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Tato diplomová práce navazuje na diplomovou práci „Výsledky parazitologické 

diagnostiky a vyhodnocení účinnosti léčebných zásahů v populaci zubra evropského 

v oborním chovu Židlov I.“

Tento druhý díl je věnován vyšetření parazitostatu aklimatizační obůrky po 

vypuštění zubrů do obory Židlov. Parazitostatus obůrky byl prověřen biologickou studií 

využívající ovci domácí. Stádo 9 ovcí bylo na vegetační období umístěno do 

aklimatizačního objektu a pobývalo zde celkem 7 měsíců. Další 3 měsíce (zimní 

období) bylo stádo ustájeno v chovatelském objektu, poté bylo 6 kusů poraženo 

a podrobeno parazitologické pitvě. Vzorky čerstvého trusu ovcí byly po celé období 

biologické studie koprologicky vyšetřovány na přítomnost vajíček motolic. Nálezy byly 

ve všech případech nulové. Také pitevní vyšetření neprokázala přítomnost motolic, 

obůrka tedy nebyla motolicemi zamořena a je bezpečná pro další zvířata, která 

v aklimatizaci budou pobývat. 

Dále se tato diplomová práce věnuje koprologickému vyšetřování trusu zubrů, 

které je pak zaměřené na přítomnost vajíček motolic a vajíček ostatních parazitů 

(hlístice, tasemnice) v období po vypuštění zubrů (06. 04. 2012). Výsledky šetření 

ukazují podstatné snížení infekce motolicemi a změnu spektra ostatních parazitů 

vyskytujících se v zažívacím traktu zubrů.
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Results of parasitological diagnosis and evaluation of drug administrations in 

population of wisents in the game enclosure Židlov II

This diploma thesis continues on the thesis "Results of parasitological diagnosis 

and evaluation of drug administrations in population of wisents in the game enclosure 

Židlov I." 

This second part deals with the examination of parazitostatus of an 

acclimatization enclosure  after the release of bisons into the game enclosure Židlov. 

Parazitostatus of the acclimatization enclosure  was tested by biological study using

sheep. A nine sheep herd was placed, on the vegetation season, into acclimatization 

object and spend there 7 months. For another 3 months (winter season) this herd was 

stabled in the breeding object, then 6 pieces were butchered and then undergoed 

parasitological autopsy. Samples of fresh droppings of these sheep were, across the 

whole period of biological studies, coprologically examined for the presence of 

trematode eggs. Findings were in all cases negative. Also, the autopsy examination did 

not prove the presence of trematodes, the acclimatization enclosure was not therefore 

infected by trematodes and is safe for other animals that will reside in acclimatization.

Furthermore, this diploma thesis discusses coprological examination of bison

dung, which is focused on the presence of trematode eggs and eggs of other parasites 

(nematode, cestode) in the period after the release of bisons (06. 04. 2012). The results

of examination show significant reduction of trematode infection and change in 

spectrum of other parasites occurring in the digestive system of examined bisons.
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1 SEZNAM ZKRATEK

B.N. – bez nálezu

EPG – počet vajíček na 1 g trusu

GABA – kyselina γ-aminomáselná (gamma – aminobutyric acid)

spp. – species

ÚVVÚ – Ústřední vojenský veterinární ústav

VLS – Vojenské lesy a statky

VVS – Vojenské veterinární středisko
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2 ÚVOD

Zubr evropský (Bison bonasus) je původním zvířecím druhem obývajícím i naše 

území, kde byl tak jako v ostatních evropských zemích vyhuben. V Evropě zůstaly 

zachovány jen malé skupiny zubrů, které se staly základem pro záchranu tohoto 

živočišného druhu. Zubři v naší republice byli nejprve chováni jen v zoologických 

zahradách, postupně k nám byla ale dovážena i další zvířata, která jsou v současnosti 

v ČR chována rovněž na farmách. Zatím nejnovějším zahájeným chovem zubrů na 

našem území je chov zubrů v Židlově (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.). S importem 

jakýchkoliv zvířat do nových podmínek souvisí nutnost pečlivého vyhodnocování jejich 

zdravotního stavu jako prevence možných budoucích onemocnění jak vlastních zubrů,

tak i ostatních zvířecích druhů chovaných v oboře Židlov. Bylo proto uskutečněno také 

podrobné prověření parazitostatu zubrů, což bylo umožněno jejich dočasným umístěním 

do aklimatizační obůrky o rozloze 14 ha. Během šetření byly prokázány některé 

parazitární infekce, z nichž jako zásadní byla vyhodnocena motoličnatost a nákaza 

tasemnicemi. Skupina zubrů byla proto na základě nálezů opakovaně léčena, 

parazitologicky kontrolována a zhruba po ročním pobytu v aklimatizačním objektu 

vypuštěna (na začátku roku 2012) do hlavní části obory Židlov. Zůstala ale nevyřešena

otázka, zda za dobu pobytu v aklimatizaci nedošlo k rozšíření nákazy motolicemi do 

mezihostitelů a zda v případu chovu dalších zvířat v tomto objektu by se tato zvířata 

nemohla motoličnatostí nakazit. Z tohoto důvodu byla pro rok 2012 zorganizována

studie s využitím ovcí jako rovnocenných hostitelů motolic se zubry, jejichž 

prostřednictvím bylo naší snahou zjistit skutečný stav ve vývoji parazitózy.
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3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Systematické zařazení druhu Bison bonasus (Zubr evropský, 

syn. hřívnatý)

 Třída: Savci – Mammalia

 Řád: Sudokopytníci – Artiodactyla

 Podřád: Přežvýkavci – Ruminantia

 Čeleď: Turovití – Bovidae

 Podčeleď: Tuři – Bovinae

(Anděra 1999)

 Rod: Bizon – Bison (H. Smith, 1827)

 Druh: zubr - Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

 Poddruh: Zubr evropský - Bison bonasus bonasus (Linnaeus, 1758)

 Poddruh: Zubr kavkazský - Bison bonasus caucasicus (Gréve, 1906)

(Volf 1987)

Současní zubři jsou geneticky oddělení do dvou liníí:

 nížinná – bělověžská linie – čistě nížiný poddruh (Bison bonasus 

bonasus) a

 nížinno – kavkazská linie – smísený nížinný a kavkazský poddruh 

(Bison bonasus caucasicus)

Genofondy obou linií se liší, protože bělověžská linie má pouze sedm předchůdců, 

kteří se též nazývají zakladateli a linie smíšená má dvanáct předchůdců, z nichž sedm 

jsou stejní jako v čistě nížinné linii (Perzanowski a Marszalek 2008). 

3.2 Historie výskytu

3.2.1 V Evropě

Původně zubr obýval téměř celou Evropu, od Pyrenejí na západě ke Středozemnímu 

moři (s výjimkou Apeninského poloostrova) a Balkánu na jihu. Na východě byly

hranice jeho rozšíření ohraničeny pohořím Kavkaz a řekou Volhou. Na severu 

dosahoval jeho výskyt k Rižskému zálivu a až do jižní Skandinávie a jižní Anglie. 
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Následně začal zubr ustupovat zvyšujícímu se tlaku lidí. V Anglii byl například 

vyhuben již v 5. nebo 6. století, v 10. století vymizel i ze Švédska. Poslední francouzští 

zubři byli uloveni ve 14. století ve Vogézách, v 16. století pak zubr vyhynul i na 

německém území. Poměrně dlouho, až do poloviny 18. století, se vyskytoval 

v Rumunsku. Zde došlo jeho vyhubením k zániku jednoho ze tří poddruhů, zubra

karpatského. Volně žijící zubři na začátku 20. století přežívali již jenom na dvou 

místech: v Bělověži a v carských honitbách na Kavkaze. Před 1. světovou válkou se 

vyskytovalo v Bělověži přes 700 zubrů, po jejím skončení nezbyl už ani jediný kus.

V roce 1923 bylo v Berlíně rozhodnuto, že je nutné zachránit zubra. Poslední žijící 

zubři se nacházeli v zoologických zahradách a soukromých oborách. Bylo zajištěno 

pouze 54 zubrů nížinného poddruhu. Kavkazský poddruh takové štěstí neměl, poslední 

kus byl upytlačen již v roce 1926. V zoologických zahradách přežil pouze jeden býk

tohoto poddruhu, díky kterému mohla vzniknout smíšená nížino-kavkazská linie. 

Program na záchranu zubra byla úspěšný, a tak v současnosti žije ve světě několik tisíc 

zubrů. Nemalá část z tohoto počtu se vyskytuje ve volné přírodě na několika místech 

Slovenska, Polska, Litvy, Běloruska, Ukrajiny a Ruska. V některých dalších zemích je 

vypouštění nadále plánováno (Rumunsko). Přesto není budoucnost zubra stoprocentně 

zajištěná. Některé populace jsou ničeny pytláky (Ukrajina), jinde došlo k zániku celých 

chovů díky chorobám, na které jsou zubři obzvláště citliví. To je způsobeno především

jejich blízkou příbuzností a malou genetickou diverzitou (Kapoun 2010).

3.2.2 V České republice

Písemné zprávy o vyhubení nebo vymření zubrů na území České a Slovenské 

republiky chybí, jen místní názvy dokládají, že zde v minulosti zubři žili. Již v roce 

1885 se pokusil kníže Hohenlohe založit oborový chov v oblasti Javoriny na severní 

straně Vysokých Tater, ale ze 44 uvolněných zvířat byli jen dva čistokrevní zubři, 

ostatní byli nejspíše bizoni. Drsné klimatické podmínky byly nejspíše příčinou, že tento 

chov byl neúspěšný a poslední mix zubra a bizona z tohoto stáda se dostal v roce 1933 

do pražské zoologické zahrady. V dnešní době jsou zubři v České republice chováni 

zubři v několika soukromých chovech a zoologických zahradách (viz níže). 

Na Slovensku byli zubři, původem z SSSR a z Polska, chováni v oborách od roku 1957. 
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Nejdříve v oboře v Tatranské Lomnici, poté v Topolčiankách a nakonec u Košic 

(Dungel a Gaisler 2002).

3.3 Zoologie zubra evropského

3.3.1 Biologické charakteristiky

V současnosti jsou tito takzvaní císaři pralesa považováni za typicky lesní druh, 

což může být způsobeno vlivem dlouhotrvajících lidských tlaků na úrodnou půdu, které 

vyhnaly zubry pryč z nezalesněných ploch. Je totiž známo, že zubři jsou závislí 

na přístupu na nezalesněné oblasti, jako jsou lesní louky, paseky, lesní mýtiny. Mezi 

lesní typy, které jsou upřednostňovány zubry, patří listnaté a smíšené lesy (Perzanowski 

a Marszalek 2008). Zubr se dožívá běžně asi dvaceti let, jsou však zaznamenány 

případy až sedmadvacetiletých jedinců. Působí dojmem mírných a rozvážných tvorů, 

což vyplývá z jejich tělesné mohutnosti a neohrabanosti. Jsou skutečně mírní, ale 

v nebezpečí se dovedou houževnatě bránit a používají přitom svých rohů (Hanzák 

a Veselovský 1975). Při setkání s člověkem zpočátku stádo zamrzne a blíže hodnotí

situaci. Zkušení výzkumníci tvrdí, že jedna osoba se může někdy přiblížit ke skupině 

zubrů bez většího rozruchu. Nicméně ve většině případů po překročení bezpečné 

vzdálenosti 100 metrů, začíná stádo rychle prchat zpravidla se zvednutými ocasy, což je 

znakem reálné paniky. Někdy též reagují zubři na přítomnost lidí útokem. Samice jsou 

agresivní především v přítomnosti svých mláďat. Rychle se rozeběhnou proti člověku, 

ale těsně před ním zastaví a vyhnou se přímému střetu. Člověk by měl zůstat v takovém 

případě klidný, což ale vyžaduje pevné nervy. Přirozené nepřátele v přírodě nemají 

(Raczynski 2003).

Zubři jsou předmětem mezinárodní ochrany. Jsou vedeni v mezinárodní Červené 

knize IUCN chráněných a ohrožených druhů a ve všech zemích, kde se vyskytují, jsou 

přísně chráněni. V polské Bělověži je vedena Mezinárodní plemenná kniha zubrů, která 

sleduje všechna čistokrevná zvířata a lze ji použít pro chovné účely. Zubr je též 

předmětem ochrany mezinárodních dohod a konvencí, jako je CITES nebo Bernská 

konvence ‒ Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 

živočichů a přírodních stanovišť. Skupina pro velké býložravce (Large 

HerbivoreGroup) při světovém fondu na ochranu přírody a při mezinárodním svazu
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ochrany přírody vytvořila na přelomu 20. a 21. století v rámci Iniciativy pro velké 

býložravce v Evropě novou Evropskou iniciativu pro záchranu zubra. Jejím cílem bylo 

vytvořit podmínky pro přežití a rozvoj populace zubra v Evropě s využitím všech 

dostupných metod, včetně návratu zubrů do volné přírody v dalších lokalitách 

(Koubek et al. 2002).

Co se týče tělesných rozměrů, jsou zubři největším evropským savcem. 

Tělesnou hmotností dosahují až k 900 kg (Perzanowski a Marszalek 2008). I přes jejich 

váhu, jsou zubři velmi mrštní, a jestliže potřebují, dokáží rychle cválat, a dokonce 

mohou přeskočit dva metry vysoký plot bez rozeběhnutí (Raczynski 2003). U zubra je 

pozorován pohlavní dimorfismus, dospělí samci, býci, jsou mnohem větší a těžší než 

samice, krávy. Obzvláště silně prodloužené trnové výběžky hrudních obratlů, které tvoří 

kostěný základ protaženého hrbu, jsou u býka mnohem větší než u krávy. Silnou nízko 

posazenou hlavu udržují šlachy šíjového vazu. Výška v kohoutku býka je průměrně 

172 cm a u krávy je to 152 cm. Tělo zubra je zakončeno ocasem o délce 0,5 metra 

zakončený štětkou. Nohy jsou silné stavby, končí v kopytech, přičemž přední kopyta 

jsou širší než zadní. Za zmínku též stojí rozdíl ve velikosti nejen mezi pohlavím, ale též 

mezi jednotlivými poddruhy. Kavkazský poddruh byl nižší (v kohoutku asi 160 cm) 

a lehčí (kolem 700 kg) (Volf 1987). Také srst na přední polovině těla byla kratší, 

nejdelší chlupy byly pouze 25 cm dlouhé. Celkově byl tento poddruh tmavší než jeho 

nížinný příbuzný (Hanzák a Veselovský 1975).

