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Abstrakt
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Název diplomové práce: Parazitostatus přežvýkavé spárkaté zvěře ve vybraných 

oborních chovech a výsledky jeho kontroly

Tato práce je zaměřena na sledování vývoje parazitóz ve dvou oborních 

chovech: Vlkov v letech 2010–2011 a Biely potok v období 2010–2012. Ve Vlkově se 

vyskytuje infekce Muellerius capillaris a Dicrocoelium dendriticum. U muflonů jsme 

přítomnost těchto parazitů opět prokázali. V oborním chovu Biely potok jsou chováni 

jeleni, daňci, mufloni a kozorožci. Ve vyšetřených vzorcích byly prokázány druhy 

Muellerius capillaris, Elaphostrongylus cervi, Varestrongylus sagittatus, kokcidie a 

některé hlístice gastrointestinálního traktu.

Pro larvoskopické vyšetření vzorků trusu jsme použili Baermannovu metodu 

modifikovanou dle Ducháčka, pro ovoskoskopické vyšetření flotačně-sedimentační 

metodu dle Brezy modifikovanou dle Ducháčka a modifikovanou Füllebornovu metodu. 

U částečných vývrhů jsme provedli postmortální helmintologickou pitvu orgánů (plíce, 

játra). V oborním chovu Vlkov jsme měli pro srovnání s výsledky z minulého období 

k dispozici málo vzorků, ale zdá se, že jsou obě parazitické infekce na vzestupu. 

Po léčbě albendazolem v perorální dávce 5 x 7,5 mg/kg ž. hm. došlo ke snížení nálezů. 

V oborním chovu Biely potok byla provedena perorální léčba albendazolem v dávce 

5 x 5,0 mg/kg ž. hm. (skupina kozorožců) a ivermektinem v dávce 0,25 mg/kg ž. hm. 

(u muflonů po dobu čtyř dní, u ostatních skupin zvěře po dobu 2 dní). U jelenů, muflonů 

a kozorožců došlo po léčbě k útlumu parazitóz, u laní a daněl byly larvoskopické nálezy 

po léčbě vyšší. 



The Abstract
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Title of diploma thesis: Parazitostatus of cloven-hoofed deer ruminants in selected 

game enclosures and results of its control

This work focuses on the monitoring of parasitostatus development from two 

game enclosures: Vlkov in the years 2010–2011 and Biely potok in the years 2010–

2012. An infection of Muellerius capillaris and Dicrocoelium dendriticum occurs in 

Vlkov. We proved a presence of these parasites in mouflons again. Deers, fallow-deers, 

mouflons and ibexes are bred in the game enclosure Biely potok. Muellerius capillaris, 

Elaphostrongylus cervi, Varestrongylus sagittatus, coccidia and gastrointestinal 

nematodes were found in some examined samples. 

We used Baermann´s method modified by Ducháček for the larvoscopic 

examination, Breza´s method modified by Ducháček and modified Fülleborn´s method 

for the ovoscopic examination. Organs of shot animals (lungs and liver) were examined 

by the post-mortem helminthological autopsy. In the game enclosure Vlkov we had only 

few samples to compare with the previous period, but both parasitic infections seem to 

increase. The peroral therapy with albendazole at doses of 5 x 7,5 mg/kg of body weight 

led to reduction of findings. We implemented peroral treatment with albendazole at a 

dose of 5 x 7,5 mg/kg of body weight (in a group of ibexes) and with ivermectin at a 

dose of 0,25 mg/kg of body weight (in mouflons for 4 days, in other species for 2 days)

in the game enclosure Biely potok. The therapy led to reduction of parasitoses in the

group of male-deers, mouflons and ibexes, the larvoscopic findings in female-deers and 

fallow-deers were higher after the treatment.
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1 Seznam zkratek

D. dendriticum Dicrocoelium dendriticum

EPG počet vajíček na 1 g vyšetřovaného materiálu

L1–L4 1.–4. vývojové stadium larev hlístic

LPG počet L1 larev na 1 g vyšetřovaného materiálu

M. capillaris Muellerius capillaris

ž. hm. živá hmotnost

ŽC žlučové cesty

ŽM žlučový měchýř
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2 Úvod

V intenzivních chovech zvěře, kam se řadí především oborní a farmové chovy, 

mají nemoci včetně parazitóz velký význam. Zvěř je zde chována ve vysoké koncentraci 

a infekce se proto mohou rychle šířit. 

Mezi vnitřní parazity spárkaté přežvýkavé zvěře se řadí různé druhy plicnivek, 

hlístice gastrointestinálního traktu, motolice a tasemnice. Mnohé parazitické infekce 

jsou navíc přenosné i na další živočišné druhy, např. hospodářská zvířata, některými se 

může nakazit i člověk.

Napadení zvěře parazity se negativně projevuje na jejich zdravotním stavu. Mladé 

kusy špatně prospívají a pomaleji rostou, u všech zvířat dochází ke snížení celkové 

odolnosti organizmu, snadněji u nich propukají další nemoci. V případě silného 

napadení parazity se objevují charakteristické příznaky, zvěř hubne a může i uhynout. 

Slabší infekce mívají často asymptomatický průběh. Dochází k ekonomickým ztrátám

v důsledku úhynu i ke snižování kvality trofejových kusů.

Součástí péče o zvěř v intenzivních chovech by proto mělo být pravidelné

monitorování vývoje parazitóz prostřednictvím prováděných veterinárních kontrol. 

Při léčbě je nutný individuální přístup, který byl přizpůsoben konkrétním podmínkám. 

Výběr vhodného léčiva a dávkového schématu závisí na druhu zvěře, spektru parazitů, 

ale také na celkové organizaci chovu a jeho ekonomických možnostech. Neméně 

důležitá jsou i preventivní opatření. 

Tato práce je založena na parazitologickém monitoringu uskutečněném ve dvou 

oborních chovech spárkaté zvěře (Vlkov a Biely potok). Výsledky monitoringu byly 

následně využity k navržení a realizaci kontrolních opatření v chovech, spočívající

hlavně v podání vhodných léčivých látek. Práce se proto zabývá také vyhodnocením 

efektivity léčebných zásahů.
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3 Teoretická část

3.1 Intenzivní chov zvěře

Do oblasti intenzivního chovu zvěře řadíme především oborní chovy spárkaté 

zvěře a bažantnice. Zvěř je v nich soustředěna na poměrně malé ploše, což kromě 

pohodlného pozorování a snadného lovu přináší i nevýhody, jako je např. rychlejší 

přenos nakažlivých chorob. Jako oborní druhy se osvědčily ty, které žijí ve větších 

sociálních skupinách – zvěř daňčí, jelení, sika, mufloní a černá zvěř (Hromas et al. 

2008).

Intenzivní chovy mají v Evropě dlouhou tradici. Již staří Římané chovali zvěř 

v ohradách a využívali ji především jako zdroj masa. Kupříkladu Aristoteles se ve svých 

pracích zmiňuje o chovu daňka skvrnitého. Ve středověku bylo oblíbenou zábavou 

tehdejší vyšší společnosti pořádání velkolepých loveckých výprav. Za tímto účelem 

vznikaly oborní chovy zejména v Anglii, jež se tak stala kolébkou evropského 

obornictví. 

První doklady o oboře na českém území máme z počátku 14. století. Nacházela se 

v Ovenci nedaleko pražského hradu (Pintíř 2000b). Není ovšem jasné, zda byla určena 

pro zvěř nebo spíše pro chov koní, jak se vyjádřil Řehák (1998). Za zlatou éru českého 

obornictví můžeme označit devatenácté století. Na jeho konci se na území Čech, 

Moravy a Slezska nacházelo asi 350 obor s celkovou výměrou přes 100 000 hektarů. 

Ve dvacátém století oborní chovy negativně zasáhla první světová válka, což 

popisuje Wolf et al. (1976). Bylo nutné šetřit krmivem, což společně s majetkovými

změnami a nucenými odstřely vedlo k omezení druhové pestrosti a na některých 

místech dokonce k rušení obor. Meziválečné období přesto nemůžeme paušálně označit 

jako úpadek, protože i z této doby existují záznamy o mnoha úspěšných oborních 

chovech. Během druhé světové války zanikly mnohé další obory a došlo k porušení 

některých oplocení. V důsledku toho pronikla zvěř do okolních lesů, což významně 

přispělo k jejímu rozšíření ve volné přírodě (především u černé zvěře).

Období po roce 1948 přineslo stabilizaci a opětovné navyšování počtu obor, jejich 

výměry i stavů zvěře. Na důležitosti nabývala „reprezentační“ myslivost – oborní chovy 

měly uspokojit poptávku po trofejových kusech (Pintíř 2000b). České obornictví se 

ve světě stalo známým pojmem a tento věhlas si udržuje dodnes.
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Zvláštním typem obor je farmový chov zvěře. Tento fenomén se zrodil na Novém 

Zélandě. V Evropě se průkopníkem farmového chovu stala Anglie (obdobně jako 

v případě klasických obor), kde byly první farmy vybudovány na počátku sedmdesátých 

let (Pintíř 2000b).

V České republice byl první farmový chov založen v roce 1983. Jednalo o farmu 

JZD Sedmihorky (AFCHJ 2004). Pod patronací Výzkumného ústavu živočišné výroby 

v Praze – Uhříněvsi byly v rámci výzkumného úkolu vybudovány čtyři ověřovací chovy 

(dva pro daňky skvrnité a dva pro jeleny evropské). Do roku 1989 vývoj farmových 

chovů víceméně stagnoval, ale poté se počet farem dramaticky navyšoval (Pintíř 

2000b). V současné době se v ČR nachází 179 obor a zhruba 200 farmových chovů 

(jelenovitých, muflonů a divokých prasat) (Lamka 2012).

Za nejvhodnější druh pro farmové chovy je považován jelen evropský a to jak 

z důvodu krotkosti a snadné manipulace, tak kvůli výtěžnosti. Přesto je na našich 

farmách nejčastěji chován daněk skvrnitý (Žbánek 2000).

Oborní chovy se zaměřují především na produkci kvalitní trofejové zvěře, chov 

geneticky cenné zvěře či vzácných druhů (bílí jeleni, koza bezoárová), ale také mají 

za cíl vytvářet kladný vztah veřejnosti ke zvěři a přírodě obecně. Naproti tomu hlavní 

činností farem je produkce kvalitního masa a chovných kusů. Některé farmové chovy, 

stejně jako oborní, slouží k výzkumným účelům. Rozdíly najdeme také v typu pozemků. 

Oborní chovy preferují zalesněné plochy, kde zvěř zůstává ve větší míře plachá. Naproti 

tomu farmové chovy využívají spíše pastviny, kde je snazší manipulace se zvířaty 

(Pintíř 2000a).

3.2 Biologická charakteristika zvěře

Taxonomické zařazení jsem čerpala v projektu BioLib (Zicha 1999–2011).

 říše: Animalia (živočichové)

 kmen: Chordata (strunatci)

 třída: Mammalia (savci)

Všechny probírané druhy patří k placentálním savcům. Jejich společným znakem 

je, že se zárodek vyvíjí v těle matky a veškeré fyziologické pochody zajišťuje placenta. 

Po narození mláďata sají mateřské mléko.



12

 řád: Artiodactyla (sudokopytníci)

 podřád: Ruminantia (přežvýkavci)

V myslivecké terminologii se často označují jako zvěř spárkatá, protože našlapují 

na rohovitá kopýtka na konci třetího a čtvrtého prstu (spárky). První prst vždy chybí, 

druhý a pátý zakrněly a tvoří tzv. paspárky. Přežvýkavci žijí v tlupách a jsou býložraví. 

Charakteristickým rysem je absence horních řezáků (Hromas et al. 2008). Trávicí 

soustava přežvýkavců je dokonale přizpůsobená ke zpracování rostlinné potravy. Před 

vlastním žaludkem (slez, abomasus) se nachází předžaludek složený ze tří částí: bachor 

(rumen), čepec (reticulum) a kniha (omasus) (Ducháček a Lamka 2006).

Zvěř pomocí spodních řezáků potravu ukousne nebo uškubne, několikrát skousne 

a ta po spolknutí postupuje z ústní dutiny jícnem do bachoru. Po dostatečném naplnění 

bachoru zvířata obvykle zalehnou na klidném místě. Potravu, která se v přiměřeném 

množství postupně vrací do dutiny ústní, znovu přežvykují. Dochází k jejímu 

rozmělnění, promísení se slinami a opětovnému polykání. To se několikrát opakuje, až 

se obsah bachoru posune čepcem do knihy. Zde se dále rozmělňuje a zbavuje 

přebytečné vody. Vlastní trávení probíhá ve slezu a tenkém střevě (Wolf et al. 2000).

Enzymy savců nejsou schopné trávit rostlinné polysacharidy, jako je celulóza. 

Energii z těchto substrátů získávají přežvýkavci za pomoci bakterií, nálevníků, 

popřípadě hub. Tyto mikroorganismy žijí v předžaludku a ve vhodném prostředí 

(pH 5,5–7,0 a teplota 37–40 °C, anaerobní prostředí) dochází k fermentaci potravy. 

Zároveň jsou produkovány těkavé mastné kyseliny (octová, propionová, máselná), které 

jsou společně s bakteriálním proteinem dále využívány v biochemických pochodech. 

Vznikající plyny, např. metan či oxid uhličitý, odcházejí z těla převážně krkáním. 

Bakterie bachoru navíc syntetizují vitamíny skupiny B a vitamín K (Ducháček a Lamka 

2006). 

 čeleď: Cervidae (jelenovití)

Lze je rozdělit do dvou skupin. Telemetacarpalia mají zachované zbytky 2. a 5. 

prstu v dolní části srostlého záprstí. Jejich parohy se často vidličnatě větví. Patří sem 

např. srnec obecný, jelenec běloocasý, los evropský a sob polární. Naproti tomu 

Pleziometacarpalia mají pozůstatky 2. a 5. prstu v horní části záprstí, parohy se 

vyznačují většinou jednostrannými výsadami a řadíme k nim jelena lesního, siku či 

daňka evropského.
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Jak už bylo zmíněno, charakteristickým znakem jsou parohy samců. Vlivem 

hormonální činnosti je zvěř každý rok v zimním nebo předjarním období shazuje a poté 

opět nasazuje. Paroží vyrůstá na výčnělcích čelní kosti (pučnice). Nejprve je tvoří 

chrupavčitá tkáň, kterou pokrývá jemná srstnatá kůže protkaná cévami, kterou 

nazýváme lýčí. Chrupavku směrem od pučnice k vrcholu postupně nahrazuje kostní 

hmota. Cévy odumírají, lýčí se odlupuje a zvěř se ho zbavuje odíráním o kmeny stromů 

(vytloukáním). Tvar a mohutnost parohů souvisí jednak s genetickou výbavou jedince, 

ale závisí i na podmínkách, ve kterých zvěř žije (Hromas et al. 2008).

 čeleď: Bovidae (turovití)

Pro tuto čeleď jsou charakteristické rohy (toulce). Tyto rohovinové útvary 

vyrůstající z čelní kosti jsou uvnitř duté, proto bývá někdy celá skupina v praxi 

nazývána jako dutorozí (Lochman et al. 1979). Na rozdíl od parohů jelenovitých jsou 

rohy trvalé. Od svého kořene postupně dorůstají, část nejblíže u hlavy je tedy nejmladší. 

V průběhu roku se rychlost růstu mění a vznikají tak růstové rýhy, podle kterých je 

možné určit stáří jedince. K zástupcům turovitých patří například muflon, kamzík 

horský, koza bezoárová a kozorožec horský (Hromas et al. 2008).

V následujícím textu se podrobněji zmíním o živočišných druzích, které jsou 

chovány ve sledovaných lokalitách a kterých se týkala experimentální část této práce –

jelen lesní, daněk evropský, muflon a kozorožec horský.

3.2.1 Daněk evropský

Dama dama (Linnaeus, 1758), syn. daněk skvrnitý, Cervus dama (Linnaeus, 

1758), Cervus mauricus (F. Cuvier, 1816), Cervus platyceros (G. Cuvier, 1798), Dama 

dama dama (Linnaeus, 1758) (Zicha 1999-2011)

samec: daněk, samice: daněla, mláďata: daňčata; podle pohlaví do jednoho roku: 

daněček, daněčka; od jednoho do dvou let: daněk špičák (paličkáč), danělka

Dospělý daněk dosahuje výšky v kohoutku 90–105 cm, délky těla 155 cm a 

hmotnosti 60–90 kg, zatímco daněla měří 75–90 cm na výšku, 130 cm na délku a váží 

25–50 kg. Uvedené parametry se mohou lišit v závislosti na podmínkách 

(geografických, klimatických, potravních, genetických apod.).

Letní srst je obvykle rezavohnědá s bíle zbarvenými vnitřními částmi končetin a 

spodní stranou těla. Kolem tmavého hřbetního pruhu jsou dvě řady bílých skvrn, další 
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jsou rozesety v nepravidelných řadách směrem k břišní krajině. Zimní zbarvení se liší 

tmavošedým až téměř černým hřbetem a boky, někdy najdeme náznak bílé skvrnitosti. 

Spodní část těla a vnitřní strany běhů jsou světlé až bílé (obdobně jako v letní verzi). 

Podle základní barvy letní srsti rozlišujeme tři typy: červenohnědý, tmavohnědý až 

černý a plavý až bílý typ. Bílí daňci, kteří se u nás chovají v obůrce v Bědovicích 

u Týniště nad Orlicí nebo v zámeckém parku v Častolovicích, nepatří k albínům. Jsou to 

leucíni – mají částečně pigmentovaný nos a spárky a normálně zbarvenou duhovku.

Zrak je u daňků nejhůře vyvinutým smyslem. Špatně rozeznávají statické objekty, 

ale sebemenší pohyb zaznamenají okamžitě. Poměrně velké slechy umožňují výborné

směrové vnímání zvuků, obzvláště neobvyklých. Nejdokonalejším smyslem je čich. 

