhy 

Muellerius spp, Neostrongylus linearis a také druhy rodu Protostrongylus.  

 

3.1.4.4.1.1.5 Nový Zéland 

Clark a Clarke (1981) prokázali pouze druhy Muellerius spp. a druhy rodu 

Dictyocaulus. 
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3.1.4.4.1.1.6 Itálie 

Balbo a kol. (1975) zjistili u kamzíků pocházejících z Národního parku Grand 

Paradiso přítomnost Protostrongylus spp.  

V rezervaci Val Belviso a Stelvio byly zjištěnz Neostrongylus linearis a druhy 

rodů Muellerius, Protostrongylus, Cystocaulus a Dictyocaulus (Genchi a kol. 1985). 

 

3.1.4.4.1.1.7 Slovinsko 

Zde byly zjištěny druhy Neostrongylus linearis, zástupci rodu Muellerius, 

Protostrongylus, Cystocaulus (Bidoveč a kol. 1985). 

 

3.1.4.4.1.1.8 Skotsko 

Ve Skotsku byly zjištěny druhy Muellerius spp, Neostrongylus linearis, 

Protostrongylus spp. a Dictyocaulus spp. (Dunn 1969). 

 

3.1.4.4.1.1.9 Španělsko 

Ve Španělsku se problematikou plicních nematod u kamzíků (Rupicapra 

rupicapra parva) zabývali autoři Diez a kol. (1984, 1987, 1990). Uvádějí 100% 

infikovanost kamzíků pocházejících z obslasti Mampodre. Z druhů uvádějí zástupce 

rodu Muellerius, Protostrongylus a Cystocaulus. V rezervaci Reres také přítomnost 

Neostrongylus linearis. 

V letech 1983 – 1984 probíhal výzkum 66 kamzíků pocházejících ze 

severozápadního Španělska. Věkové zastoupení zkoumaných zvířat se pohybovalo 

v rozmezí 2 aţ 16 let.  

Vyšetřovány byly vzorky plic, trachey a trusu. Nejčastější byly infekce těmito 

parazity: Neostrongylus, Muellerius a Protostrongylus (Diez a kol. 1990). 

 

3.1.4.4.1.1.10 Rumunsko  

V Rumunsku Siko a Negus (1988) zjistili jen druhy rodu Dictyocaulus.  
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3.1.4.4.1.1.11 Slovensko 

Mituch (1969) zjistil v plicích kamzíků z TANAPu Muellerius capillaris v 22 % 

a Muellerius tenuispiculatus v 15 %. Larvoskopickým vyšetření exkrementů prokázal 

přítomnost rodů Bicaulus a Cystocaulus. V dalších pracích Mituch (1974, 1989) zjistil 

přítomnost i Neostrongylus linearis a Dictyocaulus noeneri.  

Sattlerová-Štefančíková (2005) prokázala na území TANAPu a NAPANTu 

u kamzíka horského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) v plicích tyto 

bionematody: Muellerius capillaris, Neostrongylus linearis a pro kamzíka specifický 

druh Muellerius tenuispiculatus. V Národním parku Slovenský Ráj a Národním parku 

Velká Fatra u introdukovaného alpského kamzíka (Rupicapra rupicapra) zjistila stejné 

druhy. U obou také prokázala přítomnost Dictyocaulus noerneri. 

 

3.1.4.4.1.1.12 Česká republika 

V České republice se problematice chorob kamzíků věnovali převáţně tito autoři 

Erhardová (Kotrlá), Kotrlý, Chroust aj. 

Erhardová (1957) zjistila u kamzíků Vysokých Tater a Jeseníků Muellerius 

tenuispiculatus, Muellerius capillaris a Neostrongylus linearis. Nalezla také helminta 

Dictyocaulus noerneri.  

Kotrlý (1958) nalezl ve vyšetřovaných plicích kamzíků z Jeseníků a České 

Kamenice Muellerius tenuispiculatus a Neostrongylus linearis. Kotrlý (1964) dále 

determinoval v plicích kamzíků z Jeseníků, České Kamenice a Vysokých Tater 

Muellerius capillaris, Neostrongylus linearis a Muellerius tenuispiculatus. Ve své další 

práci Kotrlý (1967) vyšetřil úplnou helmintologickou pitvou 68 kamzíků z Vysokých 

Tater, Jeseníků a Luţických hor. Zjistil 3 druhy plicních nematod – viz. výše. 

Erhardová (Kotrlá) a Ryšavý (1967) zjistili v plicích kamzíků z Vysokých Tater 

Dictyocaulus noerneri, Muellerius tenuispiculatus a Neostrongylus linearis. Nález 

Dictyocaulus noerneri spojují s přenosem ze srnčí zvěře. 

 

(převzato ze Sattlerová-Štefančíková 2005) 
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3.1.4.4.1.1.13 Bulharsko 

V Bulharsku byla prokázána přítomnost následujících druhů plicních nematod : 

Muellerius capillaris, Neostrongylus linearis, Muellerius tenuispiculatus 

a Protostrongylus rupicaprae. Jedná se o první zprávy o přítomnosti Protostrongylus 

rupicaprae u bulharských kamzíků (Panayotova-Pencheva 2006).  

 

 

Přehled výskytu plicních nematod na různých územích podle jednotlivých autorů 

dokumentuje i tabulka č. 1. 
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Tab. 1 Přehled výskytu plicních nematod kamzíků v různých lokalitách 

     Dyctiocaulidae Protostrongylidae 

Země Oblast Autoři 1 2 % 3 % 4 5 6 7 

Rakousko 

Alpy Gebauer (1932)  P  +   + + + 

Alpy 
Kutzer a Hinaidy 

(1969) 
 P 0    + + + 

Alpy Schröder (1971) 10 P 0  35  + + + 

ČR, Slovensko 

Jeseníky 

Česká Kamenice 

Vysoké Tatry 

Kotrlý (1967)  P 0    + +  

Jeseníky, 

Česká Kamenice 
Kotrlý (1958)  P 0  39,5  + +  

Jeseníky, V.Tatry Erhardová (1957)  P  +   + +  

Jeseníky, Čes. 

Kamenice, 

V.Tatry 

Kotrlý (1964)  P 0  36,2  + +  

V.Tatry, Jeseníky 
Erhardová a 

Ryšavý (1967) 
 P  +   + +  

Jeseníky, 

Čes.Kamenice 

V.Tatry 

Kotrlý (1970)  P 0    + +  

ČR Jeseníky Chroust (1991) 63 P/T 3,4-8,3 + 41,2/52,4  + +  

Francie 

Bauges 
Hugonnet a 

Euzéby (1980) 
 P  +   + + + 

Vanoise 
Hugonnet a kol. 

(1981) 
 P  +   + + + 

Bauges Nocture (1986) 51 P/T 0  35,2  + + + 

Roc Blanc-Carlit 

massif 

Donat a kol. 