Každý jedinec má na svém čenichu jiný vzor, což by se dalo přirovnat k otiskům 

prstů u lidí. Uši jsou kulaté, chlupaté vevnitř i vně. Barva srsti je tmavohnědá 

s odstínem do červena či šeda a v létě je lehčí než v zimě (Olech et al. 2008). Dojem 

celkové tělesné mohutnosti je zvyšován dlouhou hřívou na krku a hrudi (Bouchner 

a Berger 1991). Dlouhé chlupy na spodní části krku tvoří jakési vousy, které mají 

trojúhelníkový tvar, a dokonce mohou dosahovat délky až 35 cm. V pozdní zimě, 

obvykle se tak děje začátkem března, začínají zubři línat, což znamená, že vymění zimní 

srst za letní. (Olech et al. 2008). Zimní srst s hustými vlněnými chlupy je dokonalou

izolací od chladu a vlhkosti. Zubři tak v mrazivých nocích leží na sněhu, aniž by hledali 

jakékoliv přístřeší (Raczynski 2003). 
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Zubři patří do řádu sudokopytníků, což znamená, že našlapují na rohovitá 

kopýtka (spárky) konce třetího a čtvrtého prstu. První prst vždy chybí, prsty

druhý a pátý jsou malé skoro až zakrnělé a jsou posunuté výše a dozadu (paspárky). 

Odtud pochází myslivecké označení zvěř spárkatá. 

Tito přežvýkavci jsou výlučně býložravá zvířata. Jejich žaludek se skládá 

z předžaludků (bachoru, čepce, knihy) a vlastního žaludku nazývaného slez (Hromas 

et al. 2000). Příjem potravy se dá rozdělit na dvě oddělené fáze. Na nasbírání množství 

objemné potravy, tzv. napasení a na její důkladné mechanické rozmělnění, 

tzv. přežvykování, které nevyžaduje velkou tělesnou činnost, a proto probíhá v době 

odpočinku. Potrava přichází do prostorného bachoru, který slouží jako zásobník. 

V žaludku nemají žádné trávící šťávy, tudíž se zde přijatá potrava chemicky netráví, ale 

jen změkčuje. V bachoru jsou přítomny mikroorganismy (10 % obsahu), zejména 

bakterie a nálevníci, kteří se vyznačují svou schopností štěpit svými enzymy celulózu 

stěn rostlinných buněk a připravují tak potravu k dalšímu zpracování. Obsah bachoru 

poté přichází do čepce, který má charakteristicky síťované stěny. Zde se oddělují 

nedostatečně rozdrobené částečky krmiva a ty se následně vrací zpět do bachoru. 

Ostatní potrava se během odpočinku vrací v soustech, pomocí reflexních nemají účast

břišní svaly, ani prudké stahy žaludku. V tlamě se potrava podrobuje důkladnému 

rozžvýkání. Jedna vyvrhnutá dávka se zpracovává 40 až 60 žvýkacími pohyby, dokud se 

z ní nestane kašovitá hmota, poté je opět polknuta a přichází do třetího oddílu žaludku –

knihy, jejíž sliznice má listovou stavbu. Zde se vstřebává značné množství vody a také 

minerální látky. Čtvrtý a zároveň poslední díl, zvaný slez, je vlastním trávicím 

žaludkem, který obsahuje žlázy vylučující trávící fermenty (Volf 1987).

Přežvýkavci při pastvě sevřou chomáč rostlin mezi řezáky dolní čelisti a horní 

bezzubou část horní čelisti, poté ho škubnutím utrhnou a spolknou (Hromas et al. 2000). 

Horní čelist je bezzubá v celé přední části. Místo řezáků se vytváří zrohovatělá čelistní 

destička. Zuby jsou až v zadní části horní čelisti a to tři zuby třenový a tři mohutné 

stoličky v každé polovině. Spodní čelist se vyznačuje úplným chrupem, v každé 

polovině jsou tři řezáky (tzv kleště, vnitřní středáky a vnější středáky), bezprostředně 

k nim se přimyká tzv. kraják, který je tvarem podobný špičáku a po mezeře, 

tzv. diastemě jsou tři zuby třenovní a tři stoličky. Zubní vzorec je 0 0 3 3  / 3 1 3 3. 
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Celkový počet zubů je tedy 32. Za zmínění stojí též fakt, že řezáky mají poměrně krátké 

kořeny a nejsou nikdy pevně zarostlé v lůžkách dolní čelisti. Zůstávají tedy pohyblivé, 

což slouží jako ochranné opatření proti poranění sliznice bezzubé části horní čelisti 

(Volf 1987).

Jako zástupci čeledi turovitých, je jejich významným znakem  zubrů roh, dutý 

rohový toulec, který je nasazený na čelní kosti zvané násadec. Roh je trvalý kožní útvar 

a postupně dorůstá od svého kořene z pokožky. Na vrcholu je tedy nejstarší a v dolní 

části nejmladší. Během střídání ročních období se zastavuje nebo urychluje růst rohu,

a tak na něm vznikají růstové rýhy, tzv. vruby, podle kterých lze určit stáří jedince 

(Hromas et al. 2000). Toto je závislé na různých vlivech, a to hlavně na jakosti potravy 

a na stupních dospívání zvířete (vytvářejí se na rozích prstence). Roh je též na některých 

místech slabší a na některých silnější. Vzniklé jednotlivé oddíly zvané návalky 

připomínající letokruhy slouží rovněž k určení věku zvířete. Rohy jsou trvalé útvary, 

které se neshazují a po celý život dorůstají. Rohy zubrů se stáčejí nahoru, špičkami 

dopředu (Volf 1987). Rohy býků jsou širší a jsou hlavně v základu významně tlustší,

než je tomu u krav (Raczynski 2003). Tvar rohů je typický znak umožňující rozlišit obě 

pohlaví (Perzanowski a Marszalek 2008). 

Stejně jako další tuři jsou i zubři stádová zvířata. Základním typem společenství 

je menší stádo, počet jedinců ve stádě kolísá podle ročního období obvykle mezi 6 až 15 

kusy. Složení se pak liší dle období páření, vrhů mláďat a zimních měsíců (Volf 1987). 

V zásadě lze identifikovat dva typy skupin. Smíšená stáda představují první typ 

a skládají se z dospělých samic, jejich potomstva, jalovic a mladých zvířat ve věku 

oddvou do tří let, kdy ještě nedosáhli sexuální dospělosti. Takové skupiny se pasou 

a brouzdají celé dny přírodou za účelem hledání potravy. Svou oblast si však nebrání, 

nejsou to teritoriální zvířata. To je také důvod, proč se takové smíšené skupiny

navzájem často setkávají a zvířata se přemisťují z jedné skupiny do jiné. Každé takové 

stádo je podřízeno jedné ze samic. Vedoucí samice je obvykle stará kráva, která udržuje 

své dominantní postavení uvnitř stáda po většinu roku. Ona vybírá směr, kterým stádo 

bude putovat a posuzuje nebezpečí a signály dalších zvířat, když prchají. Druhým typem 

stáda jsou starší býci, kteří zůstávají v malých oddělených skupinách po většinu roku

a ti nejstarší jedinci se obvykle toulají sami.  V období páření, jak je zmíněno výše, se 
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situace mění a to tak, že se býci připojují ke stádům se samicemi. V základním stádě 

zubrů v pozdním létě je pouze jeden dospělí samec. V zimě se utvářejí větší skupiny, 

kde tolik nezáleží na pohlavním a věkovém rozdělení. Někteří ze samotářských býků se 

nepřipojují ke stádu dokonce ani v zimě. Místo toho se přibližují k vesnicím podél lesa, 

což může být velká senzace ale též velké nebezpečí pro obě zúčastněné strany. Nicméně 

sdružování stád v zimě je výsledkem shromažďování zubrů v místech přikrmování. 

V mírné zimě skupiny udržují zhruba stejné složení a strukturu jako po zbytek roku.

Začátkem vegetačního období se stabilizují přirozeně utvořené skupiny, které jsou 

výrazem stádového chování zubrů (Raczynski 2003).

Ze smyslů mají nejlépe vyvinutý čich, dokonalý je i sluch. Zrak je přizpůsobený 

hlavně k registraci pohybu a vidění za šera. Schopnost vidění barev je poněkud snížena 

(Pelikán et al. 1979). Jednotliví členové stáda se vzájemně poznávají především 

čichovou kontrolou. Ta se skládá z očichávání hlavy, okolí řitě a pohlavního vývodu.  

Hlasové kontakty mohou být značně různorodé. Bučení, chrochtání nebo ryčení má 

podle své intenzity a hlasového zabarvení mnoho významů. Zcela jinak se ozývá zvíře 

při přiblížení řadového člena stáda, než je tomu například při přiblížení sexuálního 

partnera, nepřítele, při hrách, říji, hledání telete, svolávání stáda, v bezprostředním 

nebezpečí atd. Výrazovou mimiku mají tato zvířata značně omezenou. Tento nedostatek 

nahrazují jinými výrazovými prostředky. Při hrozbě například stojí býk k protivníkovi 

bokem, čímž demonstruje svoji mohutnost. Krk má podle stupně hrozby více či méně 

obloukem ohnutý dolů a rohy trčí k zemi (Volf 1987). 

Říje probíhá v srpnu až říjnu a býci v této době bojují o dočasné vedoucí 

postavení ve stádě (Červený et al. 2004). Krávy mohou být v říji i v dalších měsících, 

přičemž sexuálně aktivní jsou po dobu 1 až 3 dnů. Březost trvá asi 265 dní a průměrně 

se rodí jedno a zcela výjimečně dvě telata. Mláďata jsou rozena nejčastěji mezi květnem 

a červencem, ale výjimečně i v pozdějším podzimu. Tato později narozená telata nemají 

však moc šancí na přežití (Perzanowski a Marszalek 2008). Telata jsou po poměrně 

dlouhý čas úzce vázána na svou matku po poměrně dlouhý čas. V divočině býka jeho 

mláďata nezajímají. Odlišná situace je v zoologických zahradách, tam je býk pro mládě 

nebezpečný a většinou bývá dočasně přemístěn (Raczynksi 2003). 
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K prvnímu otelení dochází u samic ve čtvrtém roce života. V ojedinělých 

případech (asi 10 %) k tomu může dojít již ve věku 3 let. Samci začínají dozrávat 

ve třetím roce život. Ve věku 4 let jsou již všichni býci pohlavně dospělí. Ve volné 

přírodě se jen málokdy tito mladí býci účastní reprodukce. Ve stádech v zajetí určuje 

samce ke krytí chovatel a ve volně žijících stádech jsou do reprodukce zapojeni býci 

ve věku od 6 do 12 let. Mladší a starší samci většinou ustupují silnějším. 

Teoreticky by mohla samice porodit tele každý rok v celém reprodukčním věku,

tedy od 4 do 20 roků života. Takovéto krávy jsou ale spíš výjimkou. Ve volných stádech 

samice porodí průměrně každý druhý rok. V zajetí je to průměrně dvakrát za tři roky. 

Pokud ztratí kráva tele (potratí či tele zemře), v příštím roce bývá často neplodná. 

Poměr samičích telat k samčím je v dlouhodobých cyklech rovnoměrný s velkými 

výkyvy v jednotlivých letech. Samice většinou rodí v noci nebo brzy ráno. Před

porodem opustí stádo a zpět se vrací i s teletem po několika dnech (Olech et al. 2008). 

Denní potrava, kterou požadují dospělí jedinci, může dokonce přesahovat 

množství 30 kg rostlinné biomasy (Hanzák a Veselovský 1975). Složení potravy bylo 

již dříve podrobně analyzováno. Rostliny (46 % konzumované biomasy) doplněné 

o traviny a třtiny (31 %) jsou dominantní rostlinou skupinou konzumovanou zubrem. 

Poměr stromů, křovin a kapradin byl nízký (23 % celkem). V analýze byly též 

zaznamenány statisticky významné rozdíly ve stravě samců a samic. Krávy 

konzumovaly více travin a třtin, zatímco samci pásli více stromy, křoviny a kapradiny 

(Kaminski et al. 2010). Přírodní zimní potrava pak samozřejmě obsahuje méně živin, 

vyžaduje více úsilí na její získání. Není proto překvapivé, že se zubři pokoušejí hledat 

potravu jinde – na polích se zimními plodinami, s řepkou a podobně. To se samozřejmě 

nelíbí zemědělcům. Kvůli takovým případům, je v zimě pravidelně poskytováno

zubrům přikrmování (Raczynski 2003). 

3.3.2 Zeměpisné rozšíření zubra evropského

Poslední dostupné údaje z roku 2010 uvádějí, že na celém světě žije 4 431 zubrů. 

Z tohoto počtu se 2 956 vyskytuje ve volné přírodě a polodivokých chovech a 1 475 

v zajetí. Největší stáda v současné době žijí v Polsku. Tři nejpočetnější populace se 

nachází v polské části Bělověžského pralesa, kde se populace zubrů skládá ze 473 
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jedinců (199 samců a 274 samic). V Bieszczsady je pak 304 kusů a v Knyszynském lese

94. V dalších částech Polska jsou stále zakládány nové populace, které vznikají většinou 

ze zvířat dovezených ze tří výše uvedených oblastí. Celkový počet zubrů v těchto 

menších populacích je okolo 250 jedinců. Další velké populace ve volné přírodě jsou 

v Bělorusku, kde v části Bělověžského pralesa žije 415 zubrů- V Osipovičském lesním 

komplexu v Mogilevské oblasti se vyskytuje 152 zubrů a v lokalitě Ozery v Grodněnské 

oblasti je to 139 zubrů. Na zubry jsou bohaté i rezervace v Rusku, kde například

v Orslovském polesí žije 217 zubrů, ale též na Ukrajině, kde v lokalitě Uladivska žije 92 

zubrů. V Rumunsku se pohybuje v lokalitě Buscani 41 zubrů. Celkem žijí zubři v 258 

chovech v zajetí a v divokých či polodivokých chovech, z nich však pouze v 72 

případech jde o stáda větší než deset kusů (Raczynski 2011)

Ve vztahu k České republice je důležité též zmínit chovy na Slovensku, protože 

jde o lokalitu, která je velice blízká prostředím České republice. Podle posledních údajů 

v plemenné knize zubra evropského na Slovensku žilo v roce 2010 31 kusů, přičemž 

v nejvýznamnější chovné stanici v Topolčiankách bylo celkem 12 kusů a v národním 

parku Poloniny se vyskytovalo 9 kusů. Podle posledních údajů bylo v České republice 

v roce 2010 napočítáno na sedmi místech celkem 36 zubrů (včetně zoologických zahrad 

a soukromých chovů) (Raczynski 2011). V současnosti je však situace již odlišná.

V ČR dnes existují z dřívějších dvanácti pouze tři soukromé chovné stanice, 

přičemž dvě (obora Radany u Vodňan a GW Farma s.r.o. v Prachaticích) chovají zubry 

již od roku 2009. Nejnovější a do budoucna jistě nejdůležitější polodivoký chov 

zajišťují Vojenské lesy a statky, které se do chovu zubrů zapojily na počátku roku 2011. 

V tomto roce bylo dovezeno stádo pěti zubrů. Čtyři samice (Karvina, Kasztelanka, 

Kartinka, Kahunka) pocházejí z polského bělověžského národního parku a samec

(Porto) pochází z polského Kampinoského národního parku. Všichni pak skončili

v aklimatizační oboře v areálu rozsáhlé obory Židlov, která se vyskytuje v bývalém 

vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. Stádo se v prvních měsících rozrostlo o tři 

telata (Jenda, Jetelinka a Jesenka). Chov má přidělena počáteční písmena jmen 

odchovaných mláďat „Je“. 