Uplatňuje se při hledání potravy (s čichem je úzce spojena chuť) nebo při rozpoznávání 

nebezpečí. Významnou roli hraje čich i v sociálních vztazích, k čemuž jsou často 

využívány produkty kožních pachových žláz. Ty se nacházejí ve vrchní vrstvě pokožky. 

Mezi spárky zadních běhů ústí meziprstní žlázy. Jejich sekret slouží k individuálnímu 

označení stopy každého jedince. Některé žlázy jsou činné pouze v období říje, jako

např. velká kožní žláza na spodku ocasu (kelky). 

Daňčí říje v závislosti na podmínkách probíhá od konce září, vrcholí koncem října

a končí v listopadu. V jedné oblasti obvykle netrvá déle než tři týdny. Dospělým 

daňkům v říji výrazně zesílí krk, obličejová část hlavy a horní partie krku je tmavě 

zabarvena sekretem slzníků. V oblasti genitálu, na břiše a zadních bězích se objevuje 

černě zbarvená spála tvořená výměšky pohlavních žláz a částečně močí s příměsí 

ejakulátu. Hlasovým projevem říjného daňka je tzv. rochání – krátké chraplavé zvuky, 

kterými dává najevo svou přítomnost danělám a danělkám.

Souboje daňků během říje bývají velmi urputné, často končí zraněním, někdy 

i úhynem soka. Obvykle spolu bojují jen samci stejné věkové kategorie. 

Oplodněná daněla je těžká (březí) 220–230 dnů a doba kladení bývá nejčastěji 

v červnu. Narozené daňče váží 4–5 kg, mléko začíná sát během jedné hodiny a po dvou 

hodinách se již pokouší o první kroky. Přibližně za měsíc se již pravidelně pase, 

k úplnému odstavení dochází ve věku 7–8 měsíců. Dobře prospívající mláďata dosahují 

před zimou hmotnosti 20–26 kg. 

Během embryonálního vývoje jelenovitých se zakládají zárodky pučnic u obou 

pohlaví, avšak u samic nedochází k jejich dokončení. Daněčkům se pučnice objevují 

od čtyř měsíců, zřetelné bývají ve věku pěti až šesti měsíců a plně vyvinuté jsou 

mezi sedmým a osmým měsícem. První paroží roste od března a mladý daněk (špičák) 
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jej vytlouká na přelomu července a srpna. Ve věku přibližně dvou let, v květnu, špičák 

poprvé shazuje. Opět nasazuje koncem května až začátkem června. Druhé paroží vytváří 

tzv. vařečku, proto se tento daněk nazývá vařečkáč. Shazování probíhá většinou v první 

polovině května. V následujícím roce má paroží vytvořenou lopatu, a proto takového 

daňka označujeme jako lopatkáče nebo slabého lopatáče. V dalších letech má paroží 

vyvinutou lopatu. Lopatáč je daněk se šesti a více prsty na lopatě. Rozměry lopat se 

zvětšují až do věku kulminace, což bývá mezi osmým a devátým parožím (ve věku osmi 

až deseti let). Poté postupně dochází k redukci a u přestárlých daňků (zpátečníků) 

zůstávají často pouhé pahýly (Wolf et al. 2000).

3.2.2 Jelen lesní

Cervus elaphus (Linnaeus, 1758), syn. jelen evropský, jelen obecný (Zicha 1999–

2011)

samec: jelen, samice: laň, mládě: kolouch 

Tělesné rozměry jelenů na evropském kontinentu jsou značně proměnlivé, záleží 

především na životních podmínkách v dané oblasti. Obecně platí, že vzrůstají směrem 

od západu na východ a také od jihu na sever. Podle literárních pramenů se hmotnost 

jelenů pohybuje v rozmezí 70–250 kg, laní 35–140 kg (tyto údaje se vztahují 

k vyvrženým kusům s hlavou). Pro jelení zvěř na českém území uvádí Nečas (1959) 

hodnoty 120–180 kg (dospělí jeleni) a Lochman (1985) 130–140 kg.  Délka těla se 

udává 190 –245 cm (Raesfeld 1920), u dospělých jelenů z českých krajů průměrně 

205 cm (Nečas 1959) a pro středoevropskou formu jelena 250 cm (Feriancová-

Masárová a Hanák 1965). Výška těla v kohoutku podle Raesfelda (1920) i Feriancové-

Masárové a Hanáka (1965) kolísá od 120 do 150 cm (Lochman 1985).

U jelenů můžeme rozlišit dvě základní barevné formy – červenou a šedou. 

Na našem území, především ve středních a západních oblastech, žije typicky poddruh 

jelena západního (Cervus elaphus hippelaphus), jenž patří k červené formě. Poddruh 

jelena karpatského (Cervus elaphus montanus), který je obvyklý zejména pro východní 

Slovensko, řadíme k formě šedé. Oba barevné typy bývají často překříženi, hlavně 

ve východní části České republiky (Řehák et al. 1998).

V barvě letní srsti obecně převládají červené tóny, existují ale i plaví, žlutohnědí, 

červenohnědí a šedohnědí jedinci. Od vrchní části hlavy se přes horní partie krku a hřbet 

táhne tmavší pruh. Oblasti kolem očí (světel), čenichu (větrníku), vnitřní strany slechů 

a běhů, břicho a obřitek jsou zbarveny světle. Jeleni se v létě od laní výrazně barevně 



16

neodlišují, pouze mají tmavší partie kolem pohlavních orgánů a také tmavěji zbarvenou 

hřívu na krku.

Kolouši mají v letním období tzv. ochranné zbarvení - světlé okrouhlé skvrny 

na žlutohnědém nebo červenohnědém podkladě. Ty zpravidla mizí při první výměně 

srsti koncem léta. Bílá skvrnitost v oblasti kolem hřbetního pruhu či na bocích se často 

objevuje i u dospělých jedinců v letním šatě.

V zimě převládá hnědošedá barva. Srst je celkově delší, u jelenů červené formy 

nacházíme výraznou tmavou hřívu, která je u šedého typu méně nápadná nebo úplně 

chybí. Oproti letní variantě je břicho tmavší než tělo, stejně tak kýty, plece a běhy. 

V zimním šatě existují podstatnější rozdíly mezi pohlavími, jeleni bývají obvykle 

světlejší než laně. 

Mezi extrémní odchylky od výše popsaného zbarvení patří bílá jelení zvěř, která se 

u nás chová například v oborách Žehušice a Žleby.

Nejdůležitějším smyslem jelenů je čich. Pomáhá jim s vyhledáváním potravy, 

rozpoznáváním nebezpečí a je důležitý při komunikaci a rozmnožování. Jeleni umí 

zachytit a vyhodnotit pachy na značnou vzdálenost (až několik stovek metrů). Ze všech 

druhů naší velké zvěře jsou nejcitlivější na proudění větru. Mění-li se často jeho směr 

nebo při silném větru, který způsobuje velký hluk, neopouští jelení zvěř své stanoviště. 

Při svém pohybu postupuje nejčastěji proti větru, tedy směrem, který si čichem 

zkontrolovala. S čichem úzce souvisí chuť. Jeleni rozpoznají i stopy nějaké látky uměle 

přidané do krmiva. Nevíme ale, zda je to výsledek chuťových nebo čichových 

schopností.

Druhým nejvyvinutějším smyslem je sluch. Velké a pohyblivé ušní boltce jsou 

citlivé především na neobvyklé zvuky, které by mohly signalizovat nebezpečí. Zrakové 

schopnosti jsou ve srovnání s ostatními smysly omezené. Jeleni špatně rozeznávají 

nehybné předměty, ale okamžitě zaregistrují již nepatrný pohyb.

V epidermis pokožky se nacházejí různé kožní žlázy. Jejich sekrety ve spojení 

s vysoce vyvinutým čichem slouží k řízení a ovlivňování vnitrodruhových vztahů. Mezi 

spárky zadních běhů jsou umístěné meziprstní žlázy. Vylučují maz, který značí šlápotu 

jedince a navíc umožňuje dobré tření vnitřních ploch spárků. Na vnější straně zadních

končetin pod patním kloubem jsou dobře patrné žlázy kryté delší tmavší srstí. Jejich 

výměšky se při chůzi otírají o vegetaci a vytvářejí tak individuální pachovou stopu. 

V období říje zvyšují svou aktivitu žlázy v slzníku a na spodní straně kelky jelenů.
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Jelení říje probíhá v září a říjnu. Jako první přicházejí do říje nejstarší laně, za nimi 

na říjiště přicházejí nejstarší jeleni. Sejde-li se na jednom místě víc samců, může dojít 

až k souboji. Při něm do sebe narážejí parožím a snaží se jeden druhého přetlačit. 

Při střetnutí se někdy ulomí část paroží, jeden ze soupeřů může být zraněn, v krajním 

případě usmrcen. Vítěz se po souboji vrací zpět k laním, které po celou dobu šarvátce

jen nečinně přihlížely.

Jeleni se v říji ozývají hlasitým troubením. Jeleni ve druhém roce života netroubí, 

o rok později to již zkoušejí a teprve jeleni ve středním věku (mezi šestým a devátým 

rokem) troubí nejhlasitěji a naplno. V období říje vzniká na břiše jelena v okolí genitálu 

tzv. spála. Je tvořená vlhkou tmavou srstí se zbytky ejakulátu a produktů přídatných 

pohlavních žláz, jejichž rozkladem vzniká charakteristický říjný pach. Laně lákají 

samce výměšky pohlavních orgánů a kožních žláz v jejich okolí. Také zanechávají říjný 

pach ve své stopě, což jelenům umožňuje je vyhledat.

Jelení zvěř pohlavně dospívá ve druhém roce života. Laňky bývají oplodněny 

z části ve druhém, ostatní pravidelně ve třetím roce života. Mladí jeleni zhruba do věku 

čtyř let se do rozmnožování obvykle přímo nezapojují – říká se, že říjí pasivně.

Laně jsou březí 34 týdnů. Doba kladení závisí na tom, kdy došlo k oplození. 

Nejvíce kolouchů u nás se rodí v době od konce května do poloviny června (Lochman 

1985). Mládě se zhruba po jedné hodině od porodu udrží na nohou a po další hodině 

začíná sát mateřské mléko. Zpočátku je mléko jediným zdrojem výživy, po šesti až osmi 

týdnech začíná kolouch přijímat i zelenou potravu. K úplnému odstavení často dochází 

až ve věku 6–7 měsíců (Řehák et al. 1998).

Zárodky pučnic se vytvářejí během embryonálního období u obou pohlaví, ale 

vývoj pokračuje pouze u samečků. Růst pučnic začíná v pátém až šestém měsíci života. 

Ve formě malých hrbolků na čelní kosti jsou patrné přibližně o dva měsíce později. 

Po ukončení růstu pučnic, zpravidla koncem května, na nich vyrůstá první paroží. Má 

jednoduchý špičatý tvar a jeho vývoj je ukončen v srpnu nebo začátkem září, kdy je 

vytloukáno. Jeleni s prvním parožím se nazývají špičáci. 

Druhé paroží je většinou již členěné a ve tvaru nejméně šesteráka (každý z parohů 

nese tři výsady). U slabých a opožděných jedinců se může vyskytnout paroží ve formě 

vidláka, ale obvykle špičák pro shození prvního paroží nasazuje rovnou na šesteráka. 

Jeleni ve čtvrtém roce života nosí třetí paroží ve tvaru alespoň osmeráka. V pátém až 

osmém roce života (tj. čtvrté až sedmé paroží) řadíme jeleny do II. věkové třídy 

a označujeme je jako dospívající. Paroží je již dostatečně členité, běžně ve formě 
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dvanácteráka. Jedinci nad devět let patří do III. věkové třídy – dospělí. Kolem 15. roku 

života jsou jeleni na vrcholu, co se týká kvality a rozlohy parohů. Toto období trvá dva 

až tři roky a poté dochází k poklesu hodnoty trofejí, tzv. zpátečnictví.

Velikost a tvar paroží jsou ovlivněny jak genetickými předpoklady, tak i vnějším 

prostředím, věkem, výživou a v neposlední řadě i zdravotním stavem jedince (Lochman 

1985).

3.2.3 Muflon

Ovis orientalis musimon (Pallas, 1811), syn. muflon evropský, Aegoceros 

musimon, Ovis ammon musimon, Ovis aries musimon (Pallas, 1811), Ovis musimon

(Pallas, 1762) (Zicha 1999–2011)

samec: muflon (beran), samice: muflonka, mládě: muflonče

Türcke a Schmincke (1965) na základě údajů z literatury a vlastních zkušeností 

uvádějí, že výška muflonů v kohoutku se pohybuje od 70 do 88 cm, u muflonek od 65 

do 75 cm a délka těla je mezi 110 a 130 cm. Po ukončení růstu těla jsou tak samci asi 

o 15 % silnější než samice (Lochman et al. 1979). Hmotnost se liší v závislosti 

na pohlaví, genetických dispozicích, podmínkách prostředí a zdravotním stavu. Živá 

váha dospělého muflona bývá 40–55 kg, muflonky 30–40 kg (Mottl 1960).

Samci se od muflonek výrazně liší velikostí i zbarvením. Samci jsou mnohem 

mohutnější a na jejich bocích najdeme světlé skvrny, tzv. sedlo neboli čabraku. Berani 

od věku dvou až tří let se vyznačují prodlouženou, tmavou až černou srstí na hrudi 

a spodní části krku, kterou nazýváme rouno. Nápadným znakem jsou mohutné rohy 

neboli toulce. Rohy mívají někdy i muflonky, ale u nich se jedná pouze o malé růžky 

(Lochman et al. 1979).

V létě je základní zbarvení světlé, převládají světle hnědé, hnědé až rezavé 

odstíny. Nejtmavší bývá hřbet a spodní část krku, zatímco spodek těla a vnitřní část 

končetin mají nejsvětlejší barvu. Také obličejová část (hřbet nosu, postranní nosní 

krajina, svírák – oblast okolo čelistí s bradou, vnitřní strana slechů a krajina kolem očí) 

bývá bílá až světle šedá a tvoří jakousi „masku“. Většinou platí, že čím je maska 

zřetelnější, tím je daný kus starší, ale nelze na to spoléhat. Stává se, že výrazná maska 

zdobí i velmi mladého jedince (Mottl 1960). Zařadit jedince do věkové třídy podle 

masky je možné jen za předpokladu, že dokonale známe danou populaci (Tomiczek 

a Türcke 2007). 
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Zimní šat je celkově tmavší. Dominují tmavohnědé tóny s kaštanovými odstíny. 

Kontrast mezi tmavými částmi (hřbet, rouno) a světlým spodkem těla, je v tomto období 

mnohem nápadnější než v létě. Také sedlo samců více vyniká. Muflonky jsou v zimě 

světlejší než berani. Zbarvení muflončat je celkově světlejší a jednobarevnější než 

u dospělých, ale neuplatňují se zde výrazně odlišné znaky (Lochman et al. 1979).

Mufloní zvěř má ze smyslů nejlépe vyvinutý zrak. Oči jsou umístěné po stranách 

hlavy a každé z nich zachycuje zorné pole v úhlu asi 300 stupňů. Citlivý je také sluch. 

Vysoce pohyblivé ušní boltce umožňují přesně určit místo a směr, odkud zvuk přichází. 

Na neznámé zvuky reagují mufloni buď tichým odskočením, nebo varovným hvizdem 

a útěkem. K základním smyslům patří i čich, který už není na tak dokonalé úrovni, jak

tomu bylo v případě zraku. Vzdálené pachy zvěř zachytí, přinese-li je vítr. Bouřlivější 

proudění vzduchu pachové látky rozptýlí a zároveň zhorší i zvukové vjemy, proto se 

mufloni vyhýbají větrným lokalitám.

Pachové žlázy bývají rozmístěny obdobně jako u ostatních druhů spárkaté zvěře. 

Na končetinách se nacházejí meziprstní pachové žlázy, jejichž sekrety mastí povrch 

spárků a vylučují specifický pach do stopy. Ze slzníku vytéká tuhnoucí kašovitá hmota, 

kterou zvěř otírá o stromy a vytváří tak pachové značky, jež slouží ke vzájemnému 

poznávání a orientaci. Výměšky pohlavních žláz obsahují feromony a významně se 

uplatňují během říje.

Muflon dosahuje plné pohlavní zralosti ve věku 2,5 roku (nicméně k oplodnění 

může dojít již dříve). Plodný je po celý rok, pouze v červnu a červenci dochází 

ke snížené tvorbě spermatu. Neuplatňuje se tedy dočasná fyziologická neplodnost, jak 

tomu bývá u samců ostatních druhů spárkaté zvěře. Muflonka dosahuje plné 

reprodukční vyzrálosti obvykle ve druhém roce života. Období říje je významně 

ovlivněno okolními podmínkami. V našich zeměpisných šířkách většinou začíná 

ve druhé polovině října. Při setkání samců může dojít k šarvátce. Zpravidla spolu bojují 

pouze berani srovnatelných sil. Postaví se proti sobě, couvnou a s rozběhem do sebe 

narazí toulci. Při střetnutí může dojít k odštípnutí předních hran toulců až k poranění 

výběžků čelní kosti, k následné infekci a v některých případech i k úhynu. Poměrně 

častým důsledkem bývá otřes mozku. 

Délka březosti muflonek je 148 až 160 dní. Doba kladení nastává v období 

od začátku března a může trvat až do začátku července. Většinou se rodí jedno mládě, 

ale mohou se objevit i dvojčata, což je zřejmě geneticky podmíněno (Tomiczek 
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a Türcke 2007). Novorozená mláďata jsou ve srovnání s ostatními druhy naší spárkaté 

zvěře nejrychleji schopna samostatného pohybu (Lochman et al. 1979).

Samečkům začínají růst toulce brzy po narození. Ve čtyřech týdnech života se 

objevují malé hrbolky a ve věku mezi třetím a pátým měsícem jsou již dobře viditelné 

(Tomiczek a Türcke 2007). Základem toulců jsou rohové výběžky čelní kosti. Rostou

společně s rohem, který je obaluje kolem dokola. Rohové výběžky určují rozlohu 

a vinutí toulců, dávají jim pevnost a u dospělých beranů mohou dosahovat téměř 

do poloviny toulce. Na svém průřezu mají rohy samců trojúhelníkovitý tvar (na rozdíl 

od růžků muflonek, které bývají vždy dvojsečné). 