(1989) 
59 P/T 0       

Gruzie 
Kavkaz Rodonová (1962)  P 0    +   

Kavkaz Gurčiani (1967)  P 0    + +  

Německo 

Alpy 
Knaus a Schröder 

(1960) 
   +   +  + 

Alpy 
Salzmann a 

Hörning (1974) 
58 P/ 15,2 + 33,6/8,3  +  + 

Alpy Stroh (1936) 100 P/T 0  98  + + + 

Itálie 

Gran Paradiso 
Balbo a kol. 

(1975) 
71 P 0  8,4    + 

Abruzzo 
Cancrini a kol. 

(1985) 
21 P 0  47,6    + 

Val Belviso 

Stelvio 

Genchi a kol. 

(1984) 

20 

18 
P 

0,8 

0 
+ 

95 

88,8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Nový Zéland  
Clark a Clarke 

(1981) 
28 P  +   +   

Rumunsko 

Karpaty 
Almasan a 

Nesterov (1972) 
 P  +     + 

 
Siko a Negus 

(1988) 
3600 T 5 +      

Rusko 
Centrální Kavkaz Pupkov (1971)  P 0     + + 

Kavkaz Ruchljjadev (1950)  P 0     +  

Slovinsko 

 
Bidoveč a kol 

(1985) 
1232 P 0,4 + 83,2 + + + + 

 
Brglez a kol. 

(1974) 
 P 0    + + + 

Treskavica 
Delic a Cankovic 

(1961) 
2 P 0      + 

Skotsko  Dunn (1969)    +   + + + 

Španělsko 

Mampodre, Riano Diez a kol. (1984) 14 P/T 0  100 + +  + 

Reres Diez a kol. (1987) 15 P/T 0  100  + + + 

 Diez a kol. (1990) 66 P/T 0  90,5/93,5  + + + 

Švýcarsko 

Alpy Dollinger (1974) 213 P 0,5 + 67,7   + + 

Alpy Hörning (1975)    +   + + + 

 
Hörning a 

Wandeler (1968) 
101 P 3,9 + 59    + 

Jura 
Salzmann a 

Hörning (1974) 
75 P  + +   + + 

1 počet vyšetřených kamzíků, 2 vyšetřovaný materiál (P-plíce, T-trus), 3 Dictyocaulus spp., 

4 Cystocaulus spp., 5 Muellerius spp., 6 Neostrongylus linearis, 7 Protostrongylus spp. 

 

(Sattlerová-Štefančíková 2005)
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3.1.4.4.2 Cizopasníci žaludku 

Kotrlá (1984) uvádí nález těchto druhů hlístic:  

- Ostertagia circumcincta 

- Ostertagia trifurcata 

- Ostertagia ostertagi 

- Spiculopteragia spiculoptera 

- Haemonchus contortus – vlasovka slezová 

 

Lochman, Kotrlý a Hromas (1979) dále uvádějí nález Ostertagia lyrata. Páv 

(1981) nachází vlasovky z rodu Trichostrongylus. Vlasovky jsou velmi tenké, dosahují 

délky 4 - 7 mm. Ţiví se hlenem a tkání sliznice.  U kamzíků cizopasí Trichostrongylus 

columbriformis a Trichostrongylus vitrinus (Páv 1981). 

Ostertagia circumcincta je nejčastějším cizopasníkem kamzičí zvěře, vyskytuje 

se aţ u 50 % zvěře. Vyskytuje se často společně s druhy Ostertagia trifurcata, 

Ostertagia ostertagi a Spiculopteragia spiculoptera. Vlasovka slezová, Haemonchus 

contortus, je vzácnější (Kotrlá 1984). 

Vlasovka slezová má narůţovělou barvu a měří asi 1-2 cm. Narušuje sliznici 

slezu a způsobuje četné krváceniny. Při těţkých infekcích vyvolává anémii, vyvolává 

také katary slezu (Lochman a kol. 1979). Je prokázáno, ţe jeden dospělec odnímá 

hostiteli aţ 0,005 ml krve denně, coţ je při invazi 500 dospělců 25 ml krve denně (Páv 

1981). 

Ostertagia trifurcata byla zjištěna v Severní a Jiţní Americe, v Austrálii, na 

Novém Zélandě, v Africe, v západní Evropě, v Asii a na Kavkaze u skotu, ovcí a koz, 

některých druhů jelenovitých a antilop. U nás je běţná u ovcí a spárkaté zvěře (Kotrlý 

a Kotrlá 1970). 

 

3.1.4.4.3 Cizopasníci tenkého střeva 

Vlasovka růţová (Nematodirus filicollis) má načervenalou barvu a dosahuje 

délky 1 - 2 cm. Její výskyt je sezónní (Lochman a kol. 1979). 

Vlasovka kozí (Trichostrongylus colubriformis) dosahuje délky 3,5 - 5,5 mm. 

V masivním napadení způsobuje průjmy, ochablost, zeslabení aţ kachexii (Lochman a 

kol. 1979). 
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Trichostrongylus vitrinus má délku těla 5 - 6 mm. Je kosmopolitně rozšířen a byl 

nalezen i u člověka (Lochman a kol. 1979). 

Kotrlá (1984) uvádí jako nejčastějšího cizopasníka Nematodirus filicollis, který 

se vyskytuje ve 26 % populace. U švýcarských kamzíků patří tento druh k častěji se 

vyskytujícím cizopasníkům. V malém procentu byl nalezen Trichostrongylus 

colubriformis a tasemnice Moniezia benedeni.  

U rakouských a švýcarských kamzíků je helmintofauna druhově mnohem 

bohatší. 

 

 

3.1.4.4.4 Cizopasnící tlustého a slepého střeva 

3.1.4.4.4.1 Zubovka ovčí (Chabertia ovina) 

Ţije v tlustém střevě. Jedná se o bílého červa dlouhého 12 - 20 mm (Páv 1981). 

Je přisátá na střevní stěny, kde svými zuby způsobuje četná zranění, do nichţ vnikají 

infekční zárodky a vyvolávají záněty střev. Napadená kamzičí zvěř je vyhublá, má 

odstávající srst, špatně a pozdě přebarvuje, trpí průjmy, mnohdy naopak zácpou. 

Preventivní a léčebná opatření se provádějí na základě koprologického vyšetření; 

v pozitivních případech se aplikují preventivní zásahy kombinované s vhodným 

nasazením léčiv (tiabendazol nebo mebendazol) (Lochman a kol. 1979). 

 

3.1.4.4.4.2 Zubovka kozí (Oesophagostomum venulosum) 

Zubovka kozí (Oesophagostomum venulosum) se ţiví hlenem ze sliznice střeva, 

dosahuje délky 1 - 2 cm (Páv 1981). Invazivní larvy před ukončením vývoje migrují a 

pronikají do stěny střeva, kde způsobují záněty a perforace (Lochman a kol. 1979). 