Do jara roku 2012 bylo stádo ponecháno v menší aklimatizační obůrce. Dne

8. dubna 2012 pak byla skupina osmi zubrů, pěti dospělých kusů s mláďaty, vypuštěna 
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do obory Židlov o rozloze 3 795 ha, kterou obývají společně s jeleny a muflony. Stádo 

v Židlově se stalo prvním polodivokým chovem na území České republiky. Podle 

ředitele Vojenských lesů a statků Jiřího Janoty je cílem vytvořit v Židlově stádo, které 

bude mít zhruba 30 kusů. 

Zoologické zahrady v České republice, které v současnosti chovají zubry, jsou 

v Praze, Plzni, Podkrušnohorském zooparku v Chomutově a od roku 2011 taky 

v zoologické zahradě v Hodoníně. Nejnovější chov v Olomoucké zoologické zahradě.

V minulosti byli zubři chováni také v zoo v Ostravě, Zlíně a v dalších. Pražská zoo je 

v chovu zubrů velmi úspěšná. Doposud zde bylo odchováno 92 zubrů, z toho 53 samic 

a 39 samců. Chov čistokrevných zvířat trvá od roku 1948 se dvěma přestávkami 

v letech 1953‒1954 a 1964‒1965. Chov zubrů v Chomutově byl založen v roce 1975, 

první chovnou skupinu tvořil jeden samec a tři samice nížinno-kavkazské linie. Od té 

doby zahrada odchovala dohromady 43 zvířat. V současné době chovají v Chomutově 

největší skupinu v rámci zoologických zahrad v ČR. Devítihlavé stádo se skládá ze čtyř 

samců a pěti samic. Za největší komplikaci chovu v Chomutově byl považován úhyn 

několika zvířat v letech 2006‒2007 z důvodu bakteriální infekce a blíže nespecifikované 

parazitózy. V současnosti zoologická zahrada v Plzni zubry z důvodu vysokého stáří 

samce nemnoží a zahrada nyní sestavuje nový chovný pár. K obnově chovu zubrů 

v Hodoníně došlo v roce 2011, kdy byl pořízen pár nížinno-kavkazské linie ze Zoo 

Tábor-Větrovy, kdy těsně po narození telete samec zemřel a tak v současné době

v Hodoníně chovají dvě samice (Dostál et al. 2012). 

3.3.3 Současné problémy ovlivňující výskyt zubra evropského

Díky jejich tělesné velikosti a sociálnímu způsobu života, který zahrnuje hlavně 

ochranu mladých celým stádem, jsou zubři vzácně ohroženi ostatními predátory, za to 

však jsou snadným cílem pro pytláky (Perzanowski a Marszalek 2008). Vždyť poslední 

zubr kavkazský byl zabit pytláky v roce 1926 a na vyhubení všech volně žijících stád se 

pytláci podíleli velkou měrou. Jsou loveni hlavně pro maso a též pro rohy 

(Raczynski 2003). Naděje je vkládána do telemetrie, která umožní soustavný 

monitoring pohybu zvířat a zajistí efektivnější kontrolu stáda právě i s ohledem na 

možné riziko pytláctví (Dostál et al. 2012). 
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Je zde též nepříznivá situace v rozkouskování jednotlivých reprodukčních skupin 

a tedy vysoký stupeň inbreedingu jednotlivých chovných populací, což vede k malé 

nebo žádné výměně genetického materiálu. Malé populace poměrně rychle přicházejí 

o svou genetickou variabilitu. Vzhledem k tomu, že současná populace vychází 

ze 12 zakládajících zvířat, je genofond výrazně omezen a zvířata mají vysoký stupeň 

příbuzenského křížení. Mezi těmito 12 zvířaty byl pouze jediný čistě kavkazský býk 

a v nížinné linii bylo čistých zvířat sedm, přičemž největší podíl měli jen dva jedinci, 

jejichž příspěvek v dnešní populaci nížinných zubrů je 86,6 %. U nížinno-kavkazské 

linie je příspěvek nižší a to 43,9 %. To znamená, že jejich geny byly kopírovány 

mnohokrát a dominují nad zbývajícími 10 zakladateli. Celkový stupeň inbreedingu 

neboli příbuzenského křížení, který je vypočtený pro zubra nížinné linie, je přibližně 

38 %, zatímco pro zubra nížinno-kavkazské linie je 16 %. Nyní se již plánují akce na 

zlepšení tohoto poměru, ale jsou složité a dlouhotrvající. V praxi se tento program bude 

skládat z pečlivého výběru zvířat pro páření pro každé chovatelské místo. 

Výsledky špatného genofondu jsou již patrné na mnoha chovatelských místech, 

ale naštěstí se neprojevují zvyšující se úmrtností způsobenou genetickými defekty. Toto 

je pravděpodobně výsledkem absence letálních genů v počáteční skupině zvířat. Mezi 

další hrozby, které mohou být výsledkem omezené genetické diverzity, patří snížená 

imunita zubra. Tento faktor může mít příčinu v náhlé smrti zubrů při vypuknutí 

slintavky a kulhavky. Též během posledních dvaceti let se objevila neznámá nemoc 

atakující samčí reprodukční systém. Nové nemoci se rychle rozrostly na různých

místech kolem celé zeměkoule a náchylnost zubrů může s touto problematikou souviset 

(Raczynski 2003).
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3.4 Onemocnění zubra evropského

Onemocnění zvířat lze obecně rozdělit na neinfekční a infekční.

3.4.1 Neinfekční nemoci

3.4.1.1 Balanopostitida

Toto nenakažlivé onemocnění znamená zánět pyje a předkožky (balanitis 

et posthitis). Je to zánětlivý proces, který postihuje konečnou část pyje a většinou 

současně i předkožky (balanoposthitis). 

Z hlediska příčiny jde nejčastěji o traumatické změny při páření či při násilném 

odlučování partnerů po tzv. svázání. Často se též uplatňují špatné hygienické podmínky 

ustájení a infekce předkožky bakteriemi z okolí (Konrád 1989).

Histopatologický výzkum odhalil u zubrů přítomnost mikrofiliárií rodu 

Onchocerca spolu se slabší infiltrací neutrofilů a monocytů. Parazitické vyšetření 

odhalilo přítomnost tkáňové nematody Onchocerca lienalis a Onchocerca gutturosa

ve většině pozorovaných případů. Bakteriologické testování předkožky a penisu ukazuje 

na různorodou bakteriální flóru. Bakteriologické a virologické testy nedokazovaly, až 

do současnosti, že primární faktor balanopostitidy skutečně existuje.

Anatomopatologické a parazitologické šetření navrhuje možnost, že primární faktor 

ovlivňující výskyt balanopostitidy u zubra je poškození předkožkové pokožky

a podkoží zapříčiněné krvesajícím hmyzem (klíště) a mikrofiliáriemi rodu Onchocerca

(Osinska et al. 2011).

Toto onemocnění se projevuje překrvením a zduřením sliznice předkožky, 

z předkožky následně odkapává hlenohnisavý sekret. Vysouvání pyje je bolestivé, 

na sliznici pyje jsou drobné eroze, krváceniny. Při déle trvajícím stavu může docházet 

až k nekrózám a tím pádem ke zhoršení celkového zdravotního stavu. 

Nepříznivá prognóza bývá při opakovaném výhřezu pyje, při frakturách pyjové 

kosti. Pokud dojde k onemocnění v době páření, může být tento zánětlivý proces 

přenesen i na samice. Nebezpečí hrozí z dalšího zanesení infekce do vývodných 

močových cest, popřípadě i do ledvin.
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Diagnóza nečiní potíže, protože klinické změny jsou po vyšetření zcela jasné

(Konrád 1989).

3.4.2 Vybrané infekční nemoci

3.4.2.1 Bakteriální nemoci

 Horečka Q

Původcem tohoto onemocnění je Coxiella burnetii, dříve známá jako Rickettsia 

burnetii. Je to malá obligátní, intracelulární, gramnegativní bakterie, která měří ve své 

šířce 0,2 až 0,4 μm a ve své délce 0,1 až 1,0 μm. 

Tato koxiela je všudypřítomným infekčním zástupcem zaznamenaným po téměř 

celém světě a způsobuje v mnoha evropských zemích infekci hlavně u hospodářských 

zvířat. 

Klinické příznaky infekce jsou vysoce různorodé a závisí na cestě i síle infekce. 

Vyskytují se pouze příznaky v reprodukčním systému. Mezi nejčastější příznaky patří 

potraty, předčasné narození, slabost mláděte, mastitida, metritida a pneumonie (Gavier-

Widen et al. 2012).

 Brucelóza

Původcem je gramnegativní, fakultativní, intracelulární bakterie rodu Brucella. Jsou 

to kokobacily měřící od 0,6 do 1,5 μm v délce a 0,5 až 0,7 μm v šířce. Brucelóza je 

široce rozšířená nemoc a to jak u lidí či dalších savců. Divoce žijící zvířata jsou pro 

domácí zvířata významným rezervoárem této infekce. 

Navzdory jejich příslušným hostitelským preferencím, Brucella abortus

a Brucella suis jsou izolovány ze široké škály divoce žijících druhů. 

Brucelóza je charakterizovaná reprodukčními poruchami, jako jsou potraty, 

retence placenty, metritida, subklinická mastitida a infertilita. Potrat je první známka 

akutní brucelózy a vyskytuje se často během druhé poloviny gestace (Gavier-Widen et 

al. 2012).
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 Tuberkulóza

Patří mezi nejzávažnější nákazy skotu. Původcem nákazy u domácích i divoce 

žijících přežvýkavců je bakterie Mycobacterium tuberculosis bovis. 

Nákazu šíří hlavně starší nakažená zvěř a může se roznášet krmivem, vodou, výkaly 

i hnojem, který je infikovaný. Tuberkulóza u spárkaté zvěře je charakterizovaná 

chronickým průběhem. Zvířata kašlou, hubnou a trpí průjmy. Jsou celkově vyhublá, 

na střevech a všech orgánech včetně kostní dřeně jsou nekrotické uzlíky velikosti prosa 

či hrachu, někdy můžou být i větší, a to buď ojediněle či ve shlucích. Ve volné přírodě 

je třeba podezřelou vyhublou zvěř odstřelit a dodat k veterinárnímu vyšetření, které je 

nutné i u uhynulé zvěře. Potom, co se zjistí nákaza, se stanoví veškerá opatření 

veterinární službou (Páv et al. 1981).

 Paratuberkulóza

Paratuberkulóza je nemoc, která se příležitostně vyskytuje mezi domácími zvířaty, 

většinou postihuje skot a ovce. Tato choroba, která je též nazývána jako Johnesova 

nemoc, může v chovech způsobit velké ekonomické ztráty. Problémy se vyskytují též 

u zvířat chovaných v zoologických zahradách. Je to infekce způsobená bakteriemi 

(Mycobacterium paratuberculosis), které jsou příbuzné s původci tuberkulózy, a které 

mají podobné vlastnosti. Ve volné přírodě jsou značně odolné proti vlivům počasí. 

V půdě zůstávají virulentní měsíce až roky.

Infekce nastává příjmem bakterií v potravě nebo pitné vodě znečištěné trusem. 

Volně žijící zvěř a zvířata z farem se nakazí převážně na pastvinách, na nichž se předtím 

pásl nakažený skot nebo ovce. V oborách a na farmách může paratuberkulóza 

představovat vážný problém. Pokud se jednou do chovu dostane, mohou se jednotlivé 

případy onemocnění objevovat celý rok a někdy též u více kusů. Infekcí jsou ohrožena 

především mladá a slabá zvířata. Nemoc se vyvíjí v delším časovém období.

Onemocnění je charakteristické chronickým průběhem. Mělo by být rozpoznatelné 

dle znečištění řitního okolí a zadních běhů trusem signalizujícím zánět střev. Ztráta 

tekutin způsobená průjmem a snížené využití potravy v důsledku zánětu střev způsobují

vyhublost (Geisel 2002).
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 Antrax

Antrax neboli sněť slezinná je prudké hořečnaté bakteriální onemocnění. 

Onemocnění je vyvoláváno zárodkem Bacillus anthracis tvořící velmi odolné spóry, 

které vydrží v půdě životaschopně až několik desetiletí. 

Choroba dnes již ojediněle se vyskytující se vyskytuje v místech, která dříve 

sloužila jako mrchoviště a byla nedostatečně asanována. Spóry bývají vyplaveny spodní 

vodou a jimi se poté na pastvě či při pití nakazí volně žijící i domácí přežvýkavci. 

Primárním zdrojem infekce slouží nemocné zvíře. 

Choroba probíhá buď v akutní formě, která se projevuje celkovou sepsí, nebo 

jako lokální kožní infekce s chronickým průběhem. Akutní průběh má za následek 

všeobecné poruchy zdravotního stavu, jako je vysoká teplota, podráždění a zejména 

výtok nesražené černé krve z přirozených tělních otvorů. Ve všech případech nastává 

úhyn. Při pitvě se vždy zjišťuje silně zvětšená, tmavě až černě zbarvená slezina 

a nesražená, dehtovitě zbarvená krev (Páv et al. 1981).

3.4.2.2 Virové nemoci

 Katarální horečka ovcí

Onemocnění způsobené virem BTV, neboli Bluetongue virus. Tento virus patří do 

rodu Orbivirus. Je to nekontagiózní virové onemocnění ovcí a dalších domácích 

a divoce žijících přežvýkavců. Je přenášeno krvesajícím hmyzem, tiplíky.

Přenos katarální horečky ovcí je v naprosté většině případů zprostředkován vektory,  

tiplíky rodu Culicoides. Tiplíci jsou velcí několik milimetrů a v přenosu katarální 

horečky ovcí se uplatňuje přibližně 30 druhů. Mezi další přenašeče patří další členovci, 

např. kloš ovčí (Melophagus ovinus) a některé druhy klíšťat, ale na rozdíl od tiplíků 

se v nich virus nereplikuje. Jedná se tedy pouze o mechanické přenašeče. 

Nemocná zvířata mají horečku, jsou apatická, později se objevují eroze a nekrózy,

na sliznicích vznikají strupy. V důsledku infekce březích krav může dojít k odúmrtí 

a resorpci embryí, potratům či porodům slabých telat nebo telat s vrozenou 

vodnatelností mozku (Gavier-Widen et al. 2012).
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 Slintavka a kulhavka

Je to vysoce přenosné infekční onemocnění, které se vyskytuje převážně u domácích 

či volně žijících sudokopytníků. Původcem je velmi malý virus, který je zařazený 

do skupiny picornavirů. Tento virus je velmi odolný proti nízkým teplotám a vyskytuje-

li se současně ve tmě a suchu, zůstává dlouho infekční. 

Její výskyt je po celém světě. Nákazu přenášejí většinou nemocná zvířata. Zvěř 

může být zdrojem nákazy pro domácí zvířata a je tomu tak i naopak. Zdrojem nákazy 

pro zvěř bývá často pastva na loukách či pastvinách, kde předtím byl i infikovaný skot, 

ovce či kozy. Virus slintavky a kulhavky patří k nejinfekčnějším agens ze všech nákaz 

zvířat. Proto i přenašeči, hlavně člověk, mají větší význam při šíření nákazy, než je 

tomu u přímého kontaktu. Mezi hlavní zdroje infekčního viru jsou sliny, které jsou 

vylučované nemocnými zvířaty. Inkubační doba je většinou 2 až 7 dnů, může být ale až 

11 dnů. 