Na povrchu toulců se vytvářejí prstence, jejichž počet, šířka a hloubka se 

v průběhu času mění (Lochman et al. 1979). Toulce muflonů rostou celý život, ale 

v zimním období dochází k přestávkám. Tak vznikají hluboké rýhy, tzv. roční vruby, 

podle kterých se dá určit věk muflona. Ovšem je-li zvěř v zimě vydatně krmena, roční 

vruby nemusí být patrné, jak uvádí Mottl (1960). Přibližně od šestého roku života se 

obvod nově tvořené části toulce začíná zmenšovat. V důsledku onemocnění může dojít 

k nepravidelnému růstu či zjemnění prstenců a tím ke zkrácení celkové délky toulce 

(Tomiczek a Türcke 2007).

3.2.4 Kozorožec horský

Capra ibex (Linnaeus, 1758), syn. kozorožec alpský, Aegoceros capra, (Zicha 

1999–2011); Aegoceros ibex (Pallas, 1811), Ibex alpinus (Gray, 1847), Capra alpina 

(Girtanner, 1786), Ibex europea (Hodgson, 1847), Capra ibex graicus (Matschie, 1912) 

(Parrini et al. 2009)

samec: kozel, samice: koza, mládě: kůzle

U kozorožců se setkáme s výrazným pohlavním dimorfismem. Samci bývají 

celkově robustnější a nosí výraznější rohy. Výška v kohoutku samců je 90–110 cm, 

samic 80–90 cm. Délka těla u kozla se pohybuje mezi 115–160 cm, u kozy 80–100 cm. 

Hmotnost samců bývá 80–120 kg, u samic 45–65 kg (Vach et al. 1997). Tělesné 

rozměry se mohou lišit v závislosti na oblasti původu dané populace (Parrini et al. 

2009). 

Kozorožci horští mají na karpálních kloubech předních běhů tzv. callus, což je 

oblast se silnou a tuhou kůží, která jim pomáhá zdolávat strmý terén (Schaller 1977).

Délka srsti se liší v závislosti na ročním období. Letní srst bývá kratší, 

bez podsady. V zimním období narůstá srst delší s výraznou vlněnou podsadou. Na jaře 
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podsada vypadává ve formě chuchvalců a kozorožci ji odírají o stromy, skály apod. 

(Bassano 1992).

Po větší část roku žijí samci a samice odděleně. Říje probíhá v lednu (Vach et al. 

1997). Na začátku se stáda samců rozpadají do menších skupin a přesouvají se 

do oblastí, kde se zdržují samice (Peracino et al. 1989). Říje má dvě fáze. V té první se 

samci přibližují k samicím a vytvářejí menší skupinky. Druhá fáze nastává, když samice 

přejdou do estru. Dominantní kozel se oddělí od ostatních, zůstává blízko samice a 

odhání ostatní konkurenty (Aeschbacher 1978). Samci mezi sebou bojují – postaví se na 

zadní končetiny a narážejí do sebe rohy.

Délka březosti je 21–23 týdnů. V květnu nebo v červnu rodí samice obvykle jedno 

kůzle. Mládě saje po dobu prvních šesti měsíců mateřské mléko, poté se osamostatňuje. 

Kozorožci pohlavně dospívají ve věku 18 měsíců.

Rohy se objevují ve třech měsících. Na průřezu mají trojúhelníkovitý tvar a na 

přední straně jsou výrazné příčné hrbolky (Vach et al. 1997). V průběhu prvních 5,5 let 

života přirůstá u samců průměrně 80 mm délky rohů za rok. Po desátém roce života se 

přírůstky snižují pod 40 mm ročně (Fandos 1995, Schaller 1977). Maximální délka 

samčích rohů je 69–98 cm, samičích 18–35cm (Giacometti et al. 1997).

3.3 Onemocnění přežvýkavé spárkaté zvěře

V intenzivních chovech zvěře mají nákazy velký význam. Nemoci se mohou 

přenášet na dosud zdravou zvěř, volně žijící zvěř nebo na domácí zvířata, v některých 

případech mohou ohrozit i zdraví člověka. 

Choroby zvěře můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:

 NENAKAŽLIVÉ NEMOCI – otravy, zranění, poruchy činnosti trávicího 

ústrojí

 NAKAŽLIVÉ (INFEKČNÍ) NEMOCI – původcem mohou být:

o viry

o bakterie

o plísně

o paraziti 
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3.3.1 Nenakažlivé nemoci

Z těchto nemocí jsou nejzávažnější poruchy gastrointestinálního traktu.

Po pozření nadměrného množství zkažené potravy či tekutin se objevuje katar 

žaludku a střev. U oslabených jedinců má rychlý průběh, projevuje se silnými průjmy 

a dochází k úhynu.

Náhlé změny ve výživě mohou vyvolat záněty trávicího ústrojí. Jedná se například 

o situaci, kdy sníh napadá na přirozené zdroje potravy a zvěř je odkázaná pouze na siláž 

nebo předkládané dužnaté krmení. Jednostranná konzumace takové potravy často vyústí 

v hromadný úhyn zvěře v oborních chovech. Lze tomu předejít dodržováním 

zootechnických opatření, pravidelným přikrmováním a vhodnou skladbou krmiva. 

Požitím většího množství mokrého osení, mladého jetele apod. dochází k nadmutí 

bachoru, na jehož následky slabší kusy často hynou.

Je-li zvěř chovaná v oblasti s měkkým terénem a nemá možnost si dostatečně 

obrušovat spárky, dochází k přerůstání spárků. Postižená zvířata se špatně pohybují, 

hubnou a je potřeba je odstřelit.

Ztráty zvěře čas od času způsobují i otravy průmyslovými hnojivy nebo 

chemickými látkami, které se používají v lesnictví a zemědělství. Mezi příznaky patří 

nadměrné slinění, vyvrhnutí potravy, dávení, nadýmání, silné průjmy, nepřirozené 

pohyby, třes a další změny chování (Lochman et al. 1979).

3.3.2 Infekční nemoci

3.3.2.1 VIROVÉ NÁKAZY

Z virových nákaz se u zvěře můžeme setkat např. se slintavkou-kulhavkou nebo s 

ochrnutím páteře.

Slintavka-kulhavka se může vyskytnout u zvěře jelení, daňčí, srnčí, kamzičí, černé 

a losí (Hromas et al. 2008). K nákaze dochází většinou od domácích zvířat přímým 

stykem nebo nepřímo potravou či vodou. Známe i případy, že nemoc na velkou 

vzdálenost rozšířil člověk na botách, oděvem nebo vozidlem. Během inkubační doby, 

která trvá 2-7 dnů, se v dutině ústní nebo mezi spárky objevují puchýřky a vřídky. Zvěř

nepřijímá potravu a pohyb jí činí potíže. Nemoc se rychle šíří, nakazit se mohou jiné 

druhy zvířat, ale i člověk. Výskyt slintavky-kulhavky podléhá povinnému hlášení.

Příčina ochrnutí páteře je zatím neznámá, ale předpokládá se její virový původ. 

Může probíhat pozvolna několik let, ale často se vyvíjí velmi rychle. Nemocná zvířata 
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se obtížně pohybují, mají slabé zadní končetiny, postupně ochrnou a uhynou. Nemoc 

byla poprvé zaznamenána u jelenů a poté se přenesla i na mufloní zvěř (Lochman et al. 

1979).

3.3.2.2 BAKTERIÁLNÍ NÁKAZY

Mezi bakteriální nákazy patří brucelóza, aktinomykóza nebo infekční onemocnění 

spárků.

Brucelózu vyvolávají různé druhy bakterií z rodu Brucella. Zdrojem nákazy bývají 

hospodářská zvířata a jejich produkty (mléko, trus, moč), jimiž se nemoc může rozšířit 

i mezi spárkatou zvěř. Nákaza je přenositelná na člověka a její výskyt podléhá 

povinnému hlášení. Projevuje se abscesy v podkoží, záněty varlat, vaječníku a dělohy 

a zmetáním (aborty).

Aktinomykóza je chronické onemocnění postihující kostní tkáň jelení, daňčí 

a srnčí zvěře, ale může se přenést i na člověka. Původcem jsou bakterie rodu 

Actinobacillus, Corynebacterium nebo Staphylococcus. Zárodky vnikají při krmení 

poraněnou ústní sliznicí do čelisti. Zde se rozvíjí zánět, tkáň zduří, měkne a vznikají 

píštěle s výtokem sekretu. Zuby se vyvracejí a postupně vypadávají. Nemocní jedinci 

nemohou přijímat potravu, hubnou a nakonec hynou (Lochman 1985).

Infekční onemocnění spárků neboli nekrobacilózu vyvolávají anaerobní organismy 

Actinomyces necrophorus a Actinomyces nodosus. Proniknou do poraněného spárku, 

kde vznikají bolestivé abscesy. Nekrobacilóza se častěji objevuje u zvěře chované 

v nevhodných oblastech s měkkým a vlhkým podkladem (Lochman et al. 1979).

3.3.2.3 PLÍSŇOVÁ ONEMOCNĚNÍ

Mezi plísňová onemocnění postihující spárkatou zvěř patří dermatomykóza

vyvolaná plísní Trichophyton tonsurans. Šíří se sporami, které pronikají poraněnou kůží 

a prorůstají až ke kořínkům srsti. Dochází k rozvoji zánětu, na kůži se tvoří šupiny a srst 

vypadává v kruhových ploškách (Lochman 1985).

3.3.2.4 NEMOCI VYVOLANÉ PARAZITY

Parazitózy jsou nejrozšířenější choroby zvěře. Napadení cizopasníky zhoršuje 

zdravotní stav zvířat. Záleží zejména na druhu, množství parazitů a jejich lokalizaci. 

Nejvíce parazitů se vyskytuje v trávicím ústrojí, ale napadají i další orgány – plíce, játra, 
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mozek, srdce, svaly aj. Svému hostiteli škodí různými způsoby. Obírají jej o živiny 

(tasemnice) nebo krev (klíšťata), narušují tkáně (motolice), ucpávají střeva (škrkavky), 

plíce (plicnivky) apod. Toxiny a produkty metabolismu některých druhů cizopasníků 

mohou vést i k ochrnutí hostitele (Lochman et al. 1979).

Na tomto místě se budu zabývat pouze ektoparazity, to znamená vnějšími 

cizopasníky. Z důvodu zaměření této práce a pro lepší přehlednost se problematice 

vnitřních parazitů (endoparazitů) budu věnovat podrobněji v samostatné kapitole.

Vnější cizopasníci náleží z taxonomického hlediska do kmenu členovců. Parazitují 

na srsti a kůži a mezi nejznámější druhy patří klíšťata, všenky, zákožky, střečci, komáři 

a různé druhy much.

Klíště obecné (Ixodes ricinus) je u naší spárkaté zvěře značně rozšířeno, kromě ní 

parazituje i na mnoha dalších druzích živočichů včetně člověka. Po kopulaci klade 

samička na vlhké místo několik set vajíček. Z nich se líhnou šestinohé larvy, které jsou 

již schopné sát krev na hostitelích. Po svlékání se z nich vyvíjejí osminohé nymfy. I ony 

parazitují a mění se v poslední stadium (imago) a celý cyklus se opakuje. Tento vývoj 

trvá 2–6 let. Každé stadium může využívat jiného hostitele, proto hovoříme o tzv. 

trojhostitelském cyklu. Kromě sání krve a poranění pokožky, kdy dochází k rozvoji 

zánětu, mohou klíšťata přenášet některé nemoci, jako např. klíšťovou encefalitidu 

(Lochman et al. 1979). V ČR se můžeme setkat i s jinými rody klíšťat. Jedná se o druhy 

piják lužní (Dermacentor reticulatus) a klíšť lužní (Haemophysalis concinna), které se 

objevují na jižní Moravě.

Mezi ektoparazity se řadí i střečci, které můžeme rozdělit podle toho, kde v těle 

jejich larvy parazitují. Podkožní střečci kladou vajíčka na srst hostitele. Vylíhlé larvy 

pronikají do podkožního vaziva a odtud dále podél nervových drah. Po přeměně 

na poslední stadium larvy vypadávají z podkoží do vnějšího prostředí, kde se kuklí 

(Volf a Horák 2007). Do této skupiny patří například střeček jelení (Hypoderma

actaeon) a střeček srnčí (Hypoderma diana). Larvy se usazují v podkožním vazivu 

na hřbetě. Živí se zánětlivými sekrety. Larvy druhého stadia vytvářejí na těle hostitele 

typické hrbolky s otvorem, kterým dýchají. Tudy později vylézají larvy posledního, 

třetího stadia (Lochman 1985).

Nosní střečky najdeme v nosohltanu, v nosních a hlavových dutinách. Samička 

za letu vstřikuje živé larvy do nozder zvěře. Larvy pronikají do zadní části nosní dutiny, 

kde se vyvíjejí. Protože dráždí sliznici, jsou hostitelem vyfrknuty z těla a ve vnějším 
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prostředí se kuklí (Volf a Horák 2007). U jelení zvěře se vyskytují dva druhy: střeček 

rudohlavý (Cephenomyia auribarbis) a střeček šedočerný (Phyryngomyia picta). Jsou 

nebezpečnější než podkožní typ. Larvy svým pohybem dráždí sliznice k produkci 

sekretu, kterým se živí. Při silném napadení se mohou dostat až do plic, v některých 

případech ucpou dýchací cesty a zvěř se udusí (Lochman 1985).

Mezi cizopasné mouchy patří i kloši. Kloš ovčí (Melophagus ovinus) nemá křídla 

a po celý život je tak vázán na jednoho hostitele. Samička klade larvy a přilepuje je 

na srst. Nepohyblivé larvy se kuklí a za několik týdnů se vylíhnou dospělci. Ti bodají 

a sají krev zvěře, což vyvolává silné svědění. V případě silného napadení se obzvlášť 

u mladých jedinců mohou objevit zažívací potíže. Kloši mohou přenášet riketsie

a prvoky rodu Trypanosoma, které způsobují nebezpečné nákazy přenosné i na člověka.

O něco menší je kloš jelení (Lipoptena cervi). Obě pohlaví bolestivě bodají. 

Samečci mají křídla, samičky je po usazení v srsti hostitele ztrácejí. Vývoj se podobá 

předchozímu druhu.

Krev sají i různé druhy komárů. Vajíčka kladou na povrch půdy nebo na vodní 

hladinu. Larvy se živí rostlinnými zbytky, krev saje až dospělec. Zvěři škodí hlavně 

komáři rodu Aedes. V případě, že dojde k jejich přemnožení, mohou mladou zvěř 

ubodat k smrti a silně trápí i dospělé kusy.

Podobný vývoj mají pakomárci. Jsou menší než komáři. V naší přírodě se 

vyskytují krev sající rody Culicoides a Leptoconops, jejichž bodnutí způsobuje pupence 

a otoky.

Zvěř obtěžují i muchničky. Bodají samičky a v místě vpichu se vytvářejí svědivé 

zánětlivé pupence až otoky s podlitinami. V případě silného pobodání se objevují 

celkové příznaky otravy, horečka a napadený jedinec může i uhynout. U daňků a jelenů 

mohou muchničky navíc roznášet filariózu (viz strana 37).

Oplozené samičky všech rodů u nás žijících ovádů (Chrysops, Haematopota, 

Heptatoma, Tabanus) nalétávají na zvěř a znepokojují ji. Ovádi bolestivě bodají, sají až 

15 minut a mohou přenášet některé nakažlivé nemoci (Lochman et al. 1979).

Veš jelení (Solenopotes burmeisteri) a všenka jelení (Rhabdopelon longicornis) 

občas parazitují na jelení zvěři (Lochman 1985). Všenka ovčí (Damalinia ovis) se 

vyskytuje u muflonů (Lochman et al. 1979). Všechny tyto druhy mají podobný vývoj. 

Samička nalepí vajíčka (hnidy) na srst, z nich se vylíhnou larvy. V srsti zvířat zůstávají 

i po přeměně v dospělce. Larvy vší se živí krví, kterou sají několikrát denně. Potravu 

všenek tvoří šupinky kůže a srst, která poškozením vypadává (Lochman 1985).
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Sametku zarděnkovou (Neotrombicula autumnalis) najdeme především na hlavě 

kolem světel, slechů a pysků, někdy i na břiše zvěře. Larvy se zavrtávají do kůže a živí 

se změněnou tkání, na kůži se pak objevují puchýřky. Dospělci žijí na zvěři jen několik 

dnů, poté vypadávají na zem.

Nebezpečným ektoparazitem muflonů je zákožka kamzičí (Sarcoptes caprae), 

která je původcem prašiviny. Zavrtává se do kůže, kde vytváří chodbičky pro kladení 

vajíček. Z těch se líhnou šestinohé larvy, které se mění v osminohou nymfu a poté 

na dospělce. Celý vývoj probíhá na jediném hostiteli. Zákožky se živí tkáňovým 

mokem. Produkují jedovaté látky, které mají za následek hromadění lymfy a na kůži se 

objeví puchýřky. Druhotně se přidává bakteriální infekce, vznikají mokvající, postupně 

suché strupy, jež tvoří nánosy silné až několik centimetrů. Srst na postižených místech 

vypadává, kůže šupinatí a vyvíjí se hluboká zánětlivá ložiska. Při silném napadení 

zesláblá zvěř nakonec hyne (Lochman et al. 1979).

3.4 Vnitřní paraziti přežvýkavé spárkaté zvěře

Vnitřní cizopasníky neboli endoparazity spárkaté zvěře můžeme rozdělit do dvou 

hlavních skupin, kterými jsou prvoci a helminti. Systematické rozdělení je velice složité 

a mění se podle stupně vědeckého poznání. Z toho důvodu existuje více možností a 

různí autoři uvádějí rozdílné informace. V této práci uvedeme řazení dále probíraných 

druhů dle Mehlhorna (2001). Pouze taxony, které jsem v tomto zdroji nenašla, jsou

zařazeny dle Fauna Europaea (2011) a označeny symbolem *.