 

 

 

 

3.1.4.4.4.3 Tenkohlavci (rod Trichocephalus, Trichuris) 

Parazitují ve slepém střevě. Přední hlavová část je úzká, zadní je silná 

a spirálovitě stočená, odtud odvozen název rodu. Dosahují délky aţ 70 mm, přední částí 
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těla jsou zavrtáni do sliznice střeva. Ţiví se krví a produkují toxiny, které mohou při 

silných invazích vyvolávat nervové příznaky. U kamzíků nejčastěji parazituje 

Trichocephalus (Trichuris) globulosa a Trichocephalus ovis (Páv 1981). 

 

 

Chabertia ovina (zubovka ovčí) cizopasí ve 26 % kamzičí zvěře, menší procento 

této zvěře je napadáno druhem Oesophagostomum venulosum. Hlístice z rodu Trichuris 

se vyskytují sporadicky (Kotrlá 1984). 

 

Při slabším napadení probíhá onemocnění způsobené cizopasníky trávicího 

traktu bez zjevných viditelných příznaků. Silně infikovaná zvěř trpí chudokrevností, je 

vyhublá, má odstávající matnou srst, špatně a pozdě přebarvuje, zrcadlo a zadní běhy 

jsou pošpiněny mazlavým průjmem. Nemocné kusy se oddělují od tlup, postávají 

s nahrbeným hřbetem a někdy u nich vidíme i otoky hlavy. V pokročilých stádiích se 

obtíţně pohybují (Páv 1981). 

V letech 2004 – 2006 probíhal výzkum parazitů trávicího ústrojí v německém 

Bavorsku a Baden-Württembersku. Celkem bylo za tuto dobu vyšetřeno 223 vzorků 

a bylo identifikováno 33 druhů helmintů, z toho 4 druhy tasemnic a 29 druhů hlístic 

(Hamel 2008). Nálezy shrnuje tabulka č. 2. 
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Tab. 2 Přehled parazitů trávicího ústrojí kamzíka (rupicapra rupicapra) na území Německa 

Nematoda Cestoda 

Haemonchus contortus Moniezia benedeni 

Marshallagia marshalli Moniezia expansa 

Grosspiculagia occidentalis Avitellina centripunctata 

Ostertagia circumcincta Cysticercus tenuicollis 

Ostertagia trifurcata  

Ostertagia pinnata  

Ostertagia ostertagia  

Ostertagia leptospicularis  

Skrjabinagia Kolchida  

Spiculopteragia böhmi  

Rinadia mathevossiani  

Trichostrongylus axei  

Trichostrongylus capricola  

Trichostrongylus colubriformis  

Trichostrongyluus longispicularis  

Trichostrongylus vitrinus  

Nematodirus battus  

Nematodirus europeaus  

Nematodirus filicollis  

Nematodirus helvetianus  

Nematodirus rupicaprae  

Cooperia oncophora  

Cooperia pectinata  

Cooperia punctata  

Capillaria bovis  

Chabertia ovina  

Oesophagostomum venulosum  

Trichuris oviss  

Trichuris globulosa  

(Hamel 2008) 

 

Přehled parazitů trávicí soustavy kamzíka různých geografických ras a území 

podle autorů uvádí tabulka č. 3. 
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Tab. 3 Přehled parazitů trávicí soustavy kamzíka různých geografických ras a území podle autorů 
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Materiál P P P P/T T P P/T T P/T T P/T P/T 

Eimeria spp. + + 27,3% - - - + + + - + 37,9% 

Moniezia benedeni - + -    + + +  +  

Moniezia expansa - + - - - - - - + - - - 

Avittelina 

centripunctata 
- + - - - - - - + - - - 

Cysticercus 

tenuicollis 
+ + - + - - + - + - - - 

Echinococcus 

unilocularis 
- - 2,2% - + - + - + - + - 

Fasciola hepatica + + - - - - - + - - - - 

Dicrocoelium 

lanceolatum 
- + + + - - - - - - - - 

Bunostomum 

trigonocephalum 
- - - - - 97% - - - - - - 

Capilaria bovis  + 2,2% - - - - - - - - 2% 

Cooperia pectinate - - - - - - - - - - - 11,5% 

Hemonchus 

concortus 
+ + 24,1% + + 17% + + + + + 26,3% 

Nematodirus 

filicollis 
- + 15,5% + - - - - - + - 42,5% 

Nematodirus 

helvetianus 
- - - - - 19% - - - - - - 

Nematodirus 

rupicapra 
- - - - - 11% - - - - - - 

Nematodirus 

spathiger 
- - - - - 8% - - - - - - 

Nematodirus sp. - - - - 42,6% - - - - - - - 

Marshallagia 

marshalli 
- + - + - - - - - - - - 

Ostertagia 

circumcinta 
+ + - + - - + + + - + 12% 

Ostertagia 

ostertagi 
+ + 4,3% + - 28% + - - - + 39,8% 

Ostertagia 

occidentalis 
- + - - - 58% - - - - - - 

Ostertagia 

leptospicularis 
- + - - - - - - - - - 52,6% 

Ostertagia spp. - - - - 46% - - - - - - - 

Skrjabinagia 

lyrata 
- + - - - - - - - - - - 

Skrjabinagia 

kochlida 
- + - - - - - - - - - - 

Spiculopteragia 

spiculoptera 
- - - - - - - - - - - 31,7% 

Skrjabinema sp. - + - + - 11% - - - - - 18,6% 

Trichuris ovis - + 23,9% + - 25% - - - - - 12,5% 

Trichuris 

globulosa 
- + - - - 17% - - - - - - 

Trichostrongylus 

vitrinus 
+ + - + + 14% + + + + + 24,8% 

Trichostrongylus 

axei 
+ + - + - 17% - + - - - - 

Trichostronylus 

colubrifomis 
- - 8,7% - - 14% - - + - + 25,5% 

P-pitva, T-trus 

(Sattlerová-Štefančíková 2005) 
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3.1.5 Ektoparazité 

3.1.5.1 Klíště obecné (Ixodes ricinus) 

Klíšťata napadají všechny teplokrevné ţivočichy a jsou závaţným celosvětovým 

zdravotním problémem i u lidí. 

Klíšťata mají ploché tělo, hřbetní strana je kryta chitinovým štítkem (scutulum) 

(Chroust a Forejtek 2011b). 

Zranění klíšťaty není bolestivé, mohou však přenášet některá onemocnění jako 

např. tularémii, babeziózu, horečku Q, klíšťovu encefalitidu a lymskou boreliózu. Vývoj 

klíšťat probíhá tak, ţe samička klade několik set vajíček mimo hostitele, nejčastěji do 

úkrytu v trávě nebo listí. Z nich se líhnou šestinohé larvy. Tyto larvy sají krev na 

drobných savcích nebo ptácích. Larvy se mění v nymfy, které sají na větších savcích. Po 

nasátí odpadají ze svého hostitele a mění se v dospělce. Celý vývoj trvá aţ tři roky 

(Lochman a kol. 1979). 

V roce 2005 a 2006 byly ve východních švýcarských Alpách nalezeny tři mrtvé 

dospělé samice kamzíka, které vykazovaly známky infekce babeziózou. Patologické 

vyšetření prokázalo přítomnost babeziózy. Jednalo se o první zprávy související 

s výskytem smrtelné babeziózy u kamzíků (Schmid a kol. 2008). 