Mezi první příznaky patří snížená chuť k přijímání potravy a zvýšená tělesná 

teplota. Následně se objevují na mulci, dásních a jazyku puchýřky obsahující v lymfě 

velké množství viru. Po zhruba 1 až 3 dnech puchýřky praskají a lymfa následně vytéká 

se slinami z tlamy. Na sliznici dutiny ústní a jazyku jsou viditelné různě velké eroze, 

které jsou často velmi bolestivé, a které se za 1 až 2 dny pokrývají novým epitelem. 

Objevují se i afty na končetinách, na kůži korunky a mezi spárky. Ty postupně praskají 

a zpravidla se infikují sekundární mikroflórou a vznikají vředy. Chůze je bolestivá 

a obtížná (Páv et al. 1981).

Tato nemoc má za následek náhlou smrt zubrů. Není jediné zvíře, které přežilo tuto 

virovou nemoc, v žádném chovatelském centru (Raczynski 2003).

Dále zubra ohrožuje nakažlivá bakteriální bovinní pleuropneumonie a virová 

vezikulární stomatitida, virový průjem, neštovice atd. (Olech et al. 2008).
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3.5 Parazitózy vyskytující se u zubra evropského

3.5.1 Endoparazitózy

3.5.1.1 Protozoózy

3.5.1.1.1 Eimerióza 

Treboganova (2010) uvedla nález kokcidií druhu Eimeria hernii, Eimeria bovis, 

Eimeria ellipsoidalis a Eimeria bukidnomensis. Jsou to cizopasníci střevní sliznice.

Tyto druhy patří do rodu Eimeria (Kotrlá et al. 1984).

Klinické příznaky se liší podle toho, jestli probíhá akutní či chronická fáze. 

Akutní průběh se vyskytuje především u mláďat často ve fázi, kdy jsou ještě u matky. 

Nástup klinických změn bývá velmi rychlý a diagnóza se potvrdí většinou až po úhynu 

zvířete. Postižená mláďata jsou malátná, netečná a podvyživená. Viditelné sliznice jsou 

často anemické, někdy se vyskytuje hlenovitý výtok. Vyskytují se též různě silné 

průjmy často i s příměsí krve. V tomto stádiu zvířata téměř nepřijímají potravu a není-li 

nasazena léčba, zvířata rychle hynou. Chronický průběh je zjišťován převážně u starších 

zvířat a u zvířat, která již prošla akutní fází, nebo též když nebyla nemoc dostatečně 

vyléčena. Příjem krmiva v této fázi je celkem normální, ale postupně se zjišťuje 

hubnutí. Chronický průběh není nijak nepříznivý, nebezpečí ale spočívá v dalším šíření 

oocyst kokcidií do prostředí (Konrád 1989). 

3.5.1.1.2 Kryptosporidióza

Treboganova (2010) uvedla nález jediného druhu a to Cryptosporidium parvum. 

Tento druh patří do rodu Cryptosporidium (Kotrlá et al. 1984). Parazituje na povrchu 

střevní sliznice. Podobá se kokcidii, ale jejich velikost je mnohem menší. Mají 

specifickou tkáňovou lokalizaci a to zónu mikroklků epitelu trávícího traktu, tenkého 

a tlustého střeva myší, morčat, ovcí a skotu (hlavně telat), příležitostně též člověka 

(Volf a Horák 2007).
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3.5.1.1.3 Neosporóza

Tato protozoóza je způsobená prvokem Neospora caninum, což je kokcidie 

blízká kokcidii Toxoplasma gondi (Volf a Horák 2007). Tato infekce prvoky z rodu 

Sacrocystis je pozorována u mnoha zubrů. Těžká infekce tohoto parazita může vést ke 

vzniku patologických zánětlivých degenerativních změn ve svalu včetně svalu 

myokardu a v důsledku toho mohou vzniknout poruchy hybnosti a poruchy krevního 

oběhu. Hlavními hostiteli jsou masožravá zvířata, která vylučují infekční formy trusem 

a zubr se může nakazit konzumací takto kontaminované trávy. Proto by měla být 

dodržována pravidla v chovných centrech, aby tam nepřebývali psi a jiní masožravci 

(Olech et al. 2008). 

Životní cyklus nebyl dosud objasněn. Byl objasněn pouze způsob přenosu.

V současné době je uznávána transplacentární infekce mláďat. Typické projevy 

u mláďat mohou zahrnovat neurologické příznaky, nodulární dermatitidu, zápal plic, 

močovou a fekální inkontinenci, hepatitidu, myokarditidu a myositidu (Bowman 1999).  

Způsobují též aborty skotu (Volf a Horák 2007).

3.5.1.2 Helmintózy

3.5.1.2.1 Cestodózy 

Cestodózy jsou onemocnění způsobené tasemnicemi, přičemž u zubra je významná 

především moniezióza.

 Moniezióza

Treboganova (2010) uvádí nález tasemnice rodu Moniezia a to druhy 

Moniezia benedeni a Moniezia autumnalia. 

Jsou pravými tasemnicemi, které infikují intestinální trakt přežvýkavců 

(Hendrix 1998). Tyto tasemnice jsou 1 až 5 m dlouhé, stužkovité, její tělo je složeno 

z několika set článků. Barvu těla má bílou nebo slabě nažloutlou, někdy též tmavší, což 

záleží na stáří a také na tom, jestli cizopasník dosahuje až do tlustého střeva. Šířka 

největších článků se blíží až k 8 mm. Na předním konci těla je malá hlavička, která je 

opatřená přísavkami, díky nimž se tasemnice přichycuje na střevní sliznici. Samčí 

a samičí pohlavní ústrojí je spolu v jediném článku. Samičí orgány postupně rostou 
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a dávají vznik velkému počtu vajíček, která nakonec vyplní celý článek, a tak jsou 

všechny další orgány zatlačeny a podléhají zakrnění. Tyto články se též nazývají jako 

články zralé. Ty se odtrhávají a celé odchází přímo s trusem ven z těla, kde usychají 

a vajíčka jsou z nich roznášena větrem a deštěm do okolí. Vajíčka se následně vyvíjejí 

v drobných roztočích, kteří žijí ve velkém množství v tlejících zbytcích a rovněž pod 

hromádkami trusu. Larva prodělává během zhruba 4 měsíců složitý vývoj, až vzniká 

zárodek zvaný cysticerkoid. Pokud je v tomto stadiu roztoč pozřen pasoucí se zvěří, 

larva vylézá, zachycuje se na střevní sliznici a vyrůstá v dlouhého červa.

Při masívním napadení se objevují poruchy zažívání, průjem, opoždění růstu, 

vyhublosti a to i v situaci, kdy je zvíře dostatečně krmeno, jelikož tasemnice odnímají 

tělu výživné látky a vitamíny. Jestliže je přítomno více tasemnic, může dojít k ucpání 

střeva a následně až k úhynu. Často se stává, že po 2 až 4 měsících v důsledku odumření 

tasemnic se zvíře samo vyléčí.

Diagnóza spočívá v nálezu utržených článků tasemnic ve výkalech zvěře 

a v nálezu vajíček při koprologickém vyšetření (Kotrlá et al. 1984).

3.5.1.2.2 Nematodózy

Jsou to onemocnění způsobené hlísticemi. Významné jsou hlístice

gastrointestinálního traktu a dýchací soustavy.

gastrointestinální nematodózy:

 Trichostrongylidóza

Toto endoparazitární onemocnění je vyvolané několika druhy nitkovitých parazitů

z čeledi Trichostrongylidae (Konrád 1989). Jsou to zvláště rody Haemonchus, 

Trichostrongylus, Ostertagia, Spiculopteragia, Cooperia, Nematodirus (Chroust 

a Forejtek 2010).

Drozdz et al. (2002) uvádí přítomnost Trichostrongylus axel, Trichostrongylus

capricola, Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Ostertagia leptoicularis, Ostertagia

kolchida, Ostertagia antipini, Cooperia oncophora, Cooperia zurnabada, Cooperia 

punctata, Cooperia pectinata, Nematodirus helventianus, Nematodirus. roscidus, 

Nematodirus europeans, Spiculopteragia mathevossiani, Spiculopteragia boehmi, 
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Spiculopteragia asymmetrica, Spiculopteragia dagestanica, Haemonchus placei 

a Ashworthius sidemi. 

Dále Treboganova (2010) uvádí nález Haemonchus contortus.

 Haemonchóza 

Cizopasníci z rodu Haemonchus se živí sáním krve a vyskytují se 

ve slezu a v tenkém střeve. Obecně u zvěře patří mezi nejrozšířenější 

a nejnebezpečnější druhy vlasovka slezová Haemonchus contortus, která je 

největší nematodou cizopasící ve slezu. Dosahuje délky až 30 mm. Je 

prokázáno, že jeden dospělý červ odnímá hostiteli až 0,005 ml krve za den. 

Při infekci 500 červů to činí za den až 25 ml krve. Infekční larvy po infekci

zvěře odvrhují své pokožky a hlavovými konci se zavrtávají do sliznice slezu 

a tam postupně dospívají. Tento cizopasník napadá všechny druhy volně 

žijících a domácích přežvýkavců (Páv et al. 1981).

Paraziti způsobují změny na žaludeční sliznici, což má za následek 

špatnou funkci zažívacích orgánů. Zvířeti chybí dostatek výživných látek, 

navíc dochází k chudokrevnosti. Pronikání škodlivých zplodin z cizopasníků 

působí pomalou otravu. Zvíře se stává méně odolné vůči tělesným zatížením, 

ubývá na váze, trpí průjmy a má značně znečištěnou řitní krajinu. Srst je 

bez lesku. Při silném napadení mají též otoky v břišní oblasti a na hlavě. 

Zvíře se obvykle straní ostatním. Mláďata také často podléhají akutní 

hemonchóze (Kotrlá et al. 1984).

 Trichostrongylóza

Velkou skupinou cizopasníků parazitujících ve slezu a zároveň 

i v tenkém střevě jsou vlasovky z rodu Trichostrongylus. Původci jsou 

velmi tencí, tělo mají vláskovité a dosahují délky 4 až 7 mm. Tyto vlasovky 

se živí hlenem a tkání sliznice a jejich patogenita není tak důkladně 

prostudována ve srovnání s vlasovkou slezovou, s níž se vyskytuje většinou 

ve společných infekcích (Páv et al. 1981). Infekční larvy patří 

k nejodolnějším, jelikož přežívají na travním porostu a na povrchu půdy 

déle než 1 rok. Také vajíčka jsou velmi odolná vůči nízkým teplotám 

a odolávají též vyschnutí.
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Mezi významné klinické příznaky patří těžké katary slezu a tenkého 

střeva. Zvířata zúžuje průjem a obvykle v zimních a jarních měsících hynou 

vyčerpaností (Kotrlá et al. 1984).

 Ostertagióza

Nematody z rodiny Ostertagiinae patří mezi nejčastější parazity u zubra 

evropského (Drozdz et al. 1989). Tito paraziti mají jednoduchý vývoj. Jsou 

lokalizováni ve slezu. Ve vajíčkách se líhnou larvy. Po osvobození z vaječné 

blány se vyvíjejí v larvy schopné vyvolat nákazu. Ty se po pozření zavrtávají 

do sliznice žaludku, kde během tří neděl dokončují svůj vývoj. Nakonec 

sliznici opouštějí a cizopasí v žaludku.

Klinické příznaky mají stejné jako Haemonchus contortus. Dochází 

k chudokrevnosti způsobenou poškozením žaludeční sliznice a zastavením 

její funkce. Zvířata mají zježelou srst a jsou nápadná špinavou srstí v řitní 

krajině, neboť zvíře trpí úpornými průjmy (Kotrlá et al. 1984).

 Nematodiróza

V tenkém střevě též cizopasí druhy vlasovek z rodu Nematodirus. 

Původci onemocnění jsou tencí načervenalí červi, kteří dosahují délky 

okolo 3 cm. Živí se krví, a tudíž se v čerstvém obsahu střeva podobají 

červeným nitím. Vývoj má podobný jako výše zmiňované rody jenom s tím 

rozdílem, že nápadně velká vajíčka, která se dostala s trusem na zem,

skrývají v sobě larvu po celou dobu jejího vývoje až do infekčního stadia, 

což je zhruba 25 až 45 dní. Teprve po této době začnou larvy opouštět 

vajíčko, vylézají na traviny anebo jsou spláchnuty do potůčku a kaluží, kde 

mohou být pozřeni zvěří. Často se však stává, že infekční larvy zůstávají ve 

vajíčku až do pozření hostitelem. Jsou velmi odolné a přežívají zimní měsíce 

a to jak volné infekční larvy, ale též vajíčka, z kterých se následně na jaře 

larvy líhnou. Většinou se nematodiróza vyskytuje společně s haemonchózou. 

Klinické příznaky jsou vzhledem k častému výskytu smíšených infekcí

málo výrazné, nejčastěji se vyznačují páchnoucími průjmy (Páv et al. 1981).

 V tenkém střevě a zároveň ve slezu můžeme též najít druhy rodu Cooperia, 

jejichž výskyt je obecně spíše vzácný (Páv et al. 1981) 
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 Ashwortióza

Ashworthius sidemi je dosti velká nematoda, která připomíná vzhledem 

Haemonchus contortus. Je typická pro Jelena Siku východního. U samiček 

prosvítají pod pokožkou bílé vaječníky, které jsou spirálovitě stočené kolem 

tmavého střeva. Je přisátá na sliznici slezu, odkud příjímá potravu. Samička 

klade vajíčka, která odcházejí spolu s výkaly ven z těla, kde zrají. Vyvinutá 

larva opouští vaječnou blánu a nadále se vyvíjí. Při pasení zvěř polkne larvy 

a ty poté ve slezu dospívají. Vývoj trvá déle než u ostatních nematod. 

Masivní infekce způsobují stejné záněty a chudokrevnosti jako 

Haemonchus contortus (Kotrlá et al. 1984).

 Trichurióza 

Původci tohoto onemocnění jsou paraziti slepých a tlustých střev z čeledi

Trichuridae (Konrád 1989).

Demiaszkiewicz et al. (2010) uvádí u zubra nález jediného druhu nematody tlustého 

střeva patřící do této podskupiny a to Trichuris ovis.

Trichuris ovis neboli tenkohlavec ovčí má typický bičíkovitý tvar těla. Nelze jej

zaměnit s jinými druhy cizopasníků. Tento cizopasník je svou vlasovitou částí zavrtán 

do střevní sliznice. Samičky kladou malá červenohnědá vajíčka tvarem připomínající 

citrón. Mají na obou pólech ztlustěnou vaječnou blánu ve tvaru zátek. Vajíčka odchází 

s výkaly ven z těla. Larvička, která se vyvine ve vaječné bláně, z vaječné blány 

neodchází. Zůstává v ní do té doby, než je vajíčko polknuto zvěří. V tu chvíli vylézá 

a obvykle ve slepém střevě dospívá (Kotrlá et al. 1984). 