říše Animalia

podříše Protozoa

kmen Sporozoa (Apicomplexa)

třída Sporozoea

podtřída Coccidia

nadřád Eucoccidea

řád Eucoccida

podřád Eimeriina

čeleď Eimeriidae

rod Eimeria

rod Sarcocystis

rod Toxoplasma
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podříše Metazoa

kmen Platyhelminthes

třída Cestoda

podtřída Eucestoda

řád Cyclophyllidea

čeleď Taeniidae

rod Taenia

rod Echinococcus

čeleď Anoplocephalidae

rod Moniezia

třída Digenea

nadřád Anepitheliocystidia

řád Echinostomatida

čeleď Fasciolida

rod Fasciola

čeleď Paramphistomatidae

rod Paramphistomum

čeleď Dicrocoeliidae

rod Dicrocoelium

kmen Nematoda

třída Adenophorea (Asphasmidea)

řád Enoplida*

podřád Trichinellina*

nadčeleď Trichinelloidea*

čeleď Capillariidae*

rod Capillaria*

řád Trichocephalida

čeleď Trichuridae

rod Trichuris

třída Secernentea (Phasmidea)

řád Rhabditia

čeleď Strongyloididae

rod Strongyloides
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řád Spirurida*

podřád Spirurina*

nadčeleď Filaroidea*

čeleď Onchocercidae*

rod Setaria*

rod Wehrdikmansia*

řád Strongylida

nadčeleď Metastrongyloidea

čeleď Protostrongylidae

rod Protostrongylus

rod Elaphostrongylus*

rod Varestrongylus*

rod Muellerius*

rod Neostrongylus*

nadčeleď Trichostrongyloidea

čeleď Trichostrongylidae

rod Trichostrongylus

rod Nematodirus

rod Cooperia

rod Ostertagia

rod Haemonchus

rod Spiculopteragia*

nadčeleď Strongyloidea

čeleď Strongylidae

rod Strongylus

čeleď Oesophagostomatidae

rod Oesophagostomum

rod Chabertia

čeleď Dictyocaulidae

. rod Dictyocaulus
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3.4.1 Prvoci (Protozoa)

Za prvoky (Protozoa) byly historicky považovány heterotrofní jednobuněčné 

eukaryotní organismy vybavené organelami pohybu. K nim se ovšem řadila i některá 

jednobuněčná eukaryota s plastidy a fotosyntetickými pigmenty, která byla schopna 

pohybu pomocí bičíků. Později se jako samostatná říše vyčlenila skupina Protista, která 

zahrnovala všechna jednobuněčná eukaryota, tedy i prvoky. S nástupem moderních 

vědeckých metod se ukázalo, že protista ani protozoa netvoří z hlediska evoluce 

a fylogeneze jednotnou skupinu (Volf a Horák 2007).

Mezi prvoky cizopasící u spárkaté zvěře patří kokcidie, nejčastěji rod Eimeria. 

Jejich vývoj má dvě fáze: exogenní a endogenní (Lochman et al. 1979). Zárodky 

(oocysty) jsou vylučovány s trusem. Ve vnějším prostředí z každé oocysty vzniknou 

čtyři nové útvary (sporocysty) a z každého další dva srpovité zárodky (sporozoity). 

Z jedné oocysty se tedy v procesu zrání (sporulace) vyvine osm zralých zárodků.

Prostřednictvím potravy nebo vody se infikuje další hostitel. Po rozrušení obalu 

oocysty vlivem trávicích šťáv se sporozoity zavrtávají do střevní sliznice. Zde se dělí na 

tzv. schizonty, které se rozpadají v merozoity.  Tento nepohlavní proces dělení se 

několikrát opakuje a postupně jsou napadány další střevní buňky. V další fázi vývoje 

dochází k diferenciaci na samčí a samičí pohlavní buňky (gametocyty). Po oplodnění 

vznikne nová oocysta a celý cyklus, který v příznivých podmínkách trvá jen několik 

dnů, se opakuje. 

Mezi příznaky kokcidiózy patří nechutenství, zvířata hubnou a mají průjmy, často i 

krvavé. Postižena bývají především mláďata, která mohou i uhynout. Starší jedinci 

bývají odolnější, ale parazité se jejich prostřednictvím stále šíří.

U býložravých savců, ale také u některých ptáků či plazů, můžeme v příčně 

pruhovaném svalstvu najít cysty kokcidií z rodu Sarcocystis. Konzumací takto 

napadeného masa se nakazí definitivní hostitelé. Těmi mohou být různé druhy šelem, 

ale i člověk. V jejich střevě dokončí parazit pohlavní cyklus a oocysty odcházejí 

s trusem do vnějšího prostředí, kde zrají. S potravou nebo vodou se opět nakazí zvěř 

a vše se opakuje.

Mezi rozšířené druhy kokcidií patří Toxoplasma gondii. Mezihostiteli mohou být 

mnohé druhy savců včetně člověka, zatímco definitivním hostitelem je pouze kočka 

(Lochman 1985). K nákaze mezihostitele dochází většinou potravou nebo přes placentu. 

Infekce může způsobit potraty nebo úmrtí mláďat po narození (Volf a Horák 2007).



30

Termín helminti neboli červi zahrnuje nepříbuzné skupiny živočichů, které se 

sdružují pro praktické důvody některých vědních oborů. Někdy se tak označují pouze

organismy, které v určité fázi ontogenetického vývoje cizopasí v těle obratlovců (Volf 

a Horák 2007). 

Mezi nejvýznamnější skupiny helmintů patří Trematoda (motolice), Cestoda

(tasemnice) a Nematoda (hlístice). Motolice a tasemnice jsou ploší červi, zatímco 

hlístice označujeme jako oblé červy.

3.4.2 Trematoda (motolice)

Motolice způsobují vážné parazitární onemocnění, motoličnatost. U spárkaté zvěře 

se můžeme setkat s několika druhy.

Fasciola hepatica (motolice jaterní) dosahuje délky 2–4 cm a šířky 0,8–1,2 cm.

Žije ve žlučovodech nebo ve žlučovém měchýři, kde klade vajíčka. Denně je schopná 

jich vyprodukovat značné množství (až 20 000). Vajíčka putují žlučovody do střeva, 

odkud se s trusem dostávají do vnějšího prostředí. V dostatečně vlhkém prostředí 

vznikne ve vajíčku obrvená larva (miracidium). Vyvíjí se a po opuštění vajíčka hledá 

ve vodním prostředí mezihostitele, kterým je plž Lymnaea truncatula (bahnatka malá). 

Výskyt motolice jaterní je těsně spjatý s oblastmi, kde se vyskytuje tento druh plže, 

protože je jejím jediným mezihostitelem.

V těle plže se vytváří rychle rostoucí sporocysta. Uvnitř se nepohlavním dělením 

vyvíjejí mateřské redie, v nich následně dceřinné redie a konečně cerkárie. Z jednoho 

vajíčka jich může vzniknout až několik set. Cerkárie opouštějí organismus plže, ve vodě 

se zachytí na rostlinách a mění se v adoleskárie. Ty prostřednictvím vody nebo potravy 

infikují zvěř, střevní stěnou proniknou do břišní dutiny a do jater, kde dospívají 

(Lochman 1985). Vývoj do dospělosti v konečném hostiteli trvá až tři měsíce. U méně 

obvyklých hostitelů byla motolice jaterní lokalizována i v plicích, děloze nebo 

v podkoží (Volf a Horák 2007).

Motolice v těle napadené zvěře způsobují zánět jater. Žlučovody bývají zduřelé 

a zvápenatělé. Onemocnění se projevuje průjmy, zvířata v důsledku špatného trávení 

hubnou. Objevují se otoky v břišní, někdy také v hrudní dutině a často dochází k úhynu 

(Lochman 1985). V současnosti je známo asi padesát možných hostitelů motolice 

jaterní včetně člověka. U nás se objevuje nejčastěji u ovcí a skotu, ze spárkaté zvěře je 

rozšířena u všech druhů kromě kamzíka (Lochman et al. 1979). 
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Fascioloides magna (motolice obrovská) parazituje přímo v jaterní tkáni, kde 

může přežívat až pět let. Její tělo měří 4–10 cm na délku a 1,8–2,0 cm na šířku. Denně 

může naklást až 50 000 vajíček, která odcházejí s trusem z těla. Vývoj je podobný jako 

u motolice jaterní. Mezihostitelem je opět bahnatka malá. Zvěř se nakazí při pastvě, 

adoleskárie putují do jater, kde tvoří cystoidní dutiny, v nichž dospívají. 

Motolice obrovská napadá především jelení zvěř, ale zjištěna byla i u hovězího 

dobytka. Projevy při nákaze bývají individuální. Játra jsou výrazně zvětšená, jejich tkáň 

je narušená migrujícími motolicemi. Cystoidní dutiny jsou vyplněné tmavou masou 

z krve, vajíček a fasciloidního pigmentu a uvnitř se nachází 1–3 motolice. Při silném 

napadení se motolice mohou dostat do plic, kde způsobují krevní podlitiny a zánět.

Objevují se záněty jater, otoky hrudi, poruchy trávení, zvěř hubne a může uhynout.

Dalším druhem z této skupiny je Dicrocoelium dendriticum (motolice kopinatá). 

Dosahuje délky 0,8–1,0 cm a na šířku měří 0,15–0,3 cm. Dospělí jedinci parazitují 

v žlučovodech nebo žlučníku. Vajíčka odcházejí do vnějšího prostředí, kde se vyvíjejí 

(Lochman 1985). Miracidia neopouštějí vajíčka a musí být pozřena prvním 

mezihostitelem. Tím jsou suchozemští plži např. rodů Zebrina, Helicella a Theba, kteří

se vyskytují v sušších vápencových oblastech (Volf a Horák 2007). Miracidia migrují 

do hepatopankreatu plže, tvoří sporocysty první a druhé generace a z nich vznikají 

cerkárie, tzv. cerkaria vitrina. Ty putují do dýchací dutiny plže a jsou vylučovány 

ve formě slizových koulí (Jíra 1998). Druhým mezihostitelem jsou mravenci rodů 

Formica a Tetramorium. Po pozření slizové koule většina cerkárií encystuje a vznikají 

tak metacerkárie. Jedna nebo dvě cerkárie neencystují a způsobí změnu chování 

mravence. Napadený hmyz se zakousne do stébla trav a tak zvýší pravděpodobnost, že 

bude pozřen při pastvě definitivním hostitelem, v jehož těle metacerkárie excystují 

a motolice migrují do žlučovodů. Dospělci mohou žít až osm let (Volf a Horák 2007).

Konečnými hostiteli jsou různé druhy savců, např. ovce, koza, skot, muflon, jelen, 

srnec, kůň, velbloud, prase, pes, hlodavci, králík, primáti aj. Ojediněle se může nakazit 

i člověk, když náhodně spolkne infikovaného mravence (Jíra 1998). Takový případ se 

stal např. v bývalém Československu u jedenáctiletého chlapce (Ondriska et al. 1989).

Napadená zvěř může být bez klinických příznaků. Obvykle ale hubne, často se 

objevuje otok hrudníku. Játra jsou zvětšená, žlučovody ztluštělé a postižené zánětem.

Zvláště mladí jedinci mohou uhynout (Lochman et al. 1979).
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Posledním významným druhem motolice, který se vyskytuje u spárkaté zvěře, je 

Paramphistomum cervi (jelenovka bachorová). Mezihostitelem jsou plži z čeledi 

okružákovitých. Metacerkárie po pozření zvěří excystují v duodenu a slezu, kde 

zůstávají po dobu několika týdnů a způsobují eroze sliznice. Tato fáze onemocnění se 

projevuje krvavými průjmy, hubnutím a horečkou, může dojít i k úhynu zvěře. Dospělé 

motolice putují do bachoru, kde vyvolávají atrofii stěny. V tomto stadiu je nákaza 

většinou bezpříznaková (Volf a Horák 2007).

3.4.3 Cestoda (tasemnice)

Tělo tasemnic se skládá z několika částí. Na hlavičce, která se nazývá skolex, jsou 

umístěné přichycovací orgány. Segmentované tělo (strobila) tvoří jednotlivé články 

(proglotidy). Většina tasemnic patří mezi hermafrodity. Každý článek obsahuje samčí i 

samičí reprodukční orgány. K oplození dochází mezi dvěma tasemnicemi nebo mezi 

jednotlivými články téhož jedince. 

Tělo tasemnic z rodu Echinococcus tvoří pouze několik článků. Echinococcus

granulosus (měchožil zhoubný) má jako definitivní hostitele psovité šelmy. Zralé 

články s vajíčky jsou zdrojem infekce pro mezihostitele. Těmi bývají nejčastějí 

přežvýkavci, případně i člověk. Z vajíček se uvolní larva (onkosféra). V různých 

orgánech se mění v měchýřkovité larvy (hydatidy), které mohou dorůst do velikosti 

15 cm i více. Nepohlavním rozmnožováním v nich vzniká mnoho tisíc nových larev –

protoskolexů. Při pozření napadeného mezihostitele psovitou šelmou může z každého 

protoskolexu vzniknout dospělá tasemnice. Zdravotní komplikace u zvěře závisí 

na umístění a velikosti hydatidy. Pokud praskne, parazitární antigen může způsobit 

anafylaktický šok. Z každého uvolněného protoskolexu se může vyvinout nová 

hydatida, což vede k tzv. diseminované cystické echinokokóze (Volf a Horák 2007).

U spárkaté zvěře se můžeme setkat s larvami druhu Taenia hydatigena (tasemnice 

vroubená). Zvěř je mezihostitelem tohoto druhu. K nákaze většinou dojde následujícím 

způsobem. Z těla konečného hostitele, kterým jsou šelmy (pes, kočka, jezevec, liška 

apod.), vycházejí společně s trusem články tasemnice s vajíčky. Zvěř vajíčka spolkne 

při pastvě a v jejich těle se z nich uvolní onkosféry. Skrze střevní stěnu pronikají 

do krve a přirůstají k různým orgánům, kde vytvářejí boubele. Jedná se o bělavé 

průhledné měchýřky, jejichž velikost se pohybuje od rozměrů ořechu až po velikost 

dětské hlavičky. Jsou vyplněné tekutinou a obsahují zárodek s hlavičkou. Definitivní 

hostitel se nakazí pozřením tkáně s boubelí. Napadená zvěř obvykle nehyne.
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V tenkém střevě se v dospělé formě vyskytuje Moniezia expansa (tasemnice ovčí). 

Má ploché tělo dlouhé 1–5 m a široké 3–4 mm. Strobily odcházejí z těla a uvolňují 

vajíčka s onkosférami. Mezihostitelskými organismy jsou roztoči z čeledi Oribatidae, 

v nichž dochází k dalšímu vývoji. Invazní stadium zvané cysticerkoid se do těla zvěře 

dostane s potravou nebo s vodou. Uvolněná larva se přisaje na sliznici tenkého střeva 

a dorůstá v dospělce. Klinické příznaky bývají nezřetelné. Zvířata špatně prospívají, 

u mláďat se mohou objevit průjmy či zácpa. Silná invaze někdy způsobí ucpání střeva 

až jeho perforaci.

Podobný životní cyklus má Moniezia benedeni (tasemnice srnčí), jejíž délka se 

pohybuje v rozmezí 1–5 m a šířka bývá až 8 mm. Mezihostitelem jsou opět roztoči. 

Onemocnění mívá stejné projevy jako u předchozího druhu (Lochman 1985).

3.4.4 Nematoda (hlístice)

U zvěře cizopasí několik desítek druhů hlístic. Živí se obsahem žaludku a střev 

hostitele, mukózou dýchacího a trávicího ústrojí, krví, lymfou nebo histolyzovanou 

(rozloženou) tkání. Hostiteli odebírají výživné látky, mohou také produkovat toxiny 

a tak způsobovat těžké otravy a anémie (Kotrlá et al. 1984).

Hlístice jsou odděleného pohlaví se sexuálním rozmnožováním, ale u některých 

druhů se v rámci životního cyklu můžeme setkat například s partenogenezí nebo 

hermafroditismem. Vývoj probíhá přes čtyři larvální stadia, která se značí L1-L4.

Vývoj parazitických hlístic může být dvojího typu:

 MONOXENNÍ VÝVOJ

Životní cyklus je přímý, probíhá bez mezihostitele. K přenosu nákazy může dojít 

několika způsoby. Hostitel např. pozře infekční larvu, která se vyvíjí ve vajíčku 

a někdy jej ve vnějším prostředí opouští. Druhou možností je perkutánní přenos, 

kdy larva po opuštění vaječných obalů aktivně pronikne kůží hostitele a jeho 

tělem migruje až na místo své definitivní lokalizace. Někdy může dojít 

k autoinfekci hostitele. Dříve se hlístice s monoxenním vývojem označovaly

termínem geohelminti.
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 HETEROXENNÍ VÝVOJ

Larvy ke svému vývoji potřebují mezihostitele, kterými mohou být jak 

bezobratlí živočichové, tak obratlovci. Definitivní hostitel se může nakazit 

perorálně (pozřením infikovaného mezihostitele) nebo skrz ústní ústrojí krev 

sajícího hmyzu. Starší název pro tuto skupinu je biohelminti (Volf a Horák 

2007).

Pro lepší přehlednost můžeme hlístice rozdělit podle lokalizace v těle hostitele:

 Hlístice parazitující v plicích (plicnivky)

 Hlístice parazitující v trávicím traktu

 Ostatní hlístice (cizopasí např. v nervovém systému nebo v podkoží)

Hlístice parazitující v plicích patřící do nadčeledi Metastrongyloidea mají 

zpravidla heteroxenní vývoj. Podle místa výskytu v těle hostitele se označují českým 

názvem „plicnivky“.  Vajíčka kladou v plicní tkáni nebo ve vzdušných prostorech. 

U druhů, které cizopasí mimo plíce, jsou vajíčka do plic zanesena cévním systémem. 