Japonský výzkum z let 1981 – 1985 u Capricornis crispus potvrdil přítomnost 

Borellia burgdorferi. Z dvou set zkoumaných vzorků bylo 46  pozitivních (Sugiyama 

a kol. 1998). 

 

3.1.5.2 Zákožka kamzičí (Sarcoptes rupicaprae) 

Zákoţky vyvolávají prašivinu (sarkoptózu). Onemocnění způsobuje jen samička, 

která se zavrtává do kůţe, kde vyhloubí několika milimetrové chodbičky, do kterých 

klade vajíčka. Zákoţky se ţiví tkáňovým mokem a vylučují toxické látky, které 

způsobují hromadění lymfy v napadených částech pokoţky (Lochman a kol. 1979). 

Onemocnění začíná nejčastěji v oblasti hlavy, kde se objevují nejprve zmnoţené šupiny 

a puchýřky, později kůţe hrubne, olysává a vytvářejí se silně rozpraskané strupy. 

Postiţená místa značně svědí a zvířata se škrábou o skály. Postupné změny vedou 

k znemoţnění otvírání víček, ucpávání zvukovodů a k ztíţenému pohybu pysků. Zvířata 

mohou jen těţko přijímat potravu, hubnou a nakonec hynou vyčerpáním (Kotrlá 1984). 
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Onemocnění souvisí s celkovou odolností zvěře, s přítomností vitaminu A 

a s mnoţstvím minerálních látek. Byl nalezen také vztah mezi výskytem prašiviny 

a obsahem minerálních prvků v půdě (Lochman a kol. 1979). 

Prašivina je rozšířena v Německu, Itálii, bývalé Jugoslávii, Rakousku. (Lochman 

a kol. 1979) U nás doposud nezjištěna (Kotrlá 1984). 

V Itálii je popisován přenos svrabu z kamzíka na člověka, kdy byli nakaţeni 

vědci, kteří přišli do styku s vyšetřovanými nemocnými kamzíky. Léze se u nich 

objevily během 12 – 24 hodin od expozice. Nemoc se projevovala svědivou zarudlou 

vyráţkou, která se šířila po celém těle (Menzano a kol. 2004). Je popsán také přenos 

Sarcoptes scabiei z kamzíka na srnce chovaných v zajetí (Menzano a kol. 2008). 

Jako prevenci před šířením nemoci je třeba provádět odstřel nemocných kusů, 

doporučuje se podávání různých minerálií, posilujících substancí a anthelmintik, která 

zlepšují celkový zdravotní stav zvěře. Určité úspěchy přináší i pouţití lizů 

s organofosforovými přípravky (Kotrlá 1984). Léčba je moţná pouze za předpokladu, 

ţe kamzíci přijímají jadrná krmiva. Účinným léčivem je ivermektin (Cermix premix) 

(Chroust 2001). 

 

3.1.5.3 Sametka zarděnková (Neotrombicula autumnalis) 

Larvy sametek napadají především hlavu, části kolem světel nebo vnitřní stranu 

běhů. Ústním ústrojím nabodávají kůţi a pomocí slinných ţláz rozpouštějí tkáň, kterou 

pak vysávají. Vznikají tak zarudlé pupínky a puchýřky, které svědí (Lochman a kol. 

1979). 

 

3.1.5.4 Střečci 

Střečci vyvolávají tzv. střečkovitost, onemocnění způsobené larválními stádii 

lokalizovanými buď pod kůţí na hřbetě (podkoţní střečkovitost) nebo v dutinách 

nosních a hltanu (nosohltanová střečkovitost) (Páv 1981). 
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3.1.5.4.1 Střeček srnčí (Hypoderma diana) 

Jedná se o větší mouchy připomínající čmeláky.  Samičky nalepují v létě vajíčka 

na srst zvěře, za 1-3 dny se z nich líhnou larvy, které se zavrtávají pod kůţi, poté cestují 

v těle zvěře pod kůţí a mezi svaly. Putují směrem ke hřbetu zvěře, kde se usazují 

v podkoţním vazivu a vytvářejí hrbolky s malým otvorem, kterým larvy dýchají. Ţiví se 

produkty koţního zánětu. Dozrálé larvy opouštějí v jarním období tělo zvěře zvětšeným 

otvůrkem v kůţi, vypadávají z těla a zakuklují se v povrchové vrstvě půdy. Zvěř je při 

masivním napadení larvami shrbená, srst na hřbetě je zjeţená, s viditelnými hrbolky 

(Lochman a kol. 1979). 

 

Nosohltanová střečkovitost je způsobena střečky rodu Cephenemyia 

a Pharyngomyia. Zvěř napadená larvami nosohltanových střečků se je snaţí v době 

dospívání larev vykašlat či vyfrkat z dýchacích cest, které jsou u silně napadených kusů 

téměř ucpané shluky larev.  Postiţené kusy mohou vykazovat i známky ztíţeného 

dýchání – zvýšený počet dechů, pískoty a chrapoty při nádechu a výdechu apod. 

Migrující larvy mohou také pronikat z oblasti dutiny nosní a hltanové do okolních tkání, 

do průdušek a plicní tkáně a jsou známy také případy průniku larev střečků do 

mozkomíšních dutin (Chroust a Forejtek 2011c). 

 

3.1.5.5 Kloš kamzičí (Melophagus rupicaprinus) 

Celý vývoj těchto parazitů probíhá v srsti zvěře, sají krev a způsobují silné 

svědění. Zvěř se otírá o různé předměty, takţe v srsti vznikají holá odřená místa 

(Lochman a kol. 1979). Rod Melophagus je zcela bezkřídlý a od rodu Lipoptena se 

odlišuje nepřítomností kyvadélek a tergálních destiček na hřbetní straně zadečkových 

článků. Ze západní Evropy je uváděna Lipoptena couturieri (Kotrlá 1984). Páv (1981) 

udává dále zahraniční nález druhu Lipoptena ibica. 

 

3.1.5.6 Veš kamzičí (Linognathus rupicaprae) 

Vši se ţiví krví. Samička lepí vajíčka – hnidy – na srst zvěře. Při přemnoţení 

jsou patrná zánětlivá holá místa v srsti. Znepokojují zvěř a v místech sání působí 
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bolestivé svědění, takţe zvěř tato místa odírá (Lochman a kol. 1979). Páv (1981) udává 

dále druh Linognathus stenopis. 

 

3.1.5.7 Všenka kamzičí (Damalinia = Bovicola alpina) 

Jedná se o bezkřídlý hmyz cizopasící na kůţi zvěře. Všenky mají velikost 1 – 2 

mm, ploché tělo bělavé aţ ţlutohnědé barvy (Páv 1981). Ţiví se šupinami kůţe, 

z napadených míst poškozená srst vypadává (Lochman a kol. 1979). 

Hlavní výskyt všenek je u zvěře v předjaří, zvláště silný bývá u kusů oslabených 

jinými onemocněními (Chroust a Forejtek 2011c). 