Klinické příznaky nejsou nijak výrazné, ale když je organismus oslaben a infekce je 

masivního rázu, dochází k nápadným změnám. Zavrtáním částí těla do sliznice slepého 

a částečně i tlustého střeva vznikají zánětlivé změny v místě přichycení. Zjevným

příznakem tedy je hlenovitý až krvavý průjem a tím způsobená vyhublost nemocného 

jedince. Zvířata se mohou stávat anemickými a mohou následně 

i hynout. U mláďat dochází k zaostávání jejich růstu (Konrád 1989). 



33

 Chabertióza

U zubra evropského se zjistila přítomnost Chabertia ovina (Drozdz et al. 1990).

Jsou to paraziti napadající tlusté střevo. Jsou to bílí, 12 až 20 mm dlouzí červi 

s přímým vývojem. V rozstřiženém střevě jsou dobře viditelní. Jejich ústní část tvoří 

hlubokou kapsli lemovanou na okraji dvojitou řadou ostrých zoubků. S trusem 

odcházejí z těla zvířat vajíčka, ze kterých se za optimálních podmínek líhnou během 

24 hodin larvy, které se v průběhu týdne stávají infekčními. Toto se děje při teplotě 

19 až 20 °C. Larvy jsou též velmi odolné vůči vyschnutí i nízkým teplotám, a tak jsou 

schopni přežít zimní období. Po pozření s potravou se zavrtávají do sliznice tlustého 

střeva. V období pronikání larev, při silnějším napadení, vzniká katarální zánět střeva. 

Pohlavní zralosti dosahují za zhruba 30 až 60 dní. Dospělí červi se přichycují ústní 

kapslí ke sliznici (Páv et al. 1981).

Onemocnění se projevuje průjmem často krvavým, ztrátou lesku srsti a též 

chudokrevností. Přichycováním ústní nálevkou porušuje cizopasník sliznici, na střevní 

stěne vznikají krvácející poranění, která jsou vstupní branou pro druhotnou bakteriální 

infekci; objevují se těžké záněty (Kotrlá et al. 1984).

 Ezofagostomóza

Dva druhy zubovek byly nalezeny u zubra evropského a to Oesophagostomum 

venulosum a Oesophagostomum radiatum (Demiaszkiewicz et al. 2010).

Dospělí hlístice těchto druhů žijí volně v tlustých a též i ve slepých střevech, kde se 

živí hlenem sliznice a dosahují velikosti 1 až 2 cm. Vývoj probíhá bez potřeby 

mezihostitele. Larvy, potom co vniknou do trávícího traktu, se zavrtávají do stěny 

tlustého střeva, kde při opakovaných infekcích vyvolávají uzlíčkovité onemocnění střev. 

V uzlíčcích leží stočené larvy, které se živí krví. Po týdenní přítomnosti v uzlíčcích, 

které mají velikost asi špendlíčkovité hlavičky, se larvy vracejí do střeva, kde pohlavně 

dospívají během 3 týdnů (Páv et al. 1981). 

Mezi nejvýznamnější příznaky patří vodnatý průjem, neboť je porušena funkce 

střevní sliznice. Poraněná sliznice je náchylná k bakteriálním infekcím, vznikají těžké 

druhotné záněty. Zvíře trpí především v počátečním stádiu onemocnění, kdy probíhá 

zavrtávání do sliznice a kdy se vytváří uzlíky (Kotrlá et al. 1984).
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Nematodózy dýchací soustavy:

 Diktyokaulóza

Tato plicní červivost způsobená velkou plicnivkou Dictyocaulus viviparus je obecně 

nejčastějším parazitárním onemocněním všech věkových skupin spárkaté zvěře 

s vážným průběhem (Páv et al. 1981). Česky zvaná plicnivka jelení je velká nematoda

a v plicích ji nelze přehlédnout. Procento onemocnění je dáno ročním obdobím. 

Maximální výskyt je zaznamenáván v květnu. Cizopasníci žijí v průdušnici a též 

v průduškách. Dospělá samička klade v plicích velký počet vajíček, z nichž se 

v průduškách líhnou drobné larvičky. Pomocí kašle se larvy dostávají do dutiny ústní,

tam jsou polykány, prochází zažívacím ústrojím a jsou vylučovány trusem ven z těla. 

Především za deště a rosy cestují po travním porostu a během 5 až 10 dnů se vyvíjejí, 

což je závislé na teplotě. Přežívají pouze mírnou zimu a brzy na jaře, v březnu a dubnu, 

hynou. Larvy vyvinuté do konečného stadia po pozření zvěří a po pasáži zažívacím 

ústrojím pronikají krevními cestami do srdce a plic, kde dospívají. 

Slabé nákazy jsou bez klinických příznaků. Ale pokud je zvěř masivně napadena, 

objevuje se suchý kašel, který může vyústit až v křečovité záchvaty. Zvěř má matnou 

srst, dochází k hubnutí. Z nosu vytéká hlen, dýchání je obtížné, protože dochází 

k zánětu plic. Velmi často se přidávají bakteriální infekce, které bývají důvodem úhynu. 

Někdy zvěř hyne udušením, jelikož cizopasníci vyplňují celý prostor průdušnic. Při 

pitvě jsou na plicích výrazné patologické změny. Celé okrsky plic jsou vyřazeny 

z činnosti a mají tmavočervenou, namodralou nebo červenohnědou barvu. Ložiska jsou 

zatvrdlá a také zvápenatělá. Plíce jsou celkově zvětšené (Kotrlá et al. 1984). 
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3.5.1.2.3 Trematodózy

Trematodózy jsou onemocnění způsobené motolicemi. Trematody neboli 

motolice tvoří početnou skupinu (zhruba kolem 8000 známých druhů) výhradně 

parazitckých platyhelmintů, která až na výjimky zahrnuje endoparazity obratlovců se 

složitými vývojovými cykly, převážně s vazbou na měkkýše jako první mezihostitele. 

Motolice patří převážně mezi hermafrodity. Tělní povrch je tvořen syncytiálním 

tegumentem, z něhož obvykle vystupují na povrch ostny kryté svrchně vnější 

cytoplazmatickou membránou syncitia. U podtřídy Aspidogastrea jsou typické 

povrchové výstupky, které jsou nazývány mikrotuberkuly. Povrch je obvykle krytý 

různě silným glykokalyxem a to hlavně u druhů, kteří se vyskytují v agresivním 

prostředí trávicího traktu, kde plní především ochranou funkci. 

Trávicí soustava je u většiny motolic dobře vyvinutá a slouží k aktivnímu příjmu 

a zpracování potravy (např. střevní trávenina hostitele, krev atd.). Začíná ústním 

otvorem, který je obklopený ústní přísavkou, který zároveň slouží jako otvor 

vyvrhovací. Poté následuje předhltan (prefarynx), svalnatý hltan (farynx), jícen 

(esofagus) a samotné střevo. To může vypadat jako jednoduchý vak. Ze střeva mohou 

též vybíhat postranní slepé výběžky např. u rodu Fasciola.  Část živin přijímají motolice 

povrchem těla a to i tehdy, když mají dobře vyvinutý trávicí systém.

Pohlavní soustava obsahuje u hermafroditických motolic samčí i samičí pohlavní 

orgány v jednom jedinci. Vajíčka motolic mohou být různého tvaru, bývají často oválná 

s víčkem, které se nazývá operculum. K nákaze měkkýše dochází prostřednictvím 

mikroskopické larvy, jenž se nazývá kotylocidium, případně pozřením embryovaného 

vajíčka. Kotylocidium má shluky cilií, které slouží k pohybu. Na zadní části je přísavka, 

ze které vznikne přichycovací aparát dospělců. Ten vypadá jako mohutný přichycovací 

disk (řád Aspidogastrea) na ventrální straně těla. Pro zástupce je charakteristická 

přítomnost vnitřního septa (přepážky) rozdělující tělo na dvě části (Volf a Horák 2007).
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Všechny níže probírané nemoci způsobené motolicemi patří do podtřídy Digenea:

Vývojové cykly jsou u digenetických motolic obvykle velmi komplikované, 

obligátně zahrnují dva či více hostitelů. V průběhu ontogeneze vznikají nepohlavním 

rozmnožováním larvální stádia, která poté infikují hostitele a dochází ke střídání 

generací a hostitelů.

Většinou ve vnějším prostředí nebo již v děloze dospělé motolice se 

v oplozeném vajíčku vyvíjí první larva, zvaná miracidium. To opouští obal po otevření

opercula nebo v případě inoperkulátních vajíček po tom, kdy prasknou stěny skořápky. 

Mezi hlavní faktory ovlivňující vývoj vajíček ve vnějším prostředí patří obsah kyslíku 

a teplota. Mezi známé faktory indikující líhnutí miracidií patří světlo, změny 

v osmotických parametrech prostředí, popř. změna teploty. V některých případech, kdy 

k nákaze prvního hostitele dochází cestou alimentární, miracidium opouští vajíčko až 

v mezihostiteli, výjimečně je ve vajíčku již embryo mateřské sporocysty. 

Miracidium je mikroskopický organismus a jeho velikost je zhruba 

0,01 až 0,35 mm. Na první pohled připomíná nálevníka. V přední části je apikální 

papila zvaná terebratorium, v některých případech je i stylet, což je sklerotizovaný 

šípovitý útvar, který napomáhá průniku do mezihostitele. Povrch larvy je pokryt pásy 

ciliárních buněk, které slouží k pohybu. Mezi těmito buňkami jsou oblasti, které nemají

cilie a nazývají se mezibuněčné valy. Uvnitř těla v parenchymu je shluk zárodečných 

buněk, ze kterých vzniká v měkkýši díky asexuálnímu rozmnožování další generace. 

Jedinci, kteří vznikli z jednoho miracidia, mají tedy shodnou genetickou výbavu, a jsou 

tedy klony.

Miracidium uvolňující se z vajíček ve vodě je opatřeno schopností aktivně 

vyhledávat mezihostitele. Nepřijímá potravu a během poměrně krátké doby, zhruba

několika hodin, vyčerpá energetické zásoby. K orientaci v prostředí s největší 

pravděpodobností využívá různě receptory, díky kterým rozpoznává molekuly, které 

jsou vylučované plžem (glykoproteiny), světlo (některá miracidia mají jednu nebo dvě 

pigmentované světločivné skvrny) a směr gravitačního zrychlení. Mohou tudíž 

vykazovat pozitivní chemotaxi nebo pozitivní či negativní fototaxi a geotaxi. Chování 

a výskyt miracidií tak často koreluje s výskytem vhodných mezihostitelů v prostředí, 

a tím se zvyšuje pravděpodobnost kontaktu (Volf a Horák 2007).
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Prvními mezihostiteli jsou měkkýši, v naprosté většině plži, méně mlži. 

Specifičnost miracidií vzhledem k prvním mezihostitelům je vysoká a je podmíněná 

také interakcemi larev s vnitřním obranným systémem měkkýše. Většinou má jeden 

druh motolice omezen vývoj pouze na jeden či několik málo příbuzných druhů 

měkkýšů. Po kontaktu s měkkýšem se miracidium přichycuje a penetruje tělní stěnou 

za pomoci sekretu apikální žlázky, která obsahuje proteolytické enzymy. Během 

penetrace do mezihostitele, nebo hned po ní, odvrhuje miracidium ciliární buňky. 

Zbytek povrchu (buňky mezibuněčných valů) expanduje, membrány začínají zanikat

v místě styku sousedních buněk a vzniká povrchové syncitium tzv. neodermis. 

Z miracidia se stává mateřská (primární) sporocysta, která se zprvu usadí v místě 

penetrace miracidia, což je hlavně oblast nohy, hlavy nebo pláště. Poté nejčastěji

migruje do dalších tkání. 

Mateřská sporocysta mívá podobu jednoduchého oválného či protáhlého váčku, 

který obsahuje zárodečné buňky. Tyto larvy nemají střevo, a tak příjem živin probíhá 

povrchovým tegumentem, který je v přímém kontaktu s tkáněmi a tělními tekutinami 

měkkýše. Další generace larev vyvíjející se ze zárodečných buněk je uvolňována, a to

buď po prasknutí stěny mateřské sporocysty, nebo porodním otvorem. V závislosti 

na tom o jaký druh motolice se jedná, jsou touto generací buď dceřinné (sekundární)

sporocysty, nebo redie.

Dceřiné sporocysty mívají nejčastěji oválný, protáhlý až vláskovitý tvar a někdy 

jsou i rozvětvené. Většinou se nacházejí v hepatopankreatu. Výběžky jejich tegumentu 

jsou někdy vklíněny do tkáně mezihostitele, od kterého se většinou špatně oddělují. 

Intenzivní příjem živin probíhá přes tegument, který též vylučuje látky, které se podílejí

na destrukci okolní tkáně nebo na obraně vůči vnitřnímu obrannému systému 

mezihostitele. V těchto sporocystách jsou obsaženy zárodečné buňky, ze kterých 

vznikají další generace dceřiných sporocyst. Dochází tak k namnožení parazita, který 

postupně pronikne tkání celého hepatopankreatu. V určité fázi začnou dceřiné 

sporocysty produkovat larvy nazývané cerkárie, které jsou zdrojem infekce pro dalšího 

hostitele (Volf a Horák 2007). 
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Redie se vyskytují u značně větší části motolic. Na rozdíl od dceřiných sporocyst 

mají vakovité střevo a aktivně se živí tkání mezihostitele, případně vývojovými stádii 

jiných druhů motolic. Mimo toho též přijímají část živin povrchem těla. Mají protáhlé 

tělo, které je schopné pohybu a kterému často napomáhají kónické výrůstky na povrchu 

těla. Většina vnitřního objemu těla je tvořena embryonálním prostorem se zárodečnými 

buňkami, ze kterých vznikají další dceřiné redie. Obvykle následuje několik generací 

redií a poté se produkují cerkarie.

Variant vývoje a rozmnožování larválních stádií motolic uvnitř mezihostitelů je 

mnoho a mechanismy regulující tuto ontogeneze nejsou dosud známy. Jako výsledek

asexuálního rozmnožování uvnitř mezihostitele je ohromné množství cerkárií,

u některých druhů až desítky tisíc denně. Tato stádia mají za cíl disperzi parazita 

v prostředí. Z každé cerkárie může totiž potenciálně vzniknout jeden dospělý jedinec 

motolice.

Cerkárie jsou stádia o velikosti od několika desetin mm až přes jeden mm. 

Většinou opouštějí tělo prvního mezihostitele s takovou výjimkou, jako je např. čeleď 

Leucochloridiidae, a to se buď děje aktivně, anebo jsou vyloučeny pasivně. Zajišťují

infekci dalšího hostitele. Když nebyla známa jejich souvislost se životními cykly 

motolic, byly popisovány jako samostatné organismy a byl vytvořený i jejich 

zoologický systém. Ten přežil do dnes v podobě dělení cerkáriií dle jejich 

morfologického typu (Volf a Horák 2007).

Typicky se cerkárie skládá z těla a ocásku. Tělo je základem budoucí dospělé 

motolice a často má již některé její charakteristické znaky, jako jsou přísavky a trny. 