Larvy L1 se vyvíjejí uvnitř vajíček v plicích (oviparní druhy) nebo již v děloze 

(ovoviviparní druhy) a migrují do ústní dutiny. Po spolknutí se dostanou přes trávicí 

trakt do vnějšího prostředí.

Mezihostitelem jsou plži, pouze čeleď Metastrongylidae využívá žížaly. 

V mezihostiteli se larvy vyvíjejí až do infekčního třetího stadia L3. Konečný hostitel se 

nakazí, pozře-li infikovaného plže či žížalu například s vegetací. Do plic se larvy 

dostávají skrz střevní stěnu většinou hematogenní cestou. U některých druhů infikuje 

definitivního hostitele již larva prvního stadia, v tomto případě se tedy jedná 

o monoxenní vývoj (Volf a Horák 2007).

V plicích zvěře vyvolávají nebezpečnou verminózní pneumonii neboli plicní 

červivost.

Nejrozšířenější je Muellerius capillaris (plicnivka obecná). Dospělci žijí 

v nejjemnějších bronších. Vývojový cyklus trvá podle klimatických podmínek 1–2

měsíce a probíhá přes mezihostitele, kterým jsou některé druhy měkkýšů (např. rody 

Arion, Helix či Fruticola). V plicích se líhnou larvy, pronikají do bronchů a dráždí zvěř 

ke kašli. Část je vykašlána přímo ven, zbytek se dostává do tlamy, spolknutím 

do trávicího traktu a s exkrementy do vnějšího prostředí. V trusu dokážou larvy přečkat 
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nepříznivé podmínky, za jarního deštivého počasí vylézají a infikují mezihostitele. Další 

vývoj probíhá podle výše popsaného obecného modelu.

Muellerióza se projevuje kašlem a dýchacími problémy, především při běhu 

do svahu se ozývá sípání. Zvěř nemá chuť k jídlu, hubne, špatně přebarvuje. Objevují se 

průjmy, které způsobují až anémie. Změny v plicní tkáni jsou zpočátku nezánětlivé, 

chronicky se vyvíjí zánět.

Protostrongylus rufescens a Neostrongylus linearis mají jako mezihostitele plže. 

Dospělci P. rufescens žijí především ve středních částech průdušinek, N. linearis

v jemných bronších. Vývoj obou druhů i klinické příznaky jsou obdobné jako 

u M. capillari (Lochman et al. 1979).

U srnčí, jelení a daňčí zvěře cizopasí Dictyocaulus noerneri (syn. D. eckerti). 

V minulosti byla tato plicnivka ztotožňována s D. viviparus, která cizopasí u skotu. 

Později bylo prokázáno, že se jedná o samostatné druhy. Vzájemný přenos těchto 

parazitů mezi zvěří a skotem je možný, ale plicnivky u nespecifických hostitelů 

většinou nedosahují pohlavní dospělosti. D. noerneri žije v dospělosti v průdušnici 

a bronších. Patří mezi monoxenní helminty (Chroust a Forejtek 2010).

Tuto velkou plicnivku nelze ve vývrhu přehlédnout. Oproti ostatním druhům není 

tak odolná vůči nepříznivým podmínkám jako je sucho, mráz a časté střídání teplot 

(Lochman et al. 1979). Během zimy je tak přežití larev ve vnějším prostředí nebo 

dospělců v plicích málo pravděpodobné. Diktyokaulové se proto vyznačují schopností 

hypobiózy. Larvy, které zvěř spase během podzimu, se v těle hostitele vyvíjejí pouze 

do určitého stadia. V této podobě přečkají zimní období a hromadně dospívají teprve 

na jaře (Chroust a Forejtek 2010). 

Slabé infekce mohou být bezpříznakové, a pokud je zvěř v dobré kondici, 

nepodléhá. Při silném napadení se objevuje suchý až křečovitý kašel, zvěři vytéká 

z nosu hustý hlen, těžce dýchá. Může se udusit, protože svazky červů ucpávají prostor 

průdušnice. Na plicích najdeme značné patologické změny – jsou zvětšené, edematózní, 

části plic mají tmavočervenou barvu a napadená ložiska jsou zvápenatělá (Lochman et 

al. 1979).

Bicaulus sagittatus (syn. Varestrongylus sagittatus) je menší než předchozí druh, 

ale lokalizace dospělců v těle zvěře i příznaky bývají stejné jako při diktyokaulóze. 

Mezihostitelem jsou suchozemští plži (Lochman 1985).
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Elaphostrongylus cervi se nachází v kosterním svalstvu a mozkových plenách 

některých jelenovitých. Zde se líhnou z vajíček larvy a krví se dostávají do plic. 

Mezihostitelem jsou různé druhy plžů. Mezi symptomy u napadené zvěře patří 

neurologické poruchy způsobené migrací červů, jako je např. ztráta stádového instinktu, 

pohyb v kruzích, ataxie až celková paralýza (Lochman 1985).

Hlístice parazitující v trávicím traktu mívají obvykle vývoj bez mezihostitelů, jsou 

to tedy geohelminti. Vajíčka odcházejí z těla s trusem. V nich se vyvíjí larvy a 

po opuštění vaječných obalů z nich vznikají invazní stadia. Ta jsou velmi odolná, 

mohou přežívat více než jeden rok.

Do čeledi Trichostrongylidae patří významní paraziti, kteří mohou způsobovat 

značné hospodářské škody. Trichostrongylus colubriformis cizopasí v tenkém střevě 

skotu a jiných přežvýkavců. Silné infekce se projevují záněty střeva či slezu, trávicími 

poruchami, průjmy, anémií až úhynem. Některé druhy rodu Trichostrongylus mají 

schopnost hypobiózy. Larvy L3 pozastaví svůj vývoj, dochází tak ke vzájemné 

synchronizaci. Další vývoj se může spustit např. porodem, laktací či změnou vnějších 

podmínek. Tím se vysvětluje prudký jarní vzestup produkce vajíček (Volf a Horák 

2007).

Haemonchus contortus (vlasovka slézová) žije ve slezu, často v počtu několika 

tisíc kusů. Na sliznici způsobuje značné patologické změny. Produkuje toxiny, což vede 

k pozvolné otravě hostitele. Místa, kde se přisává, jsou vstupní branou bakteriálních 

infekcí. To vše zvěř oslabuje, způsobuje špatnou funkci trávicího traktu 

a chudokrevnost. Nemocné kusy hubnou, objevují se průjmy. Zvěř špatně přebarvuje 

a má zježenou srst bez lesku.

Mezi další vlasovky žijící ve slezu se řadí rody Ostertagia a Spiculopteragia. 

Jejich vývoj a příznaky jsou obdobné jako u předešlého parazita.

V tlustém střevě žije Chabertia ovina (zubovka ovčí) a Oesophagostomum

venulosum (zubovka dobytčí). Chabertia má ústní kapsuli se dvěma řadami zubů, 

kterými je pevně přichycena na sliznici střeva (Lochman 1985).  Poškozením střevního 

povrchu vyvolává silné průjmy a nekrózu tkáně.

Larvy rodu Oesophagostomum se vyvíjejí ve střevní stěně v tzv. submukózních 

nodulech. Dospělci mají ústní kapsulu redukovanou a na hlavové části najdeme typický 

útvar, který se podobá kápi (Volf a Horák 2007).
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V tenkém střevě cizopasí druhy Cooperia intestinata, Strongyloides papillosus

(hádě dobytčí), Nematodirus filicollis (vlasovka růžová), N. spathiger, N. helvetianus

a rod Capillaria.

Zástupci rodu Nematodirus se vyskytují poměrně často. Při silnějším napadení 

způsobují průjmy, avšak obvykle nejsou příliš nebezpeční. Capillaria se neobjevuje 

často a pro zvěř neznamená velké ohrožení (Mottl 1960).

Ve slepém střevě parazituje Trichuris ovis (tenkohlavec ovčí) a T. globulosa. 

Jejich tělo má tenkou vlasovitou přední část, zatímco zadní úsek je krátký, silný 

a esovitě ohnutý. Invazním stadiem je larva uvnitř vajíčka. Vaječné obaly opouští až 

po spasení zvěří (Lochman 1985).

V nervovém systému cizopasí Setaria cervi. Vyskytuje se u jelení zvěře nejčastěji 

v dutině břišní, ale někdy se usadí v lebeční dutině mezi plenami nebo v míšním kanálu. 

Z vajíček v děloze samice se líhnou larvy (mikrofilárie) a dostávají se do krve zvěře. 

Odtud je společně s krví nasaje hmyz, v jehož organizmu se vyvíjejí invazní larvy, které 

se sáním přenášejí do těla dalších hostitelů.

V podkožním svalstvu se vyskytují vlasovci Wehrdikmansia flexuosa a W. 

cervipedis. Přenášejí je muchničky (viz. strana 25). V podkoží – hlavně na hřbetě, krku, 

v břišní krajině a podél páteře – se vytvářejí charakteristické uzlíky, ve kterých jsou 

stočené svazky vlasovců (Lochman 1985).
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3.5 Prevence a léčba helmintóz

Prevence v boji proti parazitickým nákazám spočívá především v zootechnických 

opatřeních. Nákazy je možné potlačit narušením vývojového cyklu cizopasníků buď 

ovlivněním mezihostitelů, nebo použitím léčiv u definitivních hostitelů (Lamka 

a Ducháček 2006).

Důležité je zajištění dobrého výživového stavu zvěře, udržování vhodné populační 

hustoty a včasný selektivní odlov kusů s viditelnými zdravotními problémy (např. 

průjem). Pravidelným a průběžným monitorováním parazitóz pomocí koprologického 

vyšetření lze včas provést léčebná opatření a zabránit tak komplikacím (Rajský 2011).

Nedílnou součástí úspěšné prevence je dodržování správných podmínek aplikace 

léčiv, čištění krmných zařízení, odstraňování trusu po odčervení, dezinfekce okolí 

krmelišť aj. (Ševčík 2000).

K léčbě se používají různorodá léčiva s anthelmintickými účinky. Mohou být 

syntetického nebo biosyntetického původu. Podle toho, proti které skupině červů 

působí, je můžeme rozdělit do tří skupin – na antinematoda, anticestoda a antitrematoda. 

Některá léčiva účinkují současně proti více typům parazitů. Podle kategorií 

veterinárních přípravků je můžeme zařadit mezi léčiva a premixy pro medikovaná 

krmiva. Všechny popisované skupiny anthelmintik se dají použít jak k individuálnímu

tak i k hromadnému ošetření zvířat (Lamka a Ducháček 2006).

Ideální anthelmintikum by mělo splňovat několik podmínek. Mělo by být 

bezpečné pro zvířata, kterým bude podáno, a zároveň vysoce účinné proti dospělým 

i vývojovým stadiím parazitů. Léčivo by se mělo rychle a úplně metabolizovat 

a neinteragovat s dalšími léky. Výhodná je jeho dostupnost v několika aplikačních 

formách a nelze zanedbat ani ekonomické náklady spojené s jeho použitím (Horák 

2004).
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3.5.1 Rozdělení anthelmintik

Nejrozsáhlejší skupinou anthelmintik jsou antinematoda, to znamená léčiva 

s účinkem proti hlísticím. Některá se vyznačují zároveň aktivitou proti tasemnicím, 

případně motolicím. Patří do několika chemicky rozdílných skupin:

 Makrocyklické laktony (ivermektin, doramektin)

 Benzimidazoly (albendazol, flubendazol, mebendazol, oxfendazol, 

tiabendazol)

 Imidazothiazoly (levamisol)

 Ostatní antinematoda (pyrantel)

Antitrematoda jsou látky používané proti parazitickým druhům motolic. 

Problematická je léčba infekcí D. dendriticum. Vzhledem k lokalizaci parazita 

v  tenčích žlučovodech nemá řada používaných léčiv požadovaný účinek a musí být 

podávány opakovaně a ve vyšších dávkách (Ducháček 2003). Podle chemické struktury 

lze antitrematoda rozdělit na:

 Benzimidazoly (albendazol, fenbendazol, febantel)

 Halogenované salicylanilidy (rafoxanid)

 Antitrematoda jiné struktury (klorsulon)

Anticestoda k potlačení tasemnic jsou z chemického hlediska velmi různorodou 

skupinou. Řadíme mezi ně následující:

 Benzimidazoly (albendazol, mebendazol, oxibendazol, fenbendazol, 

flubendazol, febantel)

 Anticestoda jiných struktur (prazikvantel)

(Lamka a Ducháček 2006)

Při výčtu zástupců jednotlivých skupin jsem se zaměřila na látky, které se 

používají u přežvýkavců.
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3.5.1.1 MAKROCYKLICKÉ LAKTONY

Jsou to látky biosyntetického původu a dělíme je do dvou skupin, na avermektiny 

(fermentační produkty izolované z aktinomycety Streptomyces avermitilis) a milbe-

myciny (produkty fermentace Streptomyces cyanogriseus). Mají účinek antinematodní 

a antiektoparazitický.

Mechanismus účinku se popisuje následovně. Ovlivněním funkce chloridových 

kanálů je narušen přenos vzruchů v nervových vláknech a dochází tak k inhibici 

elektrického potenciálu v buňkách parazitů (Ducháček a Lamka 2006). Dříve se 

myslelo, že hlavní funkci na receptorech pro chloridové kanály má GABA. Novější 

studie však zjistily, že důležitější je glutamát, jehož funkčnost makrocyklické laktony 

mění.

Ze spektra léčiv, která sem řadíme, se u spárkaté zvěře používá nejčastěji 

ivermektin, u ovcí také doramektin (Lamka a Ducháček 2006).

Ivermektin je jedním z nejvýznamnějších anthelmintik současnosti. Působí proti 

dospělým i vývojovým stadiím hlístic a členovců. Mezi nematoda citlivá vůči 

ivermektinu patří všechny významné druhy parazitující v plicích a trávicím traktu, jako 

jsou rody Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Nematodirus, 

Trichuris, Dictyocaulus, Protostrongylus, Chabertia a další. Jednotlivá terapeutická 

dávka pro injekční a enterální podání je obvykle 0,2–0,3 mg/kg ž. hm. (živé hmotnosti) 

(Lamka a Ducháček 2006).  

Účinnost ivermektinu podaného subkutánně u mufloní zvěře sledovali Lamka et al. 

(1997). Vysokou účinnost prokázali u dávek 0,6 a 1,0 mg/kg ž. hm. Pro parenterální 

podání doporučují dávku 0,6 mg/kg ž. hm. Perorální dávka 0,415 mg/kg ž. hm. 

ivermektinu podávaná po dobu šesti po sobě jdoucích dní podle Lamky et al. (1996a)

zastavila vylučování infekčních stadií helmintů. Navíc byl prokázán helmintocidní 

účinek léčiva včetně aktivity proti dospělcům M. capillaris.

Doramektin zabírá proti dospělým i vývojovým stadiím nematod a členovců. 

Indikován je v léčbě infekcí způsobených rody Ostertagia, Oesophagostomum, 

Haemonchus, Trichuris, Trichostrongylus, Dictyocaulus, Nematodirus aj. Aplikace se 

provádí formou subkutánních nebo intramuskulárních injekcí. Doramektin působí delší 

dobu než ivermektin (Šnirc et al. 2007).

Jednotlivá terapeutická dávka pro injekční aplikaci je zpravidla 0,2–0,3 mg/kg 

ž. hm. (Lamka a Ducháček 2006).
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Abamektin vykazuje oproti ivermektinu horší snášenlivost. Obvyklá subkutánní 

dávka u skotu je 0,2 mg/kg ž. hm.

Moxidektin patří do skupiny milbemycinů, které se ve srovnání s avermektiny 

vyznačují podstatně delším působením (Šnirc et al. 2007).

3.5.1.2 BENZIMIDAZOLY

Tato skupina tvoří nejrozsáhlejší skupinu antinematod, která je odvozená od jedné 

chemické struktury. Někteří zástupci mají z anthelminticky používaných léčiv vůbec 

nejširší spektrum účinku a používají se proti motolicím, tasemnicím i hlísticím, 

výjimečně mohou fungovat jako antimykotika. Většina benzimidazolů působí proti 

vývojovým i dospělým stadiím, některé látky mají navíc ovocidní účinky.

Mechanismus účinku spočívá v inhibici β-tubulinových podjednotek, které jsou 

důležité pro výstavbu mikrotubulů v buňkách parazitů. Tímto způsobem se poškodí 

funkčnost celé parazitární buňky (Lamka a Ducháček 2006). Dochází k energetickému 

vyčerpání, parazité ztrácejí pohyblivost a odumírají (Ducháček a Lamka 2006). Afinita 

benzimidazolů k parazitárnímu β-tubulinu je mnohem vyšší než pro savčí typ β-

tubulinových subjednotek. Díky tomu je umožněno efektivní podávání léčiv 

bez negativních projevů u léčených zvířat. 

Benzimidazoly se podávají enterálně nebo lokálně zevně (Lamka a Ducháček 

2006). Anthelmintická aktivita závisí na tom, jak dlouho přetrvá terapeutická 

koncentrace léčiva v tělních tekutinách a tkáních. Živočišným druhům 

s jednokomorovým žaludkem (pes, kočka, prase apod.) je obvykle potřeba podat léčivo 

opakovaně. Naproti tomu u zvířat s vícekomorovým žaludkem nebo dalších býložravců 

většinou postačuje jednorázová aplikace (Ducháček a Lamka 2006).

Albendazol má široké spektrum účinku. Působí proti hlísticím, tasemnicím 

i motolicím. Doporučované perorální dávkování pro skot je 7,5 mg/kg ž. hm., pro ovce 

5 mg/kg ž. hm. Při infekcích způsobených motolicemi jsou dávky vyšší – 10 mg/kg 

ž. hm. u skotu, 7,5 mg/kg ž. hm. u ovcí (Riviere a Papich 2009).

Ducháček (2003) ověřoval u muflonů účinnost albendazolu proti kombinované 

infekci M. capillaris a D. dendriticum v několika dávkovacích schématech.  Albendazol 

podaný zvěři v dávce 5 x 3 mg/kg ž. hm. prostřednictvím medikovaného krmiva vedla 

ke snížení koprologických nálezů M. capillaris, ale léčba nebyla efektivní proti 

dospělcům v plicích a nebyl prokázán jednoznačný efekt léčby proti D. dendriticum. 