Všenky vyvolávají ekzémy na kůţi, trvale zneklidňují hostitele a u mladých 

kusů mohou způsobovat celkové vyčerpání. U uhynulých a ulovených kusů vylézají na 

okraje chlupů ve snaze přejít na jiného hostitele (Chroust a Forejtek 2011c). 

 

3.2 Neinfekční choroby 

3.2.1 Zažívací poruchy 

Patří k nim zejména katary, stresy, úrazy a dietetické poruchy. K zaţívacím 

poruchám vyskytujícím se hlavně v jarním a zimním období patří katarální zánět slezu 

a střev a katary předţaludků, ke kterým dochází po poţití plesnivého, namrzlého nebo 

jinak zkaţeného krmiva. Zánětlivé změny mohou přecházet aţ do krevních výronů na 

sliznici. Střevní obsah je tekutý a někdy dochází k průjmům, jindy naopak k zácpám 

(Lochman a kol. 1979). 

Zaţívací poruchy vznikají následkem změn ve výměně látkové, jejíţ příčinou 

mohou být tyto faktory:  

- Teplotní výkyvy 

- Potravní vlivy 

- Zeslabující vliv parazitů 

Příznaky zaţívacích poruch se u zvěře projevují celkovou skleslostí, špatným 

výţivným stavem, matnou najeţenou srstí, potřísněním obřitku a zadních běhů, 

malátností. Postiţená zvěř se odděluje od tlup, kde často hyne  (Páv 1981). 
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3.2.2 Podchlazení 

Podchlazení postihuje kusy nejen zesláblé, ale i v dobré kondici, a to jak 

v zimním, tak i v letním období v důsledku dlouhotrvajících zvratů počasí. U mnohých 

kusů je podchlazení doprovázeno záněty slezu a střev (Páv 1981). 

 

3.2.3 Hormonální poruchy 

Objevují se jak u samičí, tak u samčí zvěře. Projevují se abnormalitami ve vývoji 

některých částí těla (Páv 1981). 

 

3.2.4 Macerace plodu 

Při maceraci dochází k rozpadu plodu, při němţ zůstanou pouze jednotlivé 

zkostnatělé části kostry, při mumifikaci je plod prostoupen vápennými a minerálními 

sloţkami, takţe zkamení v původním stavu (Páv 1981).  

Zmetání můţe být následkem infekce, po poţití zmrzlého krmiva nebo i nárazu 

na břišní krajinu (Páv 1981). 

Macerace plodu byla nalezena u japonského druhu Capricornis crispus, kdy byl 

celkem z 2138 březích samic nalezen pouze jeden pozitivní případ (Yamamoto a kol. 

1994). 

 

3.2.5 Nádory a orgánové změny 

Nádory ve tkáních a orgánech jsou produkty buněčného bujení. Vytvářejí změny 

různé velikosti a rozsahu s porušením funkce původní tkáně. 

Rozlišujeme nádory benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné), které pronikají 

tkáněmi a orgány a vytvářejí druhotná loţiska (metastázy).   

K nádorovému bujení se blíţí i některé změny orgánů po zranění. Velmi častá 

jsou střelná poranění (Páv 1981). 

Doklad o výskytu nádorových změn u kamzíků přináší nález z amerického státu 

Washington. U šestiletého samce (Oreamnos americanus) tam byl v roce 1982 objeven 

fibrom v dutině ústní (Foreyt a Leathers 1985).   
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4 Přehled výsledků výzkumů na území České 

republiky a Slovenska 

 

4.1 Alois Kotrlý 

V letech 1949-61 bylo vyšetřeno celkem 29 střelených kamzíků pocházejících 

z lokalit LZ Karlov, Loučná, Karlovice a Janovice. Bylo determinováno 17 druhů 

cizopasných „červů“ – dva druhy tasemnic a patnáct druhů hlístic. 

Výsledky shrnuje tabulka č. 4. 

 

Tab. 4 Přehled zjištěných cizopasníků a procento napadení 

pořadové 

číslo 

Cizopasník počet vyšetřených 

případů 

Pozitivní případy % 

infikovanosti 

1 Muellerius capillaris 29 6 21 

2 Muellerius tenuispiculatus 29 10 35 

3 Neostrongylus linearis 29 16 55 

4 Trichocephalus globulosa 29 3 10 

5 Trichocephalus ovis 29 4 13 

6 Chabertia ovina 29 7 24 

7 Oesophagostomum venulosum 29 6 21 

8 Haemonchus contortus 29 7 24 

9 Nematodirus filicollis 29 8 26 

10 Trichostrongylus colubriformis 29 1 4 

11 Ostertagia circumcincta 29 13 45 

12 Ostertagia ostertagi 29 4 13 

13 Ostertagia trifurcata 29 8 26 

14 Ostertagia lyrata 29 2 7 

15 Spiculopteragia böhmi 29 9 31 

16 Moniezia benedeni 29 1 4 

17 Cysticercus tenuicollis 29 3 10 

(Kotrlý 1962) 

 

4.2 Alois Kotrlý, Božena Kotrlá 

V letech 1949-68 bylo helmintologickými pitvami vyšetřeno celkem 

49 střelených nebo uhynulých kamzíků z Jesenické oblasti (lokality LZ Loučná, 

Karlovice, Janovice, Karlov). Bylo zjištěno 17 druhů cizopasných „červů“– dva druhy 

tasemnice a 15 druhů hlístic (viz. tabulka č. 4).  
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V letech 1956-68 byl prováděn výzkum u 27 střelených kusů kamzíků 

z Luţických hor. Pitvou bylo prokázáno 19 druhů cizopasných „červů“ – 3 druhy 

tasemnic a 16 druhů hlístic (Kotrlý a Kotrlá 1970). 

Přehled zjištěných druhů uvádí tabulka č. 5. 

 

Tab. 5 Přehled zjištěných cizopasných ploštěnců a procento napadení 

pořadové  

číslo 

Cizopasník počet 

vyšetřených 

případů 

Pozitivní 

případy 

%  

Invaze 

1 Muellerius capillaris 76 16 21 

2 Muellerius tenuispiculatus 76 37 49 

3 Neostrongylus linearis 76 34 45 

4 Trichocephalus globulosa 76 12 16 

5 Trichocephalus ovis 76 10 13 

6 Chabertia ovina 76 34 45 

7 Oesophagostomum venulosum 76 13 17 

8 Haemonchus contortus 76 30 39 

9 Nematodirus filicollis 76 17 22 

10 Trichostrongylus colubriformis 76 5 6 

11 Trichostrongylus vitrinus 76 3 4 

12 Ostertagia circumcincta 76 36 48 

13 Ostertagia ostertagi 76 9 12 

14 Ostertagia trifurcata 76 14 18 

15 Ostertagia lyrata 76 6 8 

16 Spiculopteragia böhmi 76 22 29 

17 Moniezia benedeni 76 4 5 

18 Cysticercus tenuicollis 76 17 22 

19 Echinococcus granulosus 76 1 1 

(Kotrlý a Kotrlá 1970) 