Cerkárie mívají vyvinutou trávicí soustavu, která ale ještě není funkční (nepřijímají 

potravu, jako zdroj energie využívají zásoby glykogenu nastřádané během vývoje uvnitř 

sporocysty či redie). V těle jsou již patrné plaménkové buňky exkrečního systému 

a někdy též základy pohlavních orgánů (genitální promordia; u některých druhů se 

vyskytuje dokonce již progeneze). Kromě toho jsou v těle obsaženy různé žlázové 

buňky, které se liší dle druhu a typu životního cyklu. U cerkárií, které přímo pronikají 

do svých hostitelů, to jsou hlavně tzv. penetrační žlázy, které obsahují především látky 

umožňující přichycení a narušení povrchu těla hostitele a následnou migraci. Mezi tyto 

látky patří různé „lepivé“ substance mukopolysacharidového charakteru a histolytické 
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enzymy, hlavně peptidázy a glykosaminoglykanázy. Další typy žlázek slouží například 

k utvoření metacerkariálních obalů (cystogenní žlázy), úniku z mezihostitele a opravám 

tegumentu. Aby se usnadnilo pronikání do bezobratlého hostitele, jsou některé cerkárie 

vybaveny šípovitým sklerotizovaným útvarem tzv. styletem, na předním konci těla.

Cerkárie mohou mít různé smyslové orgány, které slouží k orientaci v prostředí 

a  také k nalezení hostitele např. sensorické papily, chemoreceptory či pigmentované 

nebo nepigmentované oční skvrny, které umožňují reagovat na světelné podněty. 

Distribuce a vrchol výskytu cerkárií často koreluje s aktivitou dalších hostitelů během 

dne a jejich lokalizací v prostředí. Ocásek slouží cerkáriím k pohybu ve vodním 

prostředí, a tak u druhů se suchozemskými cykly bývá redukován. Při encystaci či přímé 

infekci hostitele se odhazuje.

Další osud cerkárií je specifický pro jednotlivé skupiny motolic, souvisí s ním 

typ životního cyklu a způsob přenosu na následného hostitele (Volf a Horák 2007).

 Paramfistomatóza

Tato nemoc je způsobená motolicí jelení – Paramphistomum cervi (Páv et al. 1981). 

Tento poměrně běžný parazit se vyskytuje v bachoru či jiných částí předžaludků 

přežvýkavců (Volf a Horák 2007). Parazituje v bachoru přežvýkavců po celém světě, 

ale na druhou stranu klinické příznaky jsou omezeny na teplejší tropické a subtropické 

oblasti světa (Horák 1971). 

Tato motolice má kuželovité tělo, které je často rohlíčkovitě ohnuté. Délka kolísá 

od 5 až 12 mm a šířka se pohybuje mezi 2 až 3 mm. Má růžovou až načervenalou barvu 

a má velkou břišní přísavku (Kotrlá et al. 1984). Tato břišní přísavka se nachází 

na zadním konci těla (břišní přísavka u jiných motolic je buď na břišním povrchu, nebo 

chybí). Vajíčka Paramphistomum cervi nejsou po průchodu stolicí rozvinutá.

Miracidium se vyvíjí ve vajíčkách, které jsou uložené ve vodě a napadají šneky jako 

mezihostitele (Bowman 1999). Tito mezihostitelé jsou vlhkomilní plži, např. okružák 

(Planorbis planorbis), kteří žijí v mělkých stojatých vodách, na mokrých pastvinách 

a bažinatých místech v nižších polohách lužního typu (Páv et al. 1981). V těchto 

mezihostitelích se cerkarie vyvíjejí skrze sporocystu a dvě stádia redií. Tato část života, 

která je mimo savce, je velmi podobná motolici Fasciola hepatica (Bowman 1999).
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Takto infikovaní šneci mohou žít a vrhat cerkarie až do jednoho roku (Dinnik a Dinnik

1957). Po uvolnění ze šneka cerkarie encystují z metacerkárie na ventrální povrch vodní 

rostliny, kde mohou zůstat životaschopné až 6 měsíců (Burgu 1981). Encystované 

metacerkárie (adoleskárie) se po pozření hostitelem excystují ve dvanáctníku a slezu, 

kde se juvenilní jedinci zdržují po dobu několika týdnů a způsobují četné eroze mukózy 

doprovázené krvácením a nekrózami. 

Záplavy způsobené těžkými dešti mají za výsledek rozptýlení šneků ze stálých 

vodních míst, jako jsou jezera a rybníky. Vajíčka v těchto oblastech, které se tu 

nacházejí díky pasoucím se zvířatům, se uvolňují a infikují šneky. Vypuknutí choroby 

se obecně vyskytuje v sušších měsících roku, kdy ustupující voda odhaluje rostliny 

kontaminované encystovanými metacerkáriemi v těchto oblastech (Foster et al. 2008). 

Předchozí infekce a věk hostitelského zvířete poskytují určitou ochranu proti reinfekci. 

Akutní onemocnění je obvykle pozorováno u mláďat, kteří jsou staří méně než dva 

roky. Starší (dospělá) zvířata jsou často rezervoárem infekce šneků (Horak 1967). Ovce 

jsou náchylné po celý svůj život a více infekcí má pouze za výsledek částečnou imunitu 

k reinfekci (Waal 2010).

Projevem časné fáze onemocnění bývají krvavé průjmy, horečky a tedy hubnutí. 

Při silných infekcích dochází dokonce i k úhynům. Dospělé motolice migrují do 

bachoru, kde způsobují lokální atrofii stěn. Tato fáze infekce však bývá asymptomatická 

(Volf a Horák 2007). U masivních infekcí se migrace prodlužuje a tato doba způsobuje 

onemocnění trvající i několik měsíců (Bowman 1999). Při slabých nákazách jsou 

zvířata bez příznaků. Při onemocnění několika desítkami motolic mají zvířata otoky 

v mezihrudí a také na končetinách. Dech a puls je zrychlen (Kotrlá et al. 1984). Jak je 

již zmíněno výše, larvální stádia v duodenu a horním ileu způsobují enteritidu a ta vede 

k průjmům, vyhublosti a také v mnohých případech i ke smrti (Zajac a Conboy 2012).

Provizorní diagnóza je obvykle vytvořena z historie a klinických příznaků nemoci, 

jako je anorexie, polydipsie a trvalý průjem, a z přítomnosti nezralých parazitů 

Paramphistomum spp. v tekutém trusu nebo testováním post mortem. Zkoušení trusu na 

vajíčka je v této fázi obvykle neuspokojivé. Zralé motolice jsou konické, růžové barvy 

a dlouhé 1 až 5 mm. Sedimentační metoda při vyšetřování trusu (McCaughey a Hatch

1964) společně užívaná pro diagnózu motolic je nejpřesnější k identifikaci vajíček 
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v trusu. Vajíčka jsou oválná, připomínající motolici Fasciola hepatica. Nicméně tato 

vajíčka jsou trochu větší a čirejší. Názorný rozdíl mezi vajíčky motolic Fasciola 

hepatica a Paramphistomum cervi ukazuje Obr. 1. Přídatné zkoušení kontrastních 

skvrn, jako je methylenová modř, může pomoct odlišit od sebe tyto dva druhy. Dospělé 

motolice jsou hruškovitého tvaru, červené barvy a přibližně 1 cm dlouhé s přísavkou na 

vrcholu kužele a další přísavkou ventrálně na zadním konci (Waal 2010). Při pitvě 

můžeme pozorovat na sliznici bachoru uzlíky ve velikosti zrna, zanícenou sliznici slezu 

a dvanáctníku a také atrofii papil bachoru (Kotrlá et al. 1984). 

Obr.1 Znázornění rozdílu mezi vajíčkem motolice Fasciola hepatica a Paramphistomum cervi

F – Fasciola hepatica, P – Paramphistomum cervi

Převzato z: Waal (2010)

 Fasciolóza

Původcem tohoto onemocnění je Fasciola hepatica neboli motolice jaterní. Je to 

kosmopolitním parazit jater a žlučovodů četných druhů přežvýkavců i monogastrických 

savců (Volf a Horák 2007). Dospělci jsou hlavně ve žlučovodech skotu, ovcí, koz, 

velbloudovitých a různých druhů zvířat jako jsou psi, koně a také lidé (Zajac a Conboy 

2012).

Dospělá motolice měří 20 až 40 × 8 až 13 mm, její tělo je listovitého tvaru, 

šedohnědé až šedozelené barvy. Pod tělním povrchem je možné zřetelně rozeznat 

rozvětvené střevní větve. Přední konec těla je rozšířen a vybíhá v malý zaokrouhlený 
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výběžek, na kterém je uložena ústní přísavka, pod kterou o něco blíže leží přísavka 

břišní.

Motolice žije ve žlučovodech a též ve žlučovém měchýři. Klade vajíčka, která tam 

zůstávají několik dní a nakonec jsou vyplavena do střev. Ze střeva zvěře odchází spolu 

s trusem na louky a pastviny. Denně může motolice naklást až 20000 vajíček. Na 

loukách a pastvinách se vajíčka při teplotě 10°C vyvíjejí 12 až 20 dní. Obrvené 

miracidium opouští vaječný obal, vniká do plže, bahnatky malé latinsky nazývané 

Lymnaea truncatula, a prodělává další vývoj přes sporocysty, mateřské a dceřinné redie 

do stadia cerkárií. Cerkárie opouštějí plže a zachycují se na trávě, obalí se tuhnoucím 

sekretem a dále vznikají adoleskárie. Z jednoho vajíčka vzniká zhruba několik set 

adoleskárií. V letních měsících trvá celý vývoj 10 až 12 týdnů. Adoleskárie je odolná 

vůči vyschnutí. V senu si zachovává životaschopnost 4 až 6 měsíců a v siláži při teplotě 

20°C 12 dní, při 40°C 7 dní. Ale přezimování je spíše výjimečné. Na druhou stranu jsou 

vajíčka vůči vysychání citlivá a zimu tak nepřežívají.

Bahnatka malá žije převážně v mělčích vodách, do 10 až 15 cm hloubky. Optimální 

prostředí je okolo břehů, při pH 7 až 8. Může se vyskytovat i v kyselejším prostředí. 

Velké populace bahnatek se nalézájí v drenážních stokách a též na podmáčených 

loukách. Masivně se vyskytují od května do září, někdy až října. Po mírné zimě se 

mohou nalézt dokonce i v únoru. Maximum adoleskarií je v srpnu, ale v suchém roce až 

v říjnu. Zárodky přezimují v plžích a osvobozují se z nich v následujícím roce na jaře, 

kdy dochází většinou k onemocnění zvěře. Ta se nakazí při pozření adoleskárií 

s potravou. V duodenu se zárodky osvobodí, pronikají stěnou střevní a následně

do jater. V jaterní tkáni cestují zhruba 6 až 8 týdnů, potom se usazují ve žlučovodech, 

kde za další 4 týdny dospívají a celý cyklus se následně opakuje.

Onemocnění motoličnatost neboli fasciolóza se projevuje převážně hubnutím, 

průjmem a také slabostí. Časté jsou otoky v hrudní a břišní oblasti. Mladé motolice 

při svém pohybu narušují tkáň, a tím porušují i funkci jater. Již pouhá přítomnost 

motolic považovaných za cizí tělesa v játrech působí silné dráždění tkáně, k tomu 

přispívají též ostny v pokožce přední části těla motolic. Při větších infekcích ucpávají 

žlučovody. Působí tak městnání žluče a rozšiřování žlučovodů. Toxiny vylučované 

motolicemi způsobují velké záněty. Zvířata také trpí chudokrevností. Navíc adoleskárie 
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při své cestě do jater mohou roznést řadu patogenních mikroorganismů (Kotrlá et al. 

1984). Ovce jsou zvláště citlivé, a tak mohou být těžké infekci fatální (Zajac a Conboy

2012).

Diagnóza se stanoví nálezem specificky žlutohnědých vajíček v trusu 

při koprologickém vyšetření.

Léčiva samotná nemohou onemocnění zlikvidovat, dokud není současně likvidován 

také mezihostitel. Je nutné provádět meliorace zamořených luk a pastvin, odvodňovat, 

čistit drenážní a odpadové stoky, ohraničit bažinatá místa, aby tam zvěř nemohla. 

K ničení plžů se používají chemické postřiky, např. pentachlorfenolát sodný (Preventol, 

Frescon) nebo modrá skalice. Asanace se provádí 2-3x ročně (Kotrlá et al. 1984).

 Fascioloidóza

Původcem tohoto onemocnění je motolice Fasciola magna. Tato motolice parazituje 

v játrech a žlučovodech přežvýkavců. Je silně patogenní pro populace hostitelů, kteří 

na něj nejsou dostatečně adaptováni. K nám byla zavlečena až v 19. století ze Severní 

Ameriky s jelenem viržinským a jelenem wapiti pro chov v oborách a obůrkách. Našla 

zde vhodného mezihostitele, plovatku Galba truncatula a Radix spp., a v současnosti 

může působit velké problémy. V tomto případě již jedna motolice dokáže způsobit 

vážné poškození jater (Volf a Horák 2007). 

Délka motolice je 40 až 100 mm a její šířka je 18 až 37 mm. Její tělo je oválné, 

listovité a její barva je šedohnědá. Na břišní straně má zřetelnou ústní a také břišní 

přísavku. 

Motolice žije přímo v jaterním parenchymu, kde během svého života migruje. 

V játrech může žít dokonce více než pět let. Vajíčka odcházejí s trusem zvěře ven 

a prodělávají stejný vývoj u stejného mezihostitele, jako je tomu v případě motolice 

Fasciola hepatica. V optimálním prostředí, což je dostatečná vlhkost a teplo (letní 

měsíce), je nejkratší doba potřebná k vývoji vajíček 7 týdnů, na plochách zastíněných, 

v lesích nebo houštinách, se prodlužuje až na 2,5 až 3,5 měsíce. Též v jarním 

a podzimním období se vajíčka vyvíjejí nejméně 10 týdnů. V plži z miracidia vznikají 

cerkárie za zhruba 2 až 2,5 měsíce.
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K prvním infekcím plžů dochází v květnu či červnu podle teploty v jarních 

měsících. Maximální infekce plžů je v červnu nebo červenci. Zárodky v plžích 

přezimují a na jaře jsou aktivnější. Vajíčka a adoleskárie přežívají celou zimu. Cerkárie, 

které přezimovaly v plži, ho opouštějí koncem března či dubna. K hlavním nákazám 

zvěře dochází na jaře a to na zamokřených lokalitách. Zde se zvěř koncentruje kvůli

prvnímu zelenému porostu, který zvěř velmi láká.

Zvěř onemocní po spolknutí encystovaných zárodků s trávou. Po uvolnění z cyst 

pronikají zárodky střevní stěnou do jater, kde dospívají během 3 až 5 měsíců. 

Mezi klinické projevy patří chřadnutí zvěře, i když neztrácí chuť k jídlu. Objevují se 

otoky v břišní a hrudní části těla. Při pitvě nalézáme zvětšená játra, jejichž povrch bývá 

na některých místech vyklenut. Při proříznutí se objevují akutní změny zasahující 

hluboko do jaterní tkáně. Často bývají v plicích rozsáhlé hematomy. Změny v jaterním 

a plicním parenchymu jsou způsobeny migrujícími motolicemi (Kotrlá et al. 1984).