Výsledkem podání dávky 5 x 7,5 mg/kg ž. hm. byl pokles hodnot LPG (M. capillaris) 
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na nulové hodnoty a redukce hodnot EPG (D. dendriticum). Ani v této dávce nevykázal 

albendazol dostatečnou účinnost proti dospělým stadiím M. capillaris. 

Mebendazol účinkuje proti nematodám, cestodám i trematodám. Doporučované 

dávky se pohybují takto: skot 10–20 mg/kg ž. hm. perorálně, ovce 3 x 15–20 mg/kg 

ž. hm., pouze u infekce druhem Taenia hydatigena 50 mg/kg ž. hm. a den (Šnirc et al. 

2007).

U infekce M. capillaris mufloní zvěře prokázal Chroust (2001) 67% účinnost 

mebendazolu v dávkovém schématu 3 x 10 mg/kg ž. hm. a 78% účinnost při podání 

5 x 10 mg/kg ž. hm.

Flubendazol účinkuje proti hlísticím a má ovocidní účinky (Riviere a Papich 

2009). Moreno et al. (2004) zjistili, že flubendazol vykazuje u ovcí vyšší distribuční 

objem než albendazol a oxfendazol. To může být velmi užitečné u potírání parazitů 

žijících ve tkáních, kde je vysoká koncentrace rozhodující pro účinnost léčby (Riviere 

a Papich 2009).

Lamka et al. (1996b) u muflonů zjistili, že flubendazol v dávce 15 mg/kg ž. hm. 

působí adulticidně proti Muellerius capillaris. Při srovnání anthelmintické účinnosti 

mebendazolu a flubendazolu u muelleriózy muflonů došel Lamka et al. (2000) k závěru, 

že účinnější je flubendazol. Pozitivních výsledků léčby infekce M. capillaris u muflonů 

dosáhl také Ducháček (2003) podáváním flubendazolu v dávce 5 x 15 mg/kg ž. hm. 

prostřednictvím medikovaného krmiva.

Fenbendazol má antinematodní a také anticestodní působení. Doporučované dávky 

pro perorální podání pro hovězí dobytek jsou 10 mg/kg ž. hm., pro ovce a kozy 5 mg/kg 

ž. hm. (Riviere a Papich 2009).

Tiabendazol je antinematodum určené k perorálnímu podání (Šnirc et al. 2007), 

v současnosti se však využívá pouze jako antimykotikum (Lamka a Ducháček 2006).

Velmi dobře se rozpouští v bachorové tekutině, proto se z bachoru rychle a rozsáhle 

absorbuje. Obvyklé dávky pro skot jsou 110 mg/kg ž. hm., pro ovce 88 mg/kg ž. hm. 

a pro kozy 50–100 mg/kg ž. hm. (Šnirc et al. 2007).

Chroust (2001) popisuje podání tiabendazolu proti infekci M. capillaris u mufloní 

zvěře. Dávka 44 mg/kg ž. hm. podaná dva po sobě následující dny prokázala 49% 

účinnost a dávka 100 mg/kg ž. hm. po dobu tří dnů po sobě vykázala účinnost 46 %. 

Oxfendazol je anthelmintikum s účinkem proti hlísticím a tasemnicím. Ve vyšších 

dávkách působí embryotoxicky a teratogenně. Dávkování pro skot je perorálně 5 mg/kg 

ž. hm., pro ovce a kozy 5–10 mg/kg ž. hm. 
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Kambendazol se používá proti hlísticím. Přežvýkavcům se obvykle podává 

v dávce 15–50 mg/kg ž. hm. (Šnirc et al. 2007).

Febantel je probenzimidazolové anthelmintikum k perorálnímu podání. Má 

rozšířené spektrum účinku proti nematodám a cestodám.  Dávky pro skot se pohybují 

v rozmezí 5–10 mg/kg ž. hm., pro ovce a kozy  5 mg/kg ž. hm. (Šnirc et al. 2007).

3.5.1.3 IMIDAZOTHIAZOLY

Tato skupina patří mezi dlouhodobě užívaná anthelmintika, která vykazují pouze 

antinematodní účinky. Působí proti dospělcům a některým larválním stadiím parazitů, 

nemají ovocidní efekt.

Do těla parazitů pronikají přes kutikulu. Mechanismus účinku je založen 

na zastavení syntézy mitochondriálních enzymů, které regulují anaerobní metabolismus 

sacharidů. Zablokováním neuromuskulární aktivity dochází ke svalovým kontrakcím 

nematod. Imidazothiazoly zvyšují motilitu střev ošetřených zvířat a paralyzované 

hlístice jsou tak snadno vyloučeny z těla (Ducháček a Lamka 2006).

Používá se levamisol. Mezi jeho indikace patří infekce rody Haemonchus, 

Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Chabertia, Capillaria, 

Dictyocaulus a další. Aplikace se provádí enterálně nebo subkutánně v dávkovacím 

schématu 5,0–25,0 mg/kg ž. hm. (Lamka a Ducháček 2006). Levamisol podle Lamky 

a Ducháčka (2006) nelze podat samicím v pokročilém stadiu březosti, zatímco Šnirc et 

al. (2007) uvádí, že jej lze podat březím zvířatům.

3.5.1.4 HALOGENOVANÉ SALICYLANILIDY

Rafoxanid působí proti dospělým i vývojovým stadiím motolic a ektoparazitů. 

V našich podmínkách se používá hlavně u spárkaté zvěře, v zahraničí i u hospodářských 

přežvýkavců. Terapeutická dávka pro enterální podání se obvykle pohybuje v rozmezí 

7,5–10,0 mg/kg ž. hm. Pro rozšíření spektra účinku se kombinuje s mebendazolem 

(Lamka a Ducháček 2006).  

Oxyklozanid účinkuje na motolice přežvýkavců. Doporučené dávkování pro 

spárkatou zvěř je 25 mg/kg ž. hm. (Šnirc et al. 2007).
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3.5.1.5 LÉČIVA OSTATNÍCH STRUKTUR

Pyrantel můžeme z chemického hlediska zařadit do skupiny tetrahydropyrimidinů. 

Má výhradně antinematodní účinky proti vývojovým stadiím i dospělcům. Využívá se 

ve formě polykompozitních anthelmintických přípravků (Ducháček a Lamka 2006).  

Perorální dávky pro skot jsou 25 mg/kg ž. hm. a pro malé přežvýkavce, ovce a kozy 

do 50 mg/kg ž. hm. (Šnirc et al. 2007). 

Účinnost kombinace pyrantel (25 mg/kg ž. hm.) s diethyl karbamazinem (50 

mg/kg ž. hm.) při léčbě nematodóz spárkaté zvěře ověřovali Páv et al. (1975).

Intraruminální podání těchto dávek muflonům po dobu tří po sobě následujících dní 

vykázalo 95,2–97,2% účinnost proti M. capillaris.

Klorsulon je benzensulfonamidové antitrematodum. Enzymatickou inhibicí 

blokuje glykolýzu a energeticky oslabení parazité následně hynou (Šnirc et al. 2007).

Používá se pouze v kombinovaných přípravcích (např. s ivermektinem) pro léčbu 

fasciolóz zvířat, hlavně skotu a ovcí. Působí proti dospělým i vývojovým stadiím 

motolic. Podává se nejčastěji ve formě subkutánních injekcí (Lamka a Ducháček 2006).  

Prazikvantel je léčivo s působením proti tasemnicím a motolicím ve vývojových 

i dospělých stadiích. Má dvojí mechanismus účinku. Antagonizací cholinesteráz 

způsobí paralýzu přenosu nervových vzruchů, což vede ke svalovým kontrakcím 

a paralýze parazita. Současně se zvyšuje permeabilita buněčných membrán pro ionty 

vápníku a sodíku, dochází k vakuolizaci a rozpadu tegumentu (Ducháček a Lamka 

2006).  Prazikvantel bývá součástí polykompozitních přípravků, nejčastěji v kombinaci 

s pyrantelem, febantelem, fenbendazolem nebo abamektinem (Lamka a Ducháček 

2006). Wolff et al. (1984) prokázali u ovcí po jednorázově podané dávce 50 mg/kg 

ž. hm. významnou redukci motolic Dicrocoelium dendriticum.

3.5.2 Léčivé přípravky pro odčervení spárkaté zvěře

V ČR jsou v současné době pro použití u spárkaté zvěře k dispozici 

antiparazitární přípravky Cermix premix, Cermix pulvis, Rafendazol premix a 

Rafendazol pulvis.
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CERMIX

Jeden kilogram přípravku obsahuje 0,15 g ivermektinu. 

Používá se k prevenci a léčbě parazitóz u jelenů, daňků, muflonů, kamzíků, srnců 

a divokých prasat. Indikace zahrnuje larvální a dospělá stadia gastrointestinálních 

a plicních nematod, zákožek a vší, dále larvální stadia nosohltanové a podkožní 

střečkovitosti.

V případě, že zvěř před léčbou nedostávala jadrné krmivo, předchází podání 

léčiva 7–10 dnů trvající návyková fáze na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán. 

Běžná dávka pro spárkatou zvěř je 0,2 mg léčivé látky/kg ž. hm. a den, která se 

podává po dobu dvou po sobě následujících dní. Pro jelení zvěř o průměrné hmotnosti 

120 kg je denní dávka krmiva s přípravkem stanovena na 1 600 g, pro zvěř daňčí 

o průměrné hmotnosti 65 kg je dávka směsi 860 g na den a pro mufloní zvěř o průměrné 

hmotnosti 40 kg vychází 530 g směsi. Spárkaté zvěři se přípravek rozmíchá v sypkém 

krmivu v poměru 1 : 9. Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny 

jako jediné krmivo. 

Přípravek lze použít i během březosti a laktace zvířat. Ochranná lhůta pro maso 

trvá u divokých prasat 14 dní, u masa ostatních druhů v indikaci je to 28 dní.

RAFENDAZOL

1000 g přípravku obsahuje 10 g rafoxanidu a 8 g mebendazolu. 

Rafendazol se vyznačuje širokým spektrem účinku. Používá se pro prevenci 

a léčbu jelení, daňčí, mufloní, srnčí a kamzičí zvěře při výskytu nosohltanové 

střečkovitosti, motoličnatosti a helmintóz způsobených oblými červy trávicího 

a dýchacího traktu.

Přípravná fáze před aplikací probíhá stejně jako u přípravku Cermix. Rafendazol 

se rozmíchá v sypkém jadrném krmivu, na který je zvěř zvyklá, v poměru 1 : 9 a takto 

připravená směs se podává po dobu dvou až čtyř po sobě následujících dní jako jediné 

krmivo. 

Denní dávka směsi pro jelení zvěř o průměrné hmotnosti 75 kg je 900 g směsi, 

pro daňčí zvěř s průměrnou hmotností 50 kg vychází dávka na 650 g a pro zvěř mufloní 

o průměrné hmotnosti 30 kg je to 400 g. Použití je bezpečné i v průběhu březosti a 

laktace. Ochranná lhůta pro maso jelení a daňčí zvěře je 28 dní, pro maso mufloní zvěře 

pak 60 dní. (ÚSKVBL 2011)
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4 Cíl práce

Cílem této diplomové práce bylo:

 Vypracovat literární rešerši na zadané téma diplomové práce

 Prostřednictvím sběrů biologických materiálů (trus a vývrhy) a následně 

provedených parazitologických vyšetření monitorovat parazitostatus ve 

sledovaných oborních chovech 

 Zhodnotit aktuální parazitostatus, navrhnout léčebná opatření a zajistit 

kontrolu úspěšnosti
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5 Experimentální část

5.1 Materiál

5.1.1 Lokalita

Experimentální práce pro potřeby této diplomové práce byly prováděny ve dvou 

oborách – Vlkov a Biely potok.

Obora Vlkov se nachází v Nymburské kotlině na vrchu Oškobrh v nadmořské 

výšce 285 m n. m. a je určena pro chov spárkaté zvěře. Převažuje lesní honitba, která je 

obklopená polními honitbami. Z celkové výměry 226 ha zaujímá vlastní obora rozlohu 

145 ha, zbylých 81 ha tvoří ochranné pásmo (Ducháček 2003).

Stavy zvěře čítají asi 120 kusů muflonů a 45 kusů daňků.

Experimentální práce na muflonech ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK 

v Hradci Králové byly v oboře Vlkov prováděny od roku 1996. Tato diplomová práce 

na ně navazuje a věnuje se období 2010-2011.

Obora Biely potok leží v okrese Považská Bystrica na severozápadě Slovenska ve 

výšce cca 400 m n. m. Celková plocha obory je 246 ha, z toho tvoří 204 ha lesní porost 

a zbývajících 42 ha zabírají louky a pastviny. Biely potok se zaměřuje především 

na zlepšení a zachování genofondu jelení zvěře původně karpatského poddruhu (Cervus 

elaphus montanus) (www.bielypotok.com).

Kromě jelenů chová i další druhy spárkaté zvěře, které jsou rozděleny 

následujícím způsobem. V oborách GO I. a GO II. žije celkem asi 25 jelenů, v oboře 

GO III. se chová asi 20 kozorožců (obojího pohlaví). V oboře označené VO I. se 

nachází okolo 70 laní s kolouchy, cca 20 muflonů, zhruba 40 ks daněl s danělkami 

a daňčaty. Poslední část tvoří obora VO II., kde žije asi 20 jelenů společně se stejným 

počtem kozorožců (samců).

Experimentální práce v této oboře byly uskutečněny v letech 2010-2012.
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5.1.2 Vyšetřované druhy zvěře

 daněk evropský

 jelen lesní

 muflon

 kozorožec horský 

5.1.3 Pracovní pomůcky a přístroje

 laboratorní sklo, gáza, sítko, pinzeta

 podložní a krycí mikroskopická sklíčka

 McMasterova počítací komůrka

 pipeta s gumovým kloboučkem

 automatická pipeta (Uni 200, Plastomed)

 pitevní souprava

 vodní vývěva

 PVC rukavice a PVC sáčky

 mikroskop (DN 45)

 centrifuga (Janetszki K 23)

 elektromagnetická míchačka (MM 3)

 digitální váhy (Kern, 440-43)

 PC, software (Windows 2007, MS Office 2007)

5.1.4 Roztoky

 flotační roztok thiosíranu sodného (Natrii thiosulfas, Na2S2O3, firma 

Kulich, Říčany u Prahy) o specifické hmotnosti 1,40 při 15 °C (připravený 

rozpuštěním 1 750 g Na2S2O3 v 1 000 ml destilované vody, používaný 

čerstvý, hustota kontrolována hustoměrem)

 flotační roztok chloridu zinečnatého o specifické hmotnosti 1,50 při 20 °C 

(připravený rozpuštěním 2 000 g ZnCl2 ve 2 500 ml destilované vody, 

používaný čerstvý, hustota kontrolovaná hustoměrem)
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5.1.5 Léčiva

Obora Vlkov: 

 albendazol (20% granulát) podávaný perorálně zamíchaný do krmiva, 

léčebné schéma 5 x 7,5 mg/kg ž. hm.

Obora Biely potok:

 albendazol (20% granulát) podávaný perorálně zamícháním do krmiva, 

léčebné schéma 5 x 5,0 mg/kg ž. hm.

 ivermektin (0,6% granulát) podávaný perorálně zamícháním do krmiva, 

léčebné schéma 2 x 0,25 mg/kg ž. hm. (s výjimkou mufloní zvěře, které byl 

ivermektin podáván ve stejné dávce, ale po dobu 4 dní)

5.2 Pracovní postupy

5.2.1 Metoda sběru směsných vzorků trusu

Personál obory podle pokynů sbíral ze země čerstvý trus (v místech zálehu zvěře), 

pokud možno vždy ve stejnou denní dobu. Trus byl uložen do PVC sáčků, označen 

druhem zvěře, datem a místem odběru a co nejdříve zamražen ve standardním mrazicím 

boxu při teplotě cca -15 °C. Zamražené vzorky byly transportovány na fakultu tak, aby 

nedošlo k jejich rozmrznutí, a zde byly opět uloženy do mrazicího boxu až do doby 

zpracování vzorků za účelem jejich vyšetření.

5.2.2 Parazitologické metody

Při larvoskopickém vyšetření vzorků jsme postupovali podle Baermannovy 

metody modifikované dle Ducháčka (2003).

Ovoskopické vyšetření se lišilo podle lokality, z níž pocházely vzorky. Trus 

z obory Biely potok jsme vyšetřovali modifikovanou Füllebornovou metodou. Vzorky 

z obory Vlkov byly zpracovány pomocí flotačně-sedimentační metody dle Brezy, také 

modifikované Ducháčkem (2003).

Všechny metody vycházejí z technik popsaných v materiálu vydaném Státní 

veterinární správou (1989).
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5.2.2.1 MODIFIKOVANÁ BAERMANNOVA METODA

Tato metoda slouží k larvoskopickému vyšetření za účelem stanovení LPG 

plicnivek (LPG znamená počet L1 larev na gram vyšetřovaného materiálu).

Navážené 3 g vyšetřovaného trusu jsme zabalili do gázy a zavěsili za okraj 

kádinky. Tu jsme naplnili vodou o přibližné teplotě 37 °C do výše zhruba dvou třetin 

balíčku s trusem. Kádinky jsme ponechali stát 24 hodin při laboratorní teplotě. 

V případě, že byl vyšetřovaný vzorek příliš suchý, dolili jsme v průběhu této doby 

teplou vodu do původní výšky. 

Po uplynutí 24 hodin jsme gázu s trusem vyhodili a obsah kádinky kvantitativně 

přelili do zkumavky. Po cca 5 minutách sedimentace jsme vodní vývěvou odsáli 

přebytečnou tekutinu supernatantu do výšky přibližně 1 centimetru ode dna zkumavky. 