 

V letech 1950-74 bylo vyšetřeno celkem 82 kamzíků. Zvěř pocházela 

z Luţických hor a Jeseníků. Vzorky byly zpracovány metodou úplné a neúplné 

helmintologické pitvy. Hodnocený materiál se skládal převáţně ze střelené, z menší 

části z uhynulé zvěře. V trávicím ústrojí bylo zjištěno 13 druhů hlístic: 

Trichuris globulosa – lokalizace slepé střevo 

Trichuris ovis – slepé někdy i tlusté střevo 

Chabertia ovina – tlusté střevo, rectum, někdy i slepé střevo 

Oesophagostomum venulosum – slepé, někdy i tlusté střevo 

Haemonchus contortus – slez 

Nematodirus filicollis – tenké střevo 

Trichostrongylus colubriformis – tenké střevo 

Trichostrongylus vitrinus – tenké střevo 

Ostertagia circumcincta – slez 
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Ostertagia ostertagi – slez, zřídka slepé střevo 

Ostertagia trifurcata – slez, někdy tenké střevo 

Skrjabinagia lyrata – slez 

Spiculopteragia spiculoptera - slez 

Podle intenzity nálezu je na prvním místě Ostertagia circumcincta. Dále se 

společně vyskytují druhy Ostertagia trifurcata, Ostertagia ostertagi a Skrjabinagia 

lyrata. Spiculopteragia spiculoptera je dalším hojným cizopasníkem kamzíka v obou 

lokalitách. Druhy Chabertia ovina a Haemonchus contortus byly zjištěny ve středních 

invazích. Ostatní helminté byli nalezeni ojediněle. Na invazích helmintóz zaţívacího 

ústrojí kamzíků se nepodílí tolik druhů hlístic, jako je tomu v jejich původních 

biotopech – v Alpách (Kotrlý a Kotrlá 1977). 

 

V Jeseníkách nebyly nalezeny pouze druhy Echinococcus granulosus 

a Trichostrongylus vitrinus - viz. tabulka č. 4 (Kotrlý a Kotrlá 1970). 

 

4.3 Jiří Kučera 

Výzkum probíhal v letech 1970 - 82 u kamzíků z Luţických hor. K 

parazitárnímu vyšetření byly odesílány především koprologické vzorky. Kromě 

parazitárních vyšetření byly prováděny také výzkumy bakteriologické a toxikologické. 

Za celé období bylo k vyšetření odesláno celkem 531 vzorků trusu. Dále bylo pato-

anatomicky vyšetřeno 16 uhynulých kusů kamzíků. Pato-anatomickými nálezy byly 

určeny tyto nejčastější příčiny úhynu kamzíků: 

- Akutní katarální záněty ţaludku a střev 

- Bronchopneumonie 

- Otrava umělým hnojivem (nález fosforečnanů a amoniaku v těle kadaverů) 

- Pohmoţdění po autohavárii 

- Pseudotuberkulóza (Yersinia pseudotuberkulosis) 

- Escherichia coli 

- Enteritis catarrhalis chronica 

- Následky po postřelení 

Po průzkumu byla zahájena léčba antiparazitárními léčivy a to tak, ţe v letech 

1971, 1974 a 1975 byl podáván  tiabendazol, v roce 1978 mebendazol a v roce 1980 byl 
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pouţit přípravek Mebenvet (mebendazol) dovezený z Maďarska v poměru 1kg 

přípravku na 100kg krmiva. Odčervením se ve všech letech, ve kterých aplikace 

antiparazitik probíhala, podařilo sníţit výskyt vajíček všech parazitujících helmintů 

mimo Muellerius capillaris, jehoţ intenzita se naopak v kamzičí populaci zvyšuje.  

Kučera dále poukazuje na významný výskyt podkoţní střečkovitosti (Kučera 

1982). 

 

4.4 Karel Chroust 

Prováděl vyšetřování zdravotního stavu kamzíků z oblati Jeseníků. Tento 

výzkum probíhal v letech 1980-1988, celkem bylo vyšetřeno 5 uhynulých kusů 

a vývrhy 58 ulovených kusů. Dále byl v zimním období prováděn sběr trusu ke 

koprologickému vyšetření, celkem 250 vzorků trusu. 

Ve vyšetřovaném materiálu bylo zjištěno 5 druhů kokcídií, všechny z rodu 

Eimeria a to Eimeria rupicaprae, Eimeria riedmuelleri, Eimeria yakimoffmatschoulskyi, 

Eimeria alpina a Eimeria suppereri. Ve všech věkových skupinách byl nejvíce nalézán 

druh Eimeria riedmuelleri, u kamzíčat dokonce ve 100 %. 

Při vyšetřování jícnů, svaloviny hrtanu, srdeční a kosterní svaloviny byly 

nalezeny sarkosporidie u jednoho kamzíčete a 5 dospělých kamzíků. Jednalo se o druh 

Sarcocystis gracilis. 

Dále byly nalezeny celkem 4 druhy plicních hlístic – Dictyocaulus noerneri, 

Muellerius tenuispiculatus, Neostrongylus linearis, Muellerius capillaris. 

Z parazitů gastrointestinálního traktu bylo zjištěno 15 druhů hlístic – Ostertagia 

leptospicularis, Ostertagia ostertagi, Ostertagia circumcincta, Skrjabinnagia kolchida, 

Skrjabinagia lyrata, Spiculopteragia spiculoptera, Trichostrongylus vitrinus, 

Trichostrongylus colubriformis, Cooperia pectinata, Nematodirus filicollis, 

Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Oesophagostomum venulosum, 

Trichocephalus ovis a Capillaria bovis. 

U pitvaných kamzíků ve vyšetřované oblasti nebyla zjištěna podkoţní 

střečkovitost, jako tomu bylo v lokalitě Luţických hor (Chroust 1991). 
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4.5 Jiří Kučera, Ota Buršík 

Prováděli v roce 1994 pokusy s odčervováním kamzíka horského v Luţických 

horách. Byl pouţit preparát Ivomec premix (ivermektin). Celkem bylo odebráno 

104 vzorků trusu před zahájením medikace a po medikaci.  

 

Před podáním Ivomecu byl nález malých plicnivek Muellerius capillaris: 

- 1 vzorek negativní 

- 30 vzorků  + 

- 28 vzorků  + + 

- 35 vzorků  + + +  

- 9 vzorků  + + + + 

 

Po podání Ivomecu: 

- 12 vzorků negativních 

- 64 vzorků  + 

- 18 vzorků  + + 

- 10 vzorků  + + + 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe došlo k intenzivnímu poklesu malých plicnivek 

Muellerius capillaris, coţ se u předcházejících odčervovacích akcí nepodařilo (Kučera 

a Buršík 1994). 
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5 Farmakoterapie helmintóz 

Prevence a léčba helmintóz zvířat zahrnuje kombinaci zoohygienických opatření 

a vyuţívání velmi rozsáhlé skupiny značně různorodých léčiv s anthelmintickými 

účinky. Anthelmintika jsou většinou syntetického, částečně biosyntetického původu. 