 Dikrocelióza

Původcem onemocnění je v tomto případě motolice Dicrocoelium dendriticum. Tato 

tzv. motolice kopinatá je parazitem savců včetně člověka, ale vyskytuje se především

u přežvýkavců. Areál rozšíření je rozsáhlý včetně Eurasie, Ameriky a Afriky a byl též

zavlečen i do Austrálie (Volf a Horák 2007). Tento druh působí značné hospodářské 

škody v chovech domácích přežvýkavců (zejména ovcí, kde snižuje přírůstky 

a produkci mléka) ale též i u spárkaté zvěře a zajícovců.

Dospělé motolice jsou průhledné, měří 8 až 10 × 1 až 3 mm. Mají kopinatý tvar 

a prosvítají všechny orgány jejich tělním pokryvem. Zadní polovina těla je vyplněna 

dělohou, která je rozvětvená a vyplněná velkým množstvím vajíček tmavočervenohnědé 

barvy (Kotrlá et al. 1984).

Prvními mezihostiteli jsou plži rodů Zebrina, Helicella a Theba, kteří se vyskytují

hlavně v sušších vápencových oblastech (Volf a Horák 2007). Motolice cizopasí 

v jemných žlučovodech různých přežvýkavců. Vajíčka odcházejí společně s trusem ven, 

kde se vyvíjejí. Larvička vaječnou blánu neopouští. Teprve, když je vajíčko pozřeno, 

miracidium se vysvobozuje a roste. Vznikají sporocysty 1. a 2. řádu a v každé z nich 

vzniká zhruba 10 až 40 cerkárií. Zralé cerkárie vnikají do dýchacího prostoru plžů, kde 
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jsou obalovány sekretem, vznikají slizové koule, které mohou být v průměru až 2 mm 

velké a obsahují až 400 cerkárií. Dýchacími pohyby plže jsou koule vytlačovány ven 

a zůstávají přilepeny na trávě, kde jsou pozřeny mravenci (Kotrlá et al. 1984). Tato 

motolice ukázkově ovlivňuje chování hostitele. V druhých mezihostitelích, výše 

zmíněných mravencích, kteří patří do rodů Formica a Tetramorium, dochází k vývoji 

encystovaných metacerkárií. Po pozření slizové koule s cerkáriemi se však jedna nebo 

dvě cerkárie neencystují a na rozdíl od ostatních nezůstanou v zadečku, ale migrují 

k podjícnovému gangliu mravence a odtud poté ovládají jeho chování. Infikovaní 

jedinci vylézají na stébla trav, kde se zakousnou, a tím se zvyšuje pravděpodobnost 

jejich pozření definitivním hostitelem při pastvě. Pokud hrozí přehřátí a vyschnutí 

mravence, motolice umožní povolit stisk kusadel a mravenec se tak může skrýt. Vývoje 

v definitivním hostiteli jsou schopna jen metacerkárie, které se encystovaly, zatímco 

neencystované poté hynou. Po excystaci ve střevě migrují motolice do žlučovodů 

a migrují také alternativní cestou, přes portální vénu a jaterní parenchym. Dospělci se 

dožívají až 8 let (Volf a Horák 2007). Z jednoho vajíčka může teoreticky vzniknout až 

400 000 dospělých motolic.

Zvířata hubnou a slábnou. Na hrudi a pod hrudí se objevují značné otoky. Játra 

jsou zvětšená, objevuje se též vleklý zánětlivý proces. Na řezu jsou žlučovody velmi

nápadně rozšířené. Tlakem lze z nich vytlačit motolice, které vypadají jako načernalé

chuchvalce. Při slabších nákazách je onemocnění bez klinických příznaků (Kotrlá et al. 

1984).
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Preventivní akce pro prevenci helmintóz v chovatelských centrech:

 Musí být věnována pozornost kvalitě krmiv, dodržovány odpovídající podmínky 

krmení a vodních ploch a údržby, které splňují požadavky zoologické hygieny.

 Nutné je čištění pastvin od větrem spadlých stromů, tvoření kulturních pastvin 

a také racionální užití pastvin ne déle než 2 roky v surovém stavu.

 Je třeba poskytovat nutričně vyvážené složení potravy z hlediska proteinů, 

minerálů a vitamínů.

 Důležité je uchovávání ohrad v čistotě, hnůj musí být pravidelně odklízen, 

hnojivo určené pro export musí být v samostatném zařízení neužívané 

pro krmivo.

 Mláďata, jakožto nejvíc náchylní jedinci k většině helmintóz a dalším infekcím, 

jsou odděleně chována, jsou tam vylepšené pastviny s úvodní dehelmintizací.

 Všechna importovaná zvířata musí prodělat 30denní karanténu a analýzu trusu. 

Když jsou nalezeni paraziti, zvířata musí být navíc odčervena.

 Zubři jsou před exportem subjektem testování na přítomnost parazitů, a jestliže 

je nezbytné, tak se provede i dehelmintizace (Treboganova 2010).
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3.5.2 Ektoparazitózy

3.5.2.1 Svrab 

Svrab neboli prašivina se lokalizuje především na hlavě v okolí světel 

a na lících. Původcem jsou tzv. zákožky. Zákožky napadají vrstvy kůže, do kterých 

zasahují mízní a krevní cévy. Zde vyvrtávají chodbičky, živí se mízou a tím narušují 

výživu pokožky. Zákožky jsou drobní roztoči, jejichž tělo je bělavé, elipčitého tvaru 

a dosahují velikosti kolem 0,5 mm.  Samičky kladou vajíčka, z nichž se líhnou noví 

roztoči, kteří jsou podobní dospělcům ale menších rozměrů. Když se nacházejí mimo 

prostor chodbiček, poměrně rychle hynou. Přenos onemocnění se uskutečňuje přímým 

stykem nemocné zvěře se zdravou, zejména v době zimního srážení do tlup. 

Onemocnění se projevuje tím, že začne vypadávat srst, kůže se na postižených 

místech ztlustí a vytvoří se krusty z odloupané povrchové vrstvy kůže smíchané se

zaschlou mízou nebo i krví. Zvěř se na postižených místech často drbe, protože se snaží 

odstranit nepříjemný svědivý pocit a tím si postižená místa nadále zraňuje.

Postižené kusy rychle hubnou, straní se tlupy a žijí spíše osamoceným životem. 

Onemocnění se dává do souvislosti s nedostatkem vitamínu a též některých minerálů 

ve výživě (Páv et al. 1981).

3.5.2.2 Trudníkovitost

Trudníkovitost neboli demodikóza je ojediněle vyskytující se parazitární 

onemocnění (Konrád 1989). Původcem onemocnění jsou paraziti z čeledi Demodicidae, 

což jsou vysoce specializovaní roztoči parazitující v chlupových, vlasových folikulech 

a mazových žlázách svých hostitelů. Mají specifickou lokalizaci a způsob života, a tak 

mají charakteristický doutníkovitý tvar těla a zakrnělé končetiny (Volf a Horák 2007).

Postižená bývá zejména oblast hlavy a krku a vnitřní plocha předních nohou. 

V menší míře jsou také postihnuté ramenní i stehenní oblasti. Na typických místech 

výskytu trudníků dochází k vážným kožním změnám, které jsou charakterizovány 

silným zrohovatěním a vytvářením uzlíků vyplněných hnisem (Kotrlá et al. 1984). 

Pro zubra je specifický druh Demodex bisonianus (Izdebska 2010).
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3.5.2.3 Vši a všenky

Patří mezi bezkřídlý hmyz, který cizopasí na kůži spárkaté zvěře. Obvykle je 

zjištěn na ulovené zvěři. 

Vši se vyznačují plochým tělem, které má dobře vyvinutý článkovaný zadeček. 

Jsou tmavě hnědé barvy a dosahují délky 2 až 3 mm. Sají krev, kterou se živí. Samičky 

kladou vajíčka na srst a z nich se poté líhnou menší světleji zbarvení jedinci, kteří se 

podobají dospělcům.

Všenky jsou drobní cizopasníci o velikosti 1 až 2 mm, mají ploché tělo, které má 

bělavou až žlutohnědou barvu. Naleznou se při rozhrnutí srsti. U ulovené či uhynulé 

zvěři vylézají na konce chlupů, aby mohli přejít na jiného hostitele. Samičky kladou 

vajíčka, která jsou ve shlucích nebo i jednotlivě, na srst a poté se z nich líhnou světleji 

zbarvení jedinci menších rozměrů a podobají se dospělým všenkám. Živí se šupinkami 

kůže nebo drobnými úlomky ze srsti (Páv et al. 1981).

Izdebska (2011) popsala druh Bisonicola sedecimdecembrii jako specifickou 

všenku pro zubra evropského.

Přenos probíhá přes přímý styk zvěře. Vši ani všenky nevyvolávají přímé 

onemocnění, ale obvykle se velmi silně rozmnoží na zvěři, která je zrovna zeslabená 

zimním strádáním při nepříznivých dlouhotrvajících chladných obdobích a bývají též 

doprovodným projevem u zvěře, která je postižená jiným parazitárním onemocněním 

a která je velmi vyhublá. Trvale pobíhají mezi srstí a sají krev a tím zvěř zneklidňují 

a nutí ji k neustálému drbání. Nalézají se obvykle na hlavě v okolí světel a nozder nebo 

také na končetinách. Všenky se obecně vyskytují častěji než vši (Páv et al. 1981).

3.5.2.4 Klíšťata

Spárkatá zvěř je častým hostitelem klíštěte rodu Ixodes. Jde o klíšťata 

trojhostitelská, což znamená, že ke svému vývoji potřebují tři různé hostitele. V místě 

přisátí proniká klíště do ranky chobotkem a párem klepítek, pomocí nichž se v rance 

upevňuje. Klepítka jsou opatřena zahnutými zářezy, které znemožňují snadné uvolnění. 

Do ranky vpouští ze slinných žláz sekret, který zabraňuje srážení krve a dráždí okolí 

místa přisátí. Tkáň okolo ranky se zanítí, je překrvená a též silně svědí. 



49

Zvěř se jich snaží zbavit otíráním se o předměty, drbáním apod. Při odpočinku 

jeví zvířata neklid. Při silném zaklíštění dochází k vyhublosti a u mladých kusů též 

k nedokrevnosti (Páv et al. 1981). Nebezpečí spočívá v možnostech přenosu řady jiných 

onemocnění, jako je piroplazmóza nebo virová encefalitida (Konrád 1989).

Druh Dermacentor reticulatus neboli klíště bažinné je typické pro zubra 

evropského (Izdebska a Cydzik 2010).

3.5.2.5 Kloši

Ze zevních cizopasníků se v srsti spárkaté zvěře často vyskytují kloši. Utvářením 

těla se podobají mouchám. Samičky kloše jeleního kladou larvy, které poté vypadávají 

ze srsti na zem a zde se zakuklí. Vylíhlí kloši mají křídla, která jim slouží k vyhledávání 

zvěře, na které se následně usidlují. Brzy po nalezení vhodného hostitele ztrácejí kloši 

křídla. Na zvěři žijí většinou 8 až 13 měsíců.

Živí se krví a při velmi silné infekci může být zvěř celkově oslabena 

(Páv et al. 1981).
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3.6 Farmakoterapie parazitárních onemocnění zubra evropského

3.6.1 Antinematoda

Jsou to léčiva, jejichž aktivita je zaměřena proti nematodózám neboli hlísticím. 

Nematodózy jsou nejrozsáhlejší skupinou helmintóz vůbec. Část antinematod má navíc 

ještě aktivitu antitreamtodní, popřípadě i anticestodní. 

Rozdělení antinematod:

 Makrocyklické laktony (doramektin, ivermektin)

 Benzimidazoly (albendazol, flubendazol, oxibendazol, mebendazol, tiabendazol)

 Imidazothiaoly (levamisol)

 Ostatní léčiva různých chemických struktur (pyrantel, oxantel)

    (Lamka a Ducháček 2006)

Ivermektin

 Farmakodynamika: Je to fermentační produkt půdní aktinomycety Streptomyces 

avermitilis, který se vyznačuje širokospektrým antiparazitárním účinkem proti 

dospělým i vývojovým stádiím nejdůležitějších endoparazitů i ektoparazitů.

Patří do farmakoterapeutické skupiny Avermektiny. Avermektiny interferují 

s přenosem nervových impulzů u parazita zvýšeným uvolňováním inhibičního 

neurotransmiteru GABA z presynaptických nervových zakončení a zvýšenou 

vazbou na postsynaptické receptory. Toto vede k otevření postsynaptických 

chloridových kanálů, které způsobují hyperpolarizaci neuronů a potlačení funkce 

neuronů. Mohou taktéž působit na chloridové kanály, které nejsou závislé 

na GABA receptorech. U bezobratlých, u kterých se GABA receptory nacházejí 

v periferním nervovém systému, vyvolávají avermektiny paralýzu, dysfunkci 

nervových buněk a úhyn parazita. Avermektiny nepůsobí na motolice ani 

na tasemnice, protože u nich se jako přenašeč vzruchů neuplatňuje 

neurotransmiter GABA.

 Farmakokinetika: Kinetika ivermektinu je charakterizovaná pomalým 

absorpčním procesem, širokou distribucí v organizmu, nízkou úrovní 

metabolismu a pomalou exkrecí. Biologická dostupnost ivermektinu je nízká, 

velké množství se vylučuje z organizmu v nezměněné podobě. Maximální 
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biologické dostupnosti je dosaženo po subkutánní aplikaci, dále po perorální 

aplikaci. Nejnižších hodnot je dosaženo při lokálním podání. Ivermektin je silně 

lipofilní, a tak je u všech druhů zvířat široce distribuován s velkým distribučním 

objemem. Akumuluje se v tukové tkáni, která slouží jako rezervoár. Nejvyšší 

hladiny dosahuje ivermektin v játrech a tuku, nejnižší ve tkáni mozkové. 

Plazmatická clearance je vyšší u monogastrických zvířat než u polygastrických 

zvířat. Ivermektin je vyloučen u všech druhů zvířat hlavně výkaly a nezáleží 

na tom, jakým způsobem byl podán. Výkaly je vyloučeno až 90% podané dávky, 

protože hlavní způsobem exkrece je cesta žlučová. V moči je vyloučeno méně 

než 2% dávky ivermektinu. 

 Indikace: Preventivní a léčebná dehelmintizace spárkaté zvěře, když se vyskytují 

larvální stádia i dospělci oblých červů trávícího traktu (Ostertagia spp., 

Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp.,

Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp.,

Oesophagostomum spp., Capillaria spp. aj.; u divokých prasat Ascaris suum) 

a plic (Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., 

Metastrongylus spp.). Působí na larvální stádia při nosohltanové 

(Cephenemyia spp., Pharyngomyia spp.) a podkožní střečkovitosti (Hypoderma 

spp.), zákožkám a taktéž vším.