Pomocí pipety s gumovým kloboučkem jsme sediment s larvami plicnivek důkladně 

promíchali a přenesli na podložní sklíčko. 

Pod mikroskopem jsme určili druh plicnivky (při zvětšení 10x10) a provedli 

kvantifikaci larev (při zvětšení 4x10). Výsledný počet larev jsme vydělili navážkou (tj. 

3 gramy) a tak jsme získali hodnoty LPG, ze kterých jsme vypočítali aritmetický 

průměr.

5.2.2.2 MODIFIKOVANÁ FLOTAČNĚ-SEDIMENTAČNÍ METODA DLE BREZY

Modifikovaná flotačně-sedimentační metoda dle Brezy se používá ke stanovení 

EPG (počet vajíček na gram vyšetřovaného vzorku trusu).

Navážili jsme 1 g trusu (při vyšetření směsných vzorků jsme trus nejprve důkladně 

zhomogenizovali). Navážené množství trusu jsme tloučkem rozmělnili s 10–15 ml vody 

v třecí misce, přecedili přes sítko do krystalizační misky a poté kvantitativně přelili 

do centrifugační zkumavky. Následovala centrifugace po dobu 1 minuty při rychlosti 

1 500–2 000 otáček/min. Supernatant jsme odlili a povrch sedimentu jsme opatrně 

opláchli vodou. 

Zkumavku jsme doplnili do 4/5 flotačním roztokem thiosíranu sodného, obsah 

jsme promíchali skleněnou tyčinkou a nechali stát 15 minut. Poté jsme znovu provedli 

centrifugaci (1 minuta při rychlosti 1 500–2 000 otáčkách/min). Supernatant obsahující 

vyflotovaná vajíčka jsme přelili do 150ml kádinky, kterou jsme doplnili vodou.
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Po pěti minutách sedimentace jsme supernatant opatrně odsáli vodní vývěvou až 

po zbytek cca 15–20 ml u dna kádinky. Za neustálého promíchávání tohoto zbytku 

elektromagnetickým míchadlem jsme pomocí mikropipety naplnili vzorkem 

McMasterovu počítací komůrku a tu jsme nechali 2 minuty stát. 

Poté jsme pod mikroskopem spočítali vajíčka D. dendriticum nacházející se v poli 

vymezeném komůrkou (vajíčka na rysce jsme zahrnuli do výsledku). Z každého vzorku 

jsme měřili 2 komůrky, tj. 4 políčka. Odměrným válcem jsme změřili objem sedimentu, 

který zůstal v kádince. 

Konečnou hodnotu EPG jsme vypočítali podle vzorce: průměrný počet vajíček 

v jednom políčku x objem vyšetřovaného sedimentu v ml / objem McMasterovy 

počítací komůrky (0,15 ml). Z výsledných hodnot EPG jsme spočítali aritmetický 

průměr. 

5.2.2.3 MODIFIKOVANÁ FÜLLEBORNOVA METODA 

Tento postup se používá pro kvalitativní ovoskopické vyšetření.

Kádinku o objemu 100 ml jsme naplnili flotačním roztokem chloridu zinečnatého 

do výšky cca 1 cm od horního okraje. S tímto roztokem jsme v třecí misce důkladně 

zhomogenizovali navážené 2 g vyšetřovaného trusu, přecedili přes sítko do krystalizační 

misky a kvantitativně přelili zpět do kádinek. Na hladinu jsme opatrně položili krycí 

sklíčko. 

Po 30 minutách jsme sklíčko s vyflotovanými vajíčky pinzetou přenesli 

na podložní sklíčko. Pod mikroskopem při zvětšení 10x10 jsme provedli identifikaci 

vajíček.

5.2.3 Postmortální helmintologické vyšetření částečných vývrhů

Personál obory Vlkov kromě směsných vzorků trusu zasílal k parazitologickému 

vyšetření i částečné vývrhy zvěře pocházející z průběrného lovu. Po ulovení zvěře byly 

tyto vývrhy dány do sáčku, označeny a uloženy do standardního mrazicího boxu 

při teplotě cca -15 °C. 

Plíce jsme makroskopicky prohlédli. Nalezené parazitární léze jsme popsali a

kvantifikovali podle následujícího klíče: verminózní ložiska plicnivek o velikosti maku 

(1 mm2), prosa (3 mm2), rýže (12 mm2), ovesného zrna (20 mm2), čočky (39 mm2), 

hrachu (79 mm2), fazole (200 mm2), koruny (314 mm2), desetikoruny (452 mm2). 
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V případě, že jsme měli k dispozici obě plíce, vypočítali jsme průměrnou hodnotu 

plochy verminózních ložisek na jednu plíci.

Následně jsme několik parazitárních lézí rozstříhali na malé kousky, v kádince je 

zalili teplou vodou o přibližné teplotě 37 °C a po uplynutí 24 hodin je mikroskopicky 

vyšetřili pomocí modifikované Baermannovy metody.

Játra jsme také makroskopicky posoudili z hlediska přítomnosti parazitologických 

změn. Žlučník a žlučovody jsme otevřeli a spočítali přítomné dospělé motolice

D. dendriticum.

Z koncové části tlustého střeva jsme odebrali trus, který jsme následně vyšetřili 

larvoskopicky a ovoskopicky a stanovili jsme hodnoty LPG a EPG.
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6 Výsledky

6.1 Obora Vlkov

6.1.1 Výsledky parazitologického vyšetření zvěře prostřednictvím měsíčních 

sběrů trusu v letech 2010–2011

Po dobu experimentálních prací probíhal v oboře Vlkov pravidelný měsíční sběr 

vzorků trusu mufloní zvěře. Cílem prováděného vyšetření bylo monitorovat vývoj 

parazitóz muflonů a navázat tak na data získaná v předchozích letech. V průběhu 

období 2010–2011 byla léčba provedena pouze jednou, v dubnu 2010. Jednalo se 

o podávání albendazolu v dávkách 7,5 mg/kg ž. hm. po dobu pěti po sobě následujících 

dní. Odčervena byla zvěř mufloní i daňčí.

Výsledky larvoskopických vyšetření měsíčních vzorků trusu v roce 2010 jsou 

uvedeny v tab. 1, výsledky z roku 2011 uvádí tab. 2. Ovoskopické vyšetření zaměřené 

na kvantifikaci vajíček D. dendriticum jsou popsány v tab. 3 (rok 2010) a v tab. 4 (rok 

2011).

Souhrnné hodnoty LPG měsíčních sběrů v letech 2010–2011 jsou uvedeny 

v tab. 5, souhrnné hodnoty EPG v tab. 6. Grafické znázornění dynamiky vývoje 

parazitických infekcí prostřednictvím hodnot LPG a EPG v období březen 2010 až 

březen 2011 znázorňuje obr. 1.

Z výsledků je patrný nárůst hodnot LPG i EPG v období před léčbou (do dubna 

2010). Poléčebné vzorky z června 2010 vykazují významný pokles hodnot, v případě 

larvoskopie až na nulovou hodnotu LPG. Od července 2011 až do konce roku 2011 

nemáme prakticky žádná data, ze kterých bychom mohli posoudit vývoj parazitóz 

v tomto období. Zvýšené hodnoty LPG i EPG v prvním čtvrtletí roku 2011 naznačují 

opětovný rozvoj infekce.
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Tab. 1: Výsledky larvoskopického vyšetření (LPG – Muellerius capillaris) měsíčních 

sběrů směsných vzorků trusu v oboře Vlkov v roce 2010 

číslo 
vzorku

kalendářní měsíc

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1 - - 91 10 - 0 - - - - 3 -

2 - - 221 8 - 0 - - - - 2 -

3 - - 5 171 - 0 - - - - 0 -

4 - - 237 138 - 0 - - - - 0 -

5 - - 17 232 - 0 - - - - 0 -

6 - - 73 112 - 0 - - - - 0 -

7 - - 11 14 - 0 - - - - 0 -

8 - - 223 185 - 0 - - - - 0 -

9 - - 12 180 - 0 - - - - 0 -

10 - - 100 16 - 0 - - - - 0 -

11 - - 9 59 - 0 - - - - 0 -

12 - - 91 20 - 0 - - - - 2 -

13 - - 130 132 - 0 - - - - 0 -

14 - - 27 37 - 0 - - - - 0 -

15 - - 1 86 - 0 - - - - 0 -

16 - - 42 61 - 0 - - - - 0 -

17 - - 155 311 - 0 - - - - 0 -

18 - - 6 105 - 0 - - - - 0 -

19 - - 72 16 - 0 - - - - 0 -

20 - - 6 20 - 0 - - - - 0 -

21 - - 0 113 - - - - - - 0 -

22 - - 17 17 - - - - - - 0 -

23 - - 16 33 - - - - - - 0 -

24 - - 280 278 - - - - - - 0 -

25 - - 105 49 - - - - - - 0 -

průměr - - 78 96 - 0 - - - - 0 -

vzorky s průkazem zemních larev

termín uskutečněného podání léčiva
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Tab. 2: Výsledky larvoskopického vyšetření (LPG – Muellerius capillaris) měsíčních 

sběrů směsných vzorků trusu v oboře Vlkov v roce 2011 

číslo 
vzorku

kalendářní měsíc

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1 169 315 147 - - - - - - - - -

2 229 175 166 - - - - - - - - -

3 140 185 106 - - - - - - - - -

4 124 201 255 - - - - - - - - -

5 251 166 209 - - - - - - - - -

6 277 211 232 - - - - - - - - -

7 181 143 241 - - - - - - - - -

8 147 236 253 - - - - - - - - -

9 217 301 176 - - - - - - - - -

10 229 217 108 - - - - - - - - -

11 276 297 286 - - - - - - - - -

12 115 155 235 - - - - - - - - -

13 213 217 241 - - - - - - - - -

14 226 132 115 - - - - - - - - -

15 237 133 203 - - - - - - - - -

průměr 202 206 198 - - - - - - - - -

vzorky s průkazem zemních larev

Tab. 3: Výsledky ovoskopického vyšetření (EPG – Dicrocoelium dendriticum) 

měsíčních sběrů směsných vzorků trusu v oboře Vlkov v roce 2010 

číslo 
vzorku

kalendářní měsíc

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1 - - 380 700 - 20 - - - - 80 -

2 - - 257 200 - 0 - - - - 170 -

3 - - 267 580 - 65 - - - - 27 -

4 - - 167 165 - 18 - - - - 53 -

5 - - 217 233 - 0 - - - - 0 -

6 - - 250 793 - 0 - - - - 60 -

7 - - 340 563 - 0 - - - - 53 -

8 - - 250 403 - 0 - - - - 0 -

9 - - 183 327 - 0 - - - - 85 -

10 - - 202 500 - 0 - - - - 0 -

průměr - - 251 446 - 10 - - - - 53 -

termín uskutečněného podání léčiva
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Tab. 4: Výsledky ovoskopického vyšetření (EPG – Dicrocoelium dendriticum) 

měsíčních sběrů směsných vzorků trusu v oboře Vlkov v roce 2011 

číslo 
vzorku

kalendářní měsíc

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1 245 23 150 - - - - - - - - -

2 158 85 80 - - - - - - - - -

3 67 32 117 - - - - - - - - -

4 253 32 57 - - - - - - - - -

5 95 85 70 - - - - - - - - -

6 150 57 57 - - - - - - - - -

7 213 90 53 - - - - - - - - -

8 50 67 22 - - - - - - - - -

9 133 0 23 - - - - - - - - -

10 90 32 47 - - - - - - - - -

průměr 145 50 68 - - - - - - - - -

Tab. 5: Souhrnné hodnoty LPG (Muellerius capillaris) z vyšetření měsíčních sběrů 

směsných vzorků trusu v oboře Vlkov v letech 2010–2011 

rok

kalendářní měsíc

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2010 - - 78 96 - 0 - - - - 0 -

2011 202 206 198 - - - - - - - - -

termín uskutečněného podání léčiva

Tab. 6: Souhrnné hodnoty EPG (Dicrocoelium dendriticum) z vyšetření měsíčních sběrů 

směsných vzorků trusu v oboře Vlkov v letech 2010–2011 

rok

kalendářní měsíc

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2010 - - 251 446 - 10 - - - - 53 -

2011 145 50 68 - - - - - - - - -

termín uskutečněného podání léčiva
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Obr. 1: Hodnoty LPG (Muellerius capillaris) a EPG (Dicrocoelium dendriticum)

z vyšetření měsíčních sběrů směsných vzorků trusu v oboře Vlkov v období 
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6.1.2 Výsledky postmortálního helmintologického vyšetření částečných vývrhů 

zvěře získaných průběrným lovem v období 2010–2011

Během lovecké sezóny 2010–2011 jsme provedli postmortální helmintologické 

vyšetření celkem 14 částečných vývrhů mufloní zvěře. Cílem tohoto postupu bylo zjistit 

aktuální zdravotní stav ulovených zvířat a porovnat tyto údaje s experimentálními daty 

z předchozích období.

V průběhu vyšetření jsme sledovali makroskopické změny na plicích a játrech, 

u plic jsme hodnotili celkovou plochu verminózních ložisek a v játrech jsme zjistili 

počet dospělců D. dendriticum ve žlučovém měchýři a žlučových cestách.

Trus odebraný z rektální ampule jsme ovoskopicky a larvoskopicky vyšetřili 

a stanovili hodnoty LPG a EPG ve vzorcích. Larvoskopickému vyšetření jsme podrobili 

i změněná ložiska plic a tím jsme zjistili, zda jsou v nich přítomné larvy L1 nebo 

dospělci plicnivek.

Kompletní výsledky postmortálního helmintologického vyšetření vývrhů z let 

2010–2011 jsou uvedeny v tab. 7. U všech vývrhů kromě jednoho jsme v plicích 

mikroskopickým vyšetřením prokázali přítomnost infekce M. capillaris. V játrech všech 

vyšetřovaných zvířat jsme nalezli dospělé motolice D. dendriticum. U čtyř vývrhů jsme 

z důvodu nepřítomnosti trusu nemohli provést koprologické vyšetření. Ze zbývajících 

deseti vzorků trusu byly hodnoty LPG nulové u dvou vyšetřovaných vzorků, nulové 

hodnoty EPG jsme prokázali u tří vzorků.

Průměrný věk zvířat byl sedm let, ve všech případech se jednalo o muflonky. 

Průměrnou hodnotu LPG jsme stanovili 65, EPG 119, průměrná plocha verminózních 

ložisek v plicích byla 1 449 mm2.
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Tab. 7: Výsledky postmortálního helmintologického vyšetření vývrhů zvěře z let 2010–2011 z obory Vlkov

LPG – počet L1 larev na gram vyšetřovaného trusu (Muellerius capillaris)

EPG – počet vajíček D. dendriticum na gram vyšetřovaného trusu

ŽM – žlučový měchýř

ŽC – žlučové cesty

x – hodnoty nebylo možné stanovit z důvodu nepřítomnosti trusu

číslo 
vývrhu

pohlaví věk datum ulovení LPG EPG
počet motolic 
ŽM+ŽC (ks)

plocha parazitárních 
lézí v plicích (mm2)

nález L1 larev v 
plicích mikroskopicky 
(ano/ne)

poznámka

1 samice 5 let IX.–XI.2010 0 60 4+0 28 ne jen 1/4 plíce

2 samice 7 let IX.–XI.2010 0 0 20+0 358 ano

3 samice 8 let IX.–XI.2010 x x 50+0 1 418 ano (i dospělci)

4 samice 7 let IX.–XI.2010 15 85 25+0 1 566 ano (i dospělci)

5 samice 8 let IX.–XI.2010 x x 80+0 472 ano (i dospělci)

6 samice 6 let IX.–XI.2010 57 373 42+6 1 672 ano

7 samice 7 let IX.–XI.2010 x x 34+0 2 289 ano

8 samice 7 let IX.–XI.2010 5 0 5+1 598 ano

9 samice 8 let IX.–XI.2010 61 73 45+7 1 014 ano

10 samice 5 let I.–II.2011 x x 40+1 624 ano

11 samice 5 let I.–II.2011 160 23 4+1 2 951 ano

12 samice 7 let I.–II.2011 137 0 2+0 1 536 ano

13 samice 6 let I.–II.2011 179 200 7+0 3 480 ano

14 samice 8 let I.–II.2011 34 380 3+0 2 286 ano

průměr samice 7 let 65 119 26+1 1 449 ano
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6.2 Obora Biely potok

V oboře Biely potok jsme se zpočátku věnovali především kozorožcům, kteří 

v oborách patří k vzácně chovaným druhům. Později jsme experimentální práce rozšířili 

i na ostatní druhy zvěře, kterými jsou daňci, jeleni a mufloni.

Cílem bylo především zjistit aktuální zdravotní stav chované zvěře z hlediska 

parazitóz, podle výsledků vyšetření případně navrhnout a uskutečnit léčbu, zhodnotit 

její úspěšnost a vývoj parazitóz dále monitorovat.

6.2.1 Výsledky parazitologického vyšetření kozorožců prostřednictvím vzorků 

trusu 

V průběhu let 2010–2012 jsme vyšetřili trus z šesti sběrů. Během tohoto období 

byli kozorožci třikrát ošetřeni albendazolem, vždy v dávce 5,0 mg/kg ž. hm. podávané 

po dobu pěti po sobě následujících dní. Léčba se uskutečnila v termínech: prosinec 

2010, červenec 2011 a leden 2012. Skupina samců žijící pohromadě s jeleny (VO II.) 

byla odčervena v lednu 2010 ivermektinem podle dávkového schématu 2 x 0,25 mg/kg 

ž. hm.

Výsledky larvoskopického vyšetření vzorků trusu z let 2010–2012 jsou uvedeny 

v tab. 8. Výsledky kvalitativního ovoskopického vyšetření ve formě souhrnných nálezů 

jsou popsány v tab. 9.

Z výsledků larvoskopického i ovoskopického vyšetření je patrný ústup 

parazitických infekcí v poléčebných vzorcích. 

Larvoskopické vyšetření prokázalo přítomnost plicnivek Muellerius capillaris. 