Podle anthelmintické účinnosti rozlišujeme tyto léčiva na antinematoda, antitrematoda 

a anticestoda. Mnohá anthelmintika mohou mít současně i účinky proti původcům 

zevních parazitóz (Lamka a Ducháček 2008). 

5.1 Antinematoda 

Předcházení a aktivní kontrola nematodóz je v současnosti zaloţena na 

kombinaci zoohygienických opatření v prostředí chovu a podávání antinematod 

hostitelským zvířatům. Část antinematod má mimo tohoto účinku ještě aktivitu 

antitrematodní, případně anticestodní (Lamka a Ducháček 2008). 

5.1.1 Makrocyklické laktony 

Jedná se o léčiva biosyntetického původu s antinematodní a antiektoparazitární 

účinností. Jsou členěny na avermektiny a milbemyciny (Lamka a Ducháček 2008). 

5.1.1.1 Ivermektin  

Ivermektin patří do skupiny avermektinů, fermentačních produktů půdní 

aktinomycety Streptomyces avermitilis. Vyznačuje se širokospektrým antiparazitárním 

účinkem proti dospělým i nedospělým vývojovým stadiím nejdůleţitějších endo- 

i ektoparazitů.  Není účinný proti motolicím a tasemnicím, má velmi nízkou 

antimikrobiální a antimykotickou účinnost. V lokalitě Luţických hor byl pouţit 

k tlumení výskytu střečkovitosti - podkoţní i nosní (Kučera a Buršík 1994). 

Látka se selektivně váţe na glutamátové vstupy chloridových kanálů, k  vazbě 

dochází v nervových vláknech a svalových buňkách. Tato vazba vede k vzestupu 

permeability buněčné membrány pro chloridové ionty s hyperpolarizací nervů nebo 

svalových buněk, výsledkem je paralýza a smrt parazita. 

Můţe také vzájemně ovlivňovat  ostatní ligandy chloridových kanálů, 

makrocyklické laktony mají niţší afinitu k  savčím chloridovým kanálům 

a neurotransmiteru gamma-aminomáselné kyselině (GABA). 
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Bezpečnost látek této třídy je charakterizována tím, ţe savci nemají  

glutamatchloridové kanály, makrocyclické laktony mají nízkou afinitu k jiným 

ligandům chloridovým kanálům a nesnadno pronikají hematoencefalickou barierou. 

Ochranná lhůta pro maso srnčí, jelení, dančí, mufloní a kamzičí zvěře je 

stanovena na 28 dní, u divokých prasat na 14 dní (AISLP). 

 

 

Obr. 1 Chemická struktura ivermektinu 

 

Přípravky s obsahem ivermektinu:  

BIOMEC 10mg/ml a.u.v. inj., BIOMECTIN 10mg/ml a.u.v. inj., BREMAMECTIN 

10mg/ml a.u.v. inj., CERMIX plv. a.u.v., CERMIX prm. a.u.v., CEVAMEC 1% a.u.v. 

inj., CLOSAMECTIN a.u.v. inj., ECOMECTIN 10mg/ml a.u.v. inj., ECOMECTIN 

18,7mg/gm a.u.v. pst., ECOMECTIN pig a.u.v. prm., EQUIMAX 150mg/20mg a.u.v. 

tbl. mnd., EQUIMAX a.u.v. por. gel, EQVALAN a.u.v. pst., EQVALAN DUO a.u.v. 

por. pst., ERAQUELL 20mg a.u.v. tbl.mnd., IVOMEC 0,6% a.u.v. prm., IVOMEC 1% 

a.u.v. inj. IVOMEC SUPER a.u.v. inj., NOROMECTIN 0,6% a.u.v. prm., 

NOROMECTIN  10mg/ml a.u.v. inj., VIRBAMEC a.u.v. inj. (AISLP) 

5.1.2 Benzimidazoly 

Jedná se o léčiva s antinematodní, z části s antitrematodní a anticestodní 

aktivitou. Mechanismus účinku je zaloţen na inhibici β-tubulinových subjednotek 

nezbytných pro tvorbu mikrotubulů v buňkách parazitů. Jejich narušená tvorba se 
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návazně projeví ţádoucím poškozením funkčnosti celé parazitární buňky. Afinita 

benzimidazolů k parazitárnímu typu β-tubulinu je mnohem vyšší neţ k β-tubulinu buněk 

ošetřovaných zvířat, coţ umoţňuje účinné podání bez vedlejších projevů u léčených 

zvířat. Většina léčiv skupiny působí proti vývojovým i dospělým stádiím helmintů, 

některé látky i ovocidně. Anthelmintická aktivita je závislá na délce přetrvávání 

terapeutických koncentrací v tělních dutinách a tkáních.  

K indikacím benzimidazolů patří nematodózy plic, GITu, příp. dalších orgánů 

a tkání. K léčivům této skupiny patří albendazol, febantel, fenbendazol, flubendazol, 

mebendazol, oxibendazol a tiabendazol (Lamka a Ducháček 2008). 

V roce 1975 byly prováděny pokusy s tiabendazolem u kamzíků v Luţických 

horách. Od roku 1979 se v této lokalitě pouţívá k odčervování medikované krmivo 

s mebendazolem (Chroust 1991). 

 

 

Obr. 2 Chemická struktura albendazolu 

 

Přípravky s obsahem albendazolu: 

ALBEX 10% a.u.v. sol., ALDIFAL 10% a.u.v. sus., ALDIFAL 2,5% a.u.v. sus. 

(AISLP) 
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Obr. 3 Chemická struktura febantelu 

 

Přípravky s obsahem febantelu: 

CAZITEL PLUS a.u.v. tbl., DEHINEL PLUS a.u.v. tbl., DEHINEL PLUS FLAVOUR 

a.u.v. tbl., DEHINEL PLUS XL a.u.v. tbl., DRONTAL JUNIOR a.u.v. sus., 

DRONTAL PLUS FLAVOUR 35kg a.u.v. tbl., DRONTAL PLUS FLAVOUR a.u.v. 

tbl., EXITEL PLUS a.u.v. tbl., GALCES PLUS a.u.v. tbl., PRAZITEL PLUS a.u.v. tbl., 

ZIPYRAN PLUS a.u.v. tbl. (AISLP) 

 

 

Obr. 4 Chemická struktura fenbendazolu 

 

Přípravky s obsahem fenbendazolu: 

BIHELMINTH MV 50mg/500mg a.u.v. tbl., BIOVETA FENBENDAZOL 40mg/gm 

a.u.v. plv., CANIQUANTEL PLUS a.u.v. gel, CANIQUANTEL PLUS a.u.v. tbl., 

CANIVERM FORTE a.u.v. tbl., CANIVERM MITE a.u.v. tbl., CESTAL PLUS 

FLAVOUR 50mg/144mg/200mg a.u.v. tbl., FENBION 2,5% a.u.v. plv., FENBION 250 
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a.u.v. tbl., HELMIGAL 2,5% a.u.v. plv., OPTIVERMIN a.u.v. tbl., PANACUR 