Mezi přípravky obsahující léčivou látkou ivermektinum patří IVERMIX 3 mg/g premix 

pro medikaci krmiva a CERMIX 0,15 mg/g perorální prášek pro spárkatou zvěř 

(Škop 2013).

3.6.2 Anticestoda 

Jsou to léčiva zaměřená proti cestodám neboli tasemnicím. Tato léčiva tvoří 

různorodou skupinu. Tasemnice lze také potlačit ovlivněním populací mezihostitelů, 

kde většinou není možnost užití léčiv. 

Rozdělení anticestod:

 Benzimidazoly (albendazol, oxibendazol, mebendazol, fenbendazol, febantel, 

flubendazol)

 Ostatní léčiva různých chemických struktur (Lamka a Ducháček 2006)
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3.6.3 Antitrematoda

Jsou to léčiva používaná proti trematodám neboli motolicím. Trematodózy jsou 

z parazitologického hlediska velmi závažná skupina helmintóz. Obzvláště závažná jsou 

pro hospodářské a volně žijící přežvýkavé býložravce. Boj zaměřený proti 

trematodózám lze uskutečňovat potlačením dospělých a částečně i nedospělých stádií 

v definitivním hostiteli podáním antitrematod. Lze také bojovat proti trematodózám 

zoohygienickým opatřením, kdy se naruší vývojový cyklus motolic ovlivněním 

mezihostitelských organismů. Antitrematoda nemají pouze účinek na endoparazity, ale 

částečně též na ektoparazity, má účinek takzvaně endektocidní (Lamka a Ducháček 

2006). 

3.6.3.1 Benzimidazoly

Část benzimidazolů patří k anthelmintikům s vůbec nejširším spektrem účinku.

Benzimidazoly jsou léčiva s antinematodní aktivitou a mají též účinky 

antitrematodní i anticestodní (Lamka a Ducháček 2006). Všeobecně se předpokládá, že 

se váží na molekuly tubulinu, který inhibuje tvorbu  mikrotubulinu, a tím narušuje 

buněčné dělení. Mají mnohem větší afinitu k tubulinu hlístů než k savčímu tubulinu, 

a to zajišťuje selektivní účinek pro parazity. Z údajů dále vyplývá, že benzimidazoly 

inhibují také fumarát reduktázu, která je zodpovědná za blokaci mitochondriální funkce, 

tím zbavuje parazita energie, a to vede ke smrti (Bowman 1999). Většina léčiv této 

skupiny působí proti vývojovým i dospělým stádiím helmintů, některé látky též

i ovocidně. Anthelmintická aktivita závisí na délce přetrvávání terapeutických

koncentrací v tělních tekutinách a také ve tkáních. U polygastrických zvířat či dalších 

býložravců, jako je skot, ovce, kůň atd., lze benzimidazoly podávat jednorázově. 

Mezi anthelmintika se širokospektrým účinkem, které se používají 

na trematodózy, patří albendazol, fenbendazol a febantel. Tyto beznimidazoly se 

používají proti fasciolózám a dikroceliózám převážně domácích, ale též i volně žijících 

přežvýkavců (Lamka a Ducháček 2006).

Benzimidazoly jsou špatně rozpustné, a proto se aplikují obvykle perorálně 

(Bowman 1999). Aby bylo dosáhnuto vyššího absorpčního efektu, společně se aplikují 

léčiva s potravou. Kromě vlastních benzimidazolových léčiv jsou používána i proléčiva, 
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mezi která patří febantel. Anthelmintický účinek mají až jejich metabolity. K odstranění 

parazitů z GIT nemusí docházet ani během několika dnů po ukončení terapie. To je 

výhodné zejména při masivní infekci parazity a nebezpečí obturace trávicího traktu 

shlukem paralyzovaných parazitů.

K léčivům celé skupiny benzimidazolů může vzniknout i rezistence. Parazité 

rezistentní na benzimidazoly jsou rezistentní i vůči proléčivům (Ducháček a Lamka

2006). Tři zástupci benzimidazolů jsou teratogenní (albendazol, mebendazol 

a oxfendazol (Bowman 1999). Je proto vhodné vyhnout se podávání benzimidazolů 

v březosti, hlavně tedy v prvním trimestru (Ducháček a Lamka 2006).

Albendazol

 Farmakodynamika: Albendazol se vyznačuje silnou širokospektrou 

anthelmintickou aktivitu. Nabízí široké rozpětí bezpečnosti u skotu při použití, 

které je v souladu s údaji ve specifikaci (Bowman 1999). Působí na nematody 

(zralé i nezralé formy), cestody a též i trematody (dospělé motolice).  

Výjimečnou vlastností této látky je její účinnost proti plicním hlísticím 

(Protostrongylidae), které jsou odolné vůči mnoha antihelmintikùm, i proti 

letnímu a též i zimnímu typu ostertagiózy. Má vynikající účinnost zejména proti 

hlísticím i tasemnicím. 

 Farmakokinetika: Vlastnosti albendazolu se studovaly u prežvýkavcù a též 

i u monogastrických zvířat.  Převážná část literatury je věnována přežvýkavcům, 

kde bachor slouží jako rezervoár účinné látky a zajišťuje jeho postupnou 

solubilizaci a absorpci, jejímž následkem je prodloužený anthelmintický účinek.  

Po absorpci z gastrointestinálního traktu se rychle metabolizuje zejména 

v játrech, ale taktéž i v jiných tkáních.  Hlavními metabolity jsou albendazol-

sulfoxid a albendazol-sulfon. I když existuje enterohepatální cirkulace derivátů

albendazolu prostředníctvím žluči, finální eliminace se uskutečňuje v ledvinách.  

U ovcí a skotu se většina metabolit vyloučí během 72 hodin.  

 Indikace: Mezi cílové druhy zvířat patří ovce, skot a kozy. Účinkuje 

na nematody (zralé i nezralé formy): trichostrongyly (Haemonchus contortus, 

Ostertagia ostertagi, Ostertagia typu II, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 

colubriformis, Nematodirus spathiger, Cooperia punctata,
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Cooperia oncophora), Strongyloides papillosus, Bunostomum phlebotomum, 

Oesophagostomum radiatum, Dictyocaulus viviparus, Toxocara vitulorum. 

Na cestody: Moniezia spp. A taktéž i na trematody (dospělé motolice): Fasciola 

hepatica.

Přípravek obsahující účinnou látku albendazol je VERMITAN 20% granulát. 

(Škop 2003).

3.6.3.2 Haloganované salicylanilidy

Mezi další významné antitreamtoda patří halogenované salicylanilidy, jejichž

hlavním zástupcem je rafoxanid (Lamka a Ducháček 2006).

Rafoxanid:

 Farmakodynamika: Tato látka je vysoce účinná proti nezralým i zralým formám 

motolice jaterní, dále také proti larválním stádiím střečka nosohltanového. 

Rafoxanid se podává perorálně a je v organismu velice pomalu, avšak plně 

vstřebán. Maximální krevní hladiny je dosáhnuto po 2 až 3 dnech. Vstřebaný 

rafoxanid je distribuován do všech orgánů, ale má specifickou afinitu ke štítné 

žláze. 

 Farmakokinetika: Měřitelné plasmatické hladiny lze po obvyklých 

terapeutických dávkách prokázat zhruba po 28 dnů. Poločas eliminace u skotu 

a ovcí je 5 až 7 dnů. K metabolizaci rafoxanidu prakticky nedochází a vylučuje 

se v nezměněné formě biliární cestou.

 Indikace: V kombinaci s mebendazolem se používá pro preventivní a léčebnou 

dehelmintizaci spárkaté zvěře při výskytu nosohltanové střečkovitosti, 

motoličnatosti a helmintóz, které jsou způsobeny oblými červy dýchacího 

a trávícího ústrojí. Vysokou účinnost má tato kombinace především proti 

plicnivce jelení, plicnivce ovčí a proti veškerým oblým červům trávicího traktu. 

Částečnou účinnost má také proti plicním červům rodu Capreocaulus, Bicaulus, 

Müllerius a Protostrongylus.

U nás registrovaný přípravek obsahující kombinaci rafoxanid s mebendazolem se 

nazývá RAFENDAZOL premix ad usum veterinarum (Škop 2013).
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3.6.3.3 Léčiva ostatních chemických struktur

Do této skupiny patří klorsulon, což je benzensulfonamidové antitrematodum, 

které se využívá pouze v kombinovaném přípravku. Působí proti vývojovým i dospělým

stádiím motolic a jeho indikací jsou fasciolózy zvěře. Je účinný u tura domácího 

a taktéž u ovce domácí. Používaný je často v kombinaci s ivermektinem (Lamka 

a Ducháček 2006).
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4 Cíle práce

Tato diplomová práce je věnovaná období od vypuštění zubrů z aklimatizačního

objektu (duben 2012) do hlavní části obory Židlov až do současnosti s tím, že hlavní 

pozornost byla zaměřena na experimentální vyhodnocení parazitostatu uvolněného 

objektu. 

Cíly této práce jsou tedy 1. vypracování rešerše zaměřené na onemocnění 

významná pro zubra evropského, 2. ověření parazitostatu aklimatizační obůrky 

biologickou studií využívající ovci domácí a za 3. parazitologický monitoring zubra 

chovaného v hlavní části obory Židlov zaměřený zejména na trematodózy prokázané 

v období importu zvířat do ČR.
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5 Experimentální část

5.1 Zvířecí druhy

Pro ověření parazitostatu aklimatizačního objektu byla použita ovce domácí. 

Stádo bylo zakoupeno v Křižanech u Liberce, skládalo se z 9 kusů; 5 z nich byly

dospělé ovce ve věku 4+, zbytek představoval 4 jehňata do věku 8 až 9 týdnů obojího 

pohlaví. 

Stádo zubra evropského, které bylo přivezeno z Polska, se po přivezení do České 

republiky skládalo z 5 kusů. Čtyři z nich byly samice, které pocházejí z Bělověžského 

národního parku a jeden samec, který pochází z Kampinoského národního parku. Stádo 

se během roku 2011 rozrostlo o tři telata, později během roku 2012 o další dvě telata.

5.2 Lokalita

Rozsáhlá obora Židlov, jejíž rozloha je 3 795 ha, se nachází v prostorech bývalého 

vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Obora byla založena v roce 2000. Před jejím

zřízením se zde nacházelo množství vesnic, po kterých jsou dnes jen minimální stopy. 

Jádrem obory je bývalá tanková střelnice Židlov, podle které se obora jmenuje. 

Z celkové výměry připadá 2 121 ha na pozemky, které jsou určeny pro plnění funkcí 

lesa, 1 456 ha na ostatní plochy, 208 ha na zemědělskou půdu a 1 ha na vodní plochy. 

Převážně písčité půdy předurčují převažující dřevinu lesních porostů, borovici. 

Vedle borových lesů se zde nacházejí též smrkové porosty a na vyvýšeninách i s buky 

a dalšími druhy dřevin. Na mnoha místech vystupují z terénu různorodé pískovcové 

útvary. Vodní toky jsou na území obory spíše vzácné, je to pouze Krupský potok na jihu 

u bývalé Horní Krupé a především Ploužnický potok, který je na západě u Hvězdova 

včetně počátku jeho přítoku, Svébořického potoka. Spolu se zubrem tuto oboru obývají 

též mufloni a jeleni (www.vls.cz). Malá aklimatizační obůrka má rozlohu 14 ha

a nachází se přibližně uprostřed velké obory. Tato obůrka je tvořena z poloviny lesními 

porosty a z poloviny loukami (Vaca 2011).
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5.3 Časové rozložení ověřování parazitostatu

Zubři byli vypuštěni z aklimatizace do obory Židlov 06. 04. 2012. Dne 

11. 04. 2012 byl uskutečněn nákup devíti ovcí, které byly vypuštěny v Ploužnici na 

zahradě. Zde byla zvířata vzorkována, odčervena a následně přemístěna do 

aklimatizační obůrky. Zde pobývala do 14. 11. 2012, kdy byly všechny ovce odchyceny 

a umístěny do zimního ustájení. Poté bylo dne 06. 02. 2013 6 kusů poraženo za účelem 

postmortálního vyšetření, ostatní byly ponechány k dalšímu chovu (bahnice před 

porodem).

5.4 Metoda sběru vzorků trusu

Po převozu ovcí od chovatele na zahradu byly vzorky trusu odebrány rektálně. 

Následně byl čerstvý trus ovcí sbírán individuálně anonymně ze země aklimatizační 

obůrky. Během listopadového odchytu byly vzorky trusu odebrány opět rektálně 

a následně při pobytu v zimním ustájení byly sbírány ze země. Vzorky byly uloženy do 

PE sáčků, označeny datem a místem sběru, případně počtem vzorků v sáčku. Tyto 

vzorky byly následně zmraženy a předány na fakultu.

Vzorky čerstvého trusu zubrů byly získávány obdobně s tím rozdílem, že čerstvý 

trus byl odebírán pouze ze země a to jak z aklimatizační obůrky, tak i z velké obory 

Židlov. Vzorky byly taktéž individuální a anonymní.

5.5 Parazitologické pracovní postupy

5.5.1 Sedimentační metoda podle Chylu

Jedná se o koprologické vyšetření. 2,0 g trusu předem homogenizovaného jsou 

rozetřeny ve třecí misce s vodou do řídké konzistence. Suspenze je přeceděna přes sítko 

do kádinky o objemu 100 ml, dolita vodou po okraj kádinky a ponechána přibližně 

5 minut k ustání. Poté je vrchní vrstva vody opatrně slita až po sediment, který je opět 

promíchán dolitím čisté vody a znovu je ponechán k ustání po dobu 5 minut. Toto 

postupné promývání je opakováno tak dlouho, až je voda nad sedimentem čirá. Poslední 

sedimentace může být zkrácena na 2 až 3 minuty. Po poslední sedimentaci je ponecháno 
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v kádince 1 až 2 ml vody i se sedimentem. Obsad kádinky se kruhovitým pohybem 

zamíchá a pomocí pipety se převede na hodinové sklíčko. Základní mikroskopické 

vyšetření se provádí při zvětšení mikroskopu 4 × 10.

Při pozitivním nálezu jsou vajíčka Fasciola hepatica žlutohnědé barvy 

a na užším póle jsou opatřené operculem. Vnitřní struktura je zrnitá. Stěna vajíčka je 

poměrně tenká.

Vajíčka Paramphistomum spp. jsou větší než vajíčka Fasciola hepatica, kterým 

se velmi podobají. Protoplazma je tvořena hrudkovité shluky, které mají tmavošedou

barvu. (Veterinárne laboratórne metodiky – parazitológia 1989).

Je-li provedeno přenesení sedimentu na sklíčko kvantitativně, lze tuto metodu 

použít jako semikvantitativní a takto i bylo v této DP využíváno a posuzováno.

5.5.2 Přímá flotační metoda

Ze vzorku vyšetřovaného trusu, který byl nejdříve homogenizován, byly 

naváženy 2,0 g a přeneseny do třecí misky. Navážené množství trusu bylo 

homogenizováno ve třecí misce pomocí tloučku s 80,0 ml flotačního činidla. Jako 

flotační činidlo byl použit chlorid zinečnatý, čímž se vajíčka parazitů uvolnila