Nejvyšší hodnoty LPG (průměr 416) jsme zaznamenali při prvním sběru. Průměrná 

hodnota LPG se významně snížila již po první léčbě, po druhém a třetím léčebném 

cyklu klesla až na nulovou hodnotu. Výsledky sběrů provedených po čtyřech až šesti 

měsících od léčby vykazovaly vždy opětovný vzestup infekce, ale ve srovnání 

s počátečním stavem zůstaly hodnoty LPG na nízké úrovni a měly sestupnou tendenci 

(LPG 71 a 21).

V prvním provedeném sběru z prosince 2010 jsme ovoskopicky prokázaly 

přítomnost kokcidií, nematod z rodů Ostertagia, Chabertia a Trichostrongylus a také 

tasemnic rodu Moniezia. Vzorky z listopadu 2011 obsahovaly stejné spektrum parazitů, 

ale již bez tasemnic. V poléčebných sběrech jsme nalezli jen kokcidie. 
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Tab. 8: Výsledky larvoskopického vyšetření (LPG – Muellerius capillaris) sběrů 

individuálních anonymních a směsných vzorků trusu kozorožců v oboře Biely potok 

v období 2010–2012

číslo 
vzorku

datum sběru

XII.2010 I.2011 VI.2011 VII.2011 XI.2011 III.2012

1 0 0 32 0 5 0

2 787 0 114 0 46 0

3 1165 0 16 0 3 0

4 792 3 0 0 5 0

5 535 0 560 0 72 0

6 0 0 48 0 31 2

7 0 0 28 0 11 0

8 453 0 52 0 45 0

9 615 12 72 0 14 0

10 3 0 76 0 3 0

11 0 1 20 0 0 -

12 214 0 17 0 32 -

13 743 0 32 0 39 -

14 1003 3 40 0 20 -

15 340 0 160 0 10 -

16 577 0 48 0 0 -

17 220 1 13 0 32 -

18 143 0 13 0 5 -

19 1 0 68 0 0 -

20 735 0 20 0 39 -

21 - 2 - 0 - -

22 - - - 0 - -

23 - - - 0 - -

24 - - - 0 - -

25 - - - 0 - -

26 - - - 0 - -

27 - - - 0 - -

28 - - - 0 - -

29 - - - 0 - -

30 - - - 0 - -

průměr 416 1 71 0 21 0

kontrolní poléčebné sběry

vzorky s průkazem zemních larev
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Tab. 9: Souhrnné výsledky kvalitativního ovoskopického vyšetření sběrů individuálních 

anonymních a směsných vzorků trusu kozorožců v oboře Biely potok v období 

2010–2012

datum sběru souhrnný parazitologický nález 

XII.2010 kokcidie, Ostertagia, Chabertia, Trichostrongylus, Moniezia

I.2011 kokcidie 

XI.2011 kokcidie, Ostertagia, Chabertia, Trichostrongylus

III.2012 kokcidie

kontrolní poléčebné sběry
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6.2.2 Výsledky parazitologického vyšetření ostatních druhů spárkaté přežvýkavé 

zvěře prostřednictvím vzorků trusu 

Všechny druhy spárkaté přežvýkavé zvěře chované v oboře Biely potok jsme 

vyšetřili prostřednictvím dvou sběrů směsných vzorků trusu v období 2011–2012 

(výsledky kozorožců z těchto sběrů a specifika jejich léčby byly zvlášť popsány 

v předchozím textu). Léčba ivermektinem v dávkovém schématu 2 x 0,25 mg/kg ž. hm. 

proběhla v lednu 2010. Takto byla ošetřena všechna zvěř, pouze u muflonů jsme dobu 

podávání léčiva prodloužili na čtyři po sobě následující dny.

Výsledky larvoskopického vyšetření trusu z období před léčbou (listopad 2011) 

jsou uvedeny v tab. 10, poléčebné výsledky (březen 2012) popisuje tab. 11. Nálezy 

z ovoskopického vyšetření trusu z obou sběrů jsou shrnuty v tab. 12.

U jelenů GO I. jsme při prvním sběru larvoskopicky prokázali plicnivku 

Elaphostrongylus cervi (průměr LPG 43), u části vzorků byly nalezeny zemní larvy. 

Průměrná hodnota LPG po léčbě klesla na nulu. Při ovoskopickém vyšetření jsme 

v předléčebných vzorcích objevili kokcidie a Ostertagia, po léčbě ojediněle kokcidie.

Ve skupině jelenů GO II. jsme při larvoskopii nalezli hlístice Elaphostrongylus

cervi. Průměrná hodnota LPG byla 45, po léčbě se snížila na hodnotu 5. Ve vzorcích 

z prvního sběru se vyskytovaly i zemní larvy. Ovoskopicky jsme ve vzorcích prokázali 

kokcidie a vajíčka Ostertagia, po léčbě kokcidie a ojediněle Ostertagia.

V předléčebných vzorcích trusu laní VO I. byly při larvoskopii nalezeny plicnivky 

Elaphostrongylus cervi (průměr LPG 39) a u některých vzorků i Varestrongylus

sagittatus (průměr LPG 1). Ojediněle se ve vzorcích objevily zemní larvy. Po léčbě byly 

prokázány Elaphostrongylus cervi, průměr LPG vzrostl na hodnotu 280. Ovoskopicky 

byla před léčbou nalezena vajíčka Ostertagia a po léčbě ojediněle Chabertia.

U daněl VO I. byl larvoskopický nález před léčbou negativní (se sporadickým 

výskytem zemních larev), v poléčebném sběru jsme nalezli hlístice Elaphostrongylus

cervi a Varestrongylus sagittatus s průměrem LPG 33, resp. 8. Ovoskopií jsme před 

léčbou prokázali vajíčka Chabertia, po léčbě byl nález nulový s výjimkou kokcidií.

Ve skupině muflonů VO I. jsme larvoskopicky před léčbou nalezli larvy 

Muellerius capillaris (průměr LPG 35) a ojediněle Elaphostrongylus cervi. 

V poléčebných vzorcích byl prokázán pouze Muellerius capillaris s průměrem LPG 6. 

Při ovoskopickém vyšetření se v předléčebných vzorcích vyskytovala vajíčka 

Ostertagia, Chabertia a kokcidie, po léčbě byl nález nulový (kromě kokcidií).
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Tab. 10: Výsledky larvoskopického vyšetření (LPG) předléčebných směsných vzorků trusu spárkaté přežvýkavé zvěře (kromě kozorožců) 

v oboře Biely potok z listopadu 2011

číslo 
vzorku

vyšetřená zvěř

jeleni GO I. jeleni GO II. laně VO I. daněly VO I. mufloni VO I.

1 44 43 23 0 19

2 127 49 17 0 140

3 17 31 16 0 16+3

4 32 9 52 0 0

5 21 23 45 0 8+5

6 11 17 46 0 5

7 27 54 40 0 0

8 31 22 19 0 0

9 27 103 35 0 5

10 15 6 98 0 183

11 68 84 25 0 5

12 72 0 33 0 108

13 63 33 62 0 11

14 19 188 47+6 0 0

15 78 16 29+11 0 20+3

průměr 43 45 39+1 0 35+1

nález Elaphostrongylus Elaphostrongylus
Elaphostrongylus+
Varestrongylus

Muellerius+ 
Elaphostrongylus

vzorky s průkazem zemních larev
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Tab. 11: Výsledky larvoskopického vyšetření (LPG) poléčebných směsných vzorků trusu spárkaté přežvýkavé zvěře (kromě kozorožců) v oboře 

Biely potok z ledna 2012

číslo 
vzorku

vyšetřená zvěř

jeleni GO I. jeleni GO II. laně VO I. daněly VO I. mufloni VO I.

1 0 10 700 39 4

2 0 13 120 134 9

3 0 4 172 49 -

4 0 2 257 7 -

5 4 0 220 0+9 -

6 0 3 269 0+17 -

7 0 2 178 16+32 -

8 0 2 284 0+25 -

9 0 2 308 9 -

10 0 14 294 93 -

průměr 0 5 280 33+8 6

nález Elaphostrongylus Elaphostrongylus Elaphostrongylus
Elaphostrongylus
+Varestrongylus

Muellerius
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Tab. 12: Výsledky kvalitativního ovoskopického vyšetření směsných vzorků trusu 

spárkaté přežvýkavé zvěře (kromě kozorožců) v oboře Biely potok z období 2011–2012

vyšetřovaná zvěř

datum sběru vzorků

XI.2011 III.2012

jelen GO I. kokcidie, Ostertagia kokcidie

jelen GO II. Ostertagia kokcidie, Ostertagia

laně VO I. Ostertagia Chabertia

daněly VO I. Chabertia kokcidie

mufloni VO I. kokcidie, Ostertagia, Chabertia kokcidie, Ostertagia

kontrolní poléčebný sběr 
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7 Diskuze

7.1 Obora Vlkov

Experimentální práce v oborních chovu Vlkov ve spolupráci s FaF UK v Hradci 

Králové probíhaly dlouhodobě. Výsledky z období 1997–2003 shrnul ve své disertační 

práci Ducháček (2003), v letech 2004–2010 vývoj sledovala Oborná (2010). Tato 

diplomová práce na ně navazuje a věnuje se rozmezí let 2010–2011.

Tato obora je zajímavá současným výskytem malé plicnivky Muellerius capillaris

a motolice Dicrocoelium dendriticum. Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto chovu 

nejsou podstatněji zastoupena nematoda trávicího traktu, zaměřily se vyšetřovací 

metody na zmíněné dva druhy parazitů. Na počátku spolupráce ověřil Ducháček (2003) 

několik léčivých látek v různých dávkovacích schématech. Od roku 1999 probíhala 

pravidelně léčba albendazolem dle schématu 5 x 7,5 mg/kg ž. hm. Výsledkem byla 

postupná redukce nálezů M. capillaris, částečně i D. dendriticum. V roce 2003 bylo 

podávání léčiva pozastaveno se záměrem prověřit dopad této změny na parazitostatus 

zvěře. To vedlo k opětovnému pozvolnému nárůstu obou infekcí. Další léčba se 

uskutečnila až v dubnu 2010.

Výsledky z období 2010–2011 nelze přesvědčivě vyhodnotit. Kvůli složité 

komunikaci a změně majitele oborního chovu bylo na fakultu během dvanácti měsíců 

dodáno pouze sedm měsíčních sběrů vzorků trusu a čtrnáct částečných vývrhů.

Výsledky před léčbou naznačují vzestup hodnot LPG (M. capillaris) i EPG (D.

dendriticum). Po léčbě došlo k výraznému snížení nálezů, pozdější vzorky mají, zdá se, 

opět rostoucí tendenci.

Ze závěrů Ducháčka (2003) i Oborné (2010) vyplývá, že největší intenzita infekce 

bývá u nejstarších kusů zvěře (nad 3 roky). Vzhledem k tomu, že věk všech námi 

vyšetřených kusů přesahoval 5 let, nemůžeme tuto domněnku potvrdit, ani vyvrátit. 

V těle všech vyšetřených muflonek byly patrné známky aktivity obou druhů parazitů.

Pro přesnější vyhodnocení vývoje do budoucna by bylo zapotřebí zlepšit morálku 

sběru vzorků trusu a posoudit více vzorků v průběhu delšího časového období. 

V současnosti je spolupráce s oborou Vlkov přerušená.
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7.2 Obora Biely potok

Výsledky léčby ve skupině kozorožců jsou velmi uspokojivé. Při prvním sběru 

jsme při ovoskopickém vyšetření prokázali tasemnice rodu Moniezia, proto byla 

nasazena léčba albendazolem. V žádném vzorku z dalších pěti sběrů již Moniezia

přítomna nebyla, což svědčí o úspěchu léčebného zásahu. Larvoskopicky byly nalezeny 

malé plicnivky Muellerius capillaris. Tento druh hlístic má výrazný parazitický 

potenciál. Z kvantitativního hlediska se ani při prvním sběru nejednalo o silný nález, 

který by zvěř přímo ohrozil. Z výsledků dalších sběru můžeme usoudit, že léčba probíhá 

úspěšně. Dynamika vývoje infekce M. capillaris má stále sestupnou tendenci.

Výsledky ve skupinách jelenů a muflonů jsou velmi příznivé. Předléčebné vzorky 

obsahovaly larvy plicnivek Elaphostrongylus cervi a Muellerius capillaris, 

kvantitativně se však nejednalo o silné infekce.

U jelenů GO I. se podařilo parazitární infekci prakticky úplně potlačit. 

V kontrolních poléčebných vzorcích nebyly oproti prvnímu sběru prokázány téměř 

žádné plicnivky Elaphostrongylus cervi, ovoskopicky jsme nenalezli žádná vajíčka 

oblých červů. Poléčebné vzorky trusu jelenů GO II. sice obsahovaly larvy 

Elaphostrongylus cervi, ale jejich počet se výrazně snížil, stejně tak i ovoskopické 

nálezy byly téměř prosté vajíček. 

Vzorky trusu muflonů před léčbou obsahovaly larvy dvou druhů plicních červů. 

Převažoval nález malých plicnivek Muellerius capillaris, ve dvou vzorcích byly 

nalezeny velké plicnivky Elaphostrongylus cervi. Vzhledem k tomu, že muflon nebývá 

hostitelem tohoto druhu hlístic, je nález zřejmě způsoben záměnou trusu při sběru 

vzorku za trus jiného druhu zvěře. K vyšetření po léčbě bylo dodáno malé množství 

materiálu, proto z tohoto sběru byly vyšetřeny pouze dva vzorky. Přesto je 

z larvoskopických i ovoskopických výsledků patrný útlum infekce.

Poléčebná vyšetření byla provedena s odstupem alespoň tří týdnů od podání léčiva. 

To je dostatečný časový odstup, abychom mohli léčbu v těchto skupinách zvěře 

zhodnotit jako účinnou s přetrváváním v čase. 

Ve skupině laní VO I. byly vzorky z prvního sběru larvoskopicky bez nálezu, 

ovoskopicky jsme nalezli vajíčka hlístic rodu Chabertia. Po léčbě byly nálezy 

bez vajíček, ale larvoskopicky jsme prokázali smíšenou infekci hlísticemi 

Elaphostrongylus cervi a Varestrongylus sagittatus. Tento paradox lze vysvětlit možnou 
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záměnou vzorků trusu s jinou zvěří, např. jelení, jelikož jsou oba druhy chovány 

pohromadě. 

Podobná situace byla u daněl VO I. Ovoskopické nálezy po léčbě se zlepšily. 

Larvoskopicky jsme před léčbou ve všech vzorcích prokázali Elaphostrongylus cervi. 

U jednoho vzorku byly navíc nalezeny larvy Varestrongylus sagittatus, což můžeme 

zdůvodnit opět záměnou trusu s jinou zvěří. Poléčebné hodnoty LPG byly výrazně vyšší 

než před podáním léčiva, i když z kvantitativního hlediska se nejednalo o silné nálezy. 

Tento nárůst si neumíme uspokojivě vysvětlit. Je možné, že selhala léčba. Daněly se 

například z nějakého důvodu nedostaly ke krmivu a nebyly jim proto podány dostatečné 

dávky léčiva, ale toto jsou pouze domněnky. 

Souběžně s našimi experimentálními pracemi v oboře Biely potok byly vzorky 

trusu ze dvou sběrů odeslány ke kontrole do laboratoře. Nálezy tohoto pracoviště 

(Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín) se od našich výrazně nelišily.

Z pouhých dvou sběrů, které byly v těchto skupinách zvěře (kromě kozorožců) 

vyšetřeny, nemůžeme dostatečně posoudit vývoj dynamiky parazitóz v čase. K tomu 

bychom potřebovali více vzorků z delšího časového období. Některé vzorky trusu 

opakovaně obsahovaly zemní larvy.  Kontaminace hlísticemi z vnějšího prostředí svědčí 

o sběru ne zcela čerstvého trusu. Kvůli tomu mohou být výsledky vyšetření zkreslené. 

Bylo by proto vhodné se do budoucna pokusit o lepší techniku sběru vzorků.
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8 Závěr

V teoretické části byla vypracována literární rešerše týkající se oborních chovů, 

přežvýkavé spárkaté zvěře, jejích nemocí a parazitóz.

Experimentální práce se zabývala dvěma oborními chovy přežvýkavé spárkaté 

zvěře (Vlkov a Biely potok). K vyšetření nám byl dodáván biologický materiál ve formě 

směsných nebo individuálních anonymních vzorků trusu a také částečné vývrhy zvěře 

pocházející z průběrného lovu.

Vzorky trusu jsme vyšetřili na přítomnost parazitů, získané výsledky jsme 

zpracovali, vyhodnotili a v případě obory Vlkov jsme se je snažili porovnat s daty 

získanými v předchozích letech. Vývrhy jsme celkově makroskopicky prohlédli, 

sledovali jsme změny ve tkáních způsobené parazity i přítomnost dospělých stadií 

parazitů. Odebrané vzorky jsme podrobili helmintologickému vyšetření.

Ve Vlkově byla prokázána přítomnost plicních červů druhu Muellerius capillaris

a motolice Dicrocoelium dendriticum. V oborním chovu Biely potok jsme ve vzorcích 

nalezli plicnivky druhů Elaphostrongylus cervi, Varestrongylus sagittatus a Muellerius

capillaris, dále tasemnici rodu Moniezia, kokcidie a vajíčka oblých červů.

Po celou dobu jsme sledovali zdravotní stav zvěře, vývoj parazitických infekcí 

a odpověď na léčbu. Odezva na podaná léčiva (ve Vlkově albendazol, v oboře Biely 

potok albendazol nebo ivermektin dle chovných skupin zvěře a prokázaných nálezů) 

byla vesměs pozitivní ve smyslu snížení parazitických nálezů, pouze u některých skupin 

zvěře nedošlo k očekávanému efektu léčby. 

Pro celkové zhodnocení vývoje parazitóz muflonů v oborním chovu Vlkov jsme 

neměli k dispozici dostatek materiálu. Pro vyhodnocení dynamiky parazitických infekcí 

zvěře v oboře Biely potok by bylo vhodné parazitostatus sledovat po delší časové 

období.
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