25mg/ml a.u.v. sus., PANACUR 100mg/ml a.u.v. sus., PANACUR 250mg a.u.v. tbl., 

PANACUR a.u.v. gra., PANACUR a.u.v. pst., PANACUR PET a.u.v. pst., 

SOLUBENOL 100mg/gm a.u.v. por.eml., ZANTEL a.u.v. tbl., ZEROFEN 4% a.u.v. 

plv., ZEROFEN 10% a.u.v. sus. (AISLP) 

 

 

 

Obr. 5 Chemická struktura flubendazolu 

 

Přípravky s obsahem flubendazolu: 

FLUBENOL 5%  a.u.v. plv., FLUBENOL 50% a.u.v. prm., FLUBENOL 50mg/gm 

a.u.v. prm., FLUBENOL KH 44mg/ml pst., FLUMIXAN 50mg/gm a.u.v. prm. (AISLP) 

 

 

Obr. 6 Chemická struktura mebendazolu 

 

Přípravky s obsahem mebendazolu: 

ANTIVERM a.u.v. gra., RAFENDAZOL a.u.v. plv., RAFENDAZOL a.u.v. prm., 

TELMIN 200mg/gm a.u.v. pst., TELMIN a.u.v. gra. (AISLP) 
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Obr. 7 Chemická struktura oxibendazolu 

 

Přípravky s obsahem oxibendazolu: 

VITAMINTHE 240/30mg/ml a.u.v. por. pst., VITAMINTHE ORAL a.u.v. pst. (AISLP) 

 

 

Obr. 8 Chemická struktura tiabendazolu 

 

Přípravky s obsahem tiabendazolu: 

DEXORYL a.u.v. gtt.oto. (AISLP) 

 

 

5.1.3 Imidazolthiazoly 

 

Jedná se o skupinu léčiv s výhradně antinematodními účinky (Lamka 

a Ducháček 2008). 

5.1.3.1 Levamisol 

Je účinný proti dospělým i vývojovým stádiím nematod. Levamisol působí 

stimulačně na ganglia (kompetice s receptory acetylcholinu), determinuje svalové 
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kontrakce tonického typu a tak paralyzuje parazity, kteří jsou posléze vypuzeni z 

organismu (AISLP). 

 

Obr. 9 Chemická struktura levamisolu 

 

Přípravky s obsahem levamisolu: 

CHEMISOLE 20% a.u.v. sol., CODIVERM 100mg/ml a.u.v. inj., LEVAMISOLE 30% 

a.u.v. plv. sol., LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE 80% a.u.v. plv.sol. (AISLP)  

 

5.2 Antitrematoda 

Boj proti trematodózám lze směřovat na potlačení dospělých a omezeněji 

nedospělých stádií v definitivním hostiteli nebo na narušení vývojových cyklů motolic 

ovlivněním mezihostitelských organismů (zoohygienická opatření). Část antitrematod 

má endektocidní účinky (Lamka a Ducháček 2008). 

5.2.1 Halogenované salicylanilidy 

5.2.1.1 Rafoxanid 

Působí proti dospělým i vývojovým stádiím motolic a ektoparazitů 

(střečkovitost). V kombinaci s anthelmintikem benzimidazolové řady – mebendazolem 

má širokospektrý účinek proti nejzávaţnějším helmintům trávicího a dýchacího 

systému. 

Ochranná lhůta pro maso jelení, dančí a srnčí zvěře je stanovena na 28 dní, pro 

maso mufloní a kamzičí zvěře na 60 dní (AISLP). 
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Obr. 10 Chemická struktura rafoxanidu 

 

Přípravky s obsahem rafoxanidu: 

RAFENDAZOL a.u.v. plv., RAFENDAZOL a.u.v. prm. (AISLP) 

 

5.2.2 Benzimidazoly 

Z benzimidazolových anthelmintik má antitrematodní účinky albendazol, 

fenbendazol a febantel. Jsou indikovány proti fasciolózám a dikrocelióze (Lamka 

a Ducháček 2008). 

 

5.3 Anticestoda 

Potlačování cestodóz je moţné zásahem do vývojového cyklu tasemnic 

v definitivním hostiteli nebo ovlivněním populací mezihostitelů. Anticestoda jsou 

chemicky velmi různorodou skupinou (Lamka a Ducháček 2008). 

5.3.1 Benzimidazoly 

Z této skupiny léčiv má anticestodní účinky albendazol, mebendazol, 

oxibendazol, fenbendazol, flubendazol a febantel (Lamka a Ducháček 2008). 
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6 Shrnutí 

Význam péče o zdravotní stav zvěře stále vzrůstá. Je nutné chránit dosud zdravá 

zvířata před nákazami. Nemoci zvěře mohou za určitých podmínek ohrozit i zdraví 

člověka. Aby se tak nestalo, je třeba choroby tlumit (Kotrlá 1984). 

Výsledky získané mým průzkumem ukázaly, ţe kamzičí zvěř je u nás promořena 

parazitofaunou u všech věkových skupin.  Tlumení parazitoz je podmíněno aplikací 

medikovaného krmiva s antiparazitiky, podobně jako u ostatních druhů zvěře. Pouţitím 

tiabendazolu, pozděj mebendazolu bylo dosaţeno dobrých výsledků s tlumením hlístic 

a malých plicnivek.  

Pro zjištění onemocnění je potřebné preventivně sledovat zvěř, odebírat trus ke 

koprologickému vyšetření a po lovu předávat játra a plíce k veterinárnímu vyšetření ke 

zjištění zdravotního stavu ve sledované lokalitě. 

Většina chorob je společná jak volně ţijící zvěři, tak domácím zvířatům. Je proto 

nutné činit opatření k jejich prevenci, léčení a likvidaci. Zjištěnými výsledky tohoto 

uceleného průzkumu chci přispět k této činnosti.  
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7 Závěr 

Tak jako ostatní zvěř, je také kamzík citlivý vůči mnoha původcům infekčních 

chorob. Tyto choroby způsobují přímé i nepřímé ztráty v chovech kamzičí zvěře, 

zaznamenávány jsou prakticky ve všech oblastech světa, kde se kamzičí zvěř vyskytuje. 

V České republice byly v 50. – 80. letech minulého století opakovaně 

uskutečněny monitorovací studie věnované parazitostatu kamzičí zvěře. Z výsledků 

studií vyplývá, ţe zvěř je infikována širokým spektrem hlístic gastrointestinálního traktu 

a dále plicními hlísticemi. Ostatní infekční choroby, zejména bakteriální a virové, 

nebyly u kamzíků vyskytujících se na území České republiky zaznamenány. U kamzičí 

zvěře z oblasti Jeseníků jsou prokazováni stejní původci chorob jako u kamzíků 

z Luţických hor, coţ patrně souvisí s dovozem této zvěře ze stejného regionu.   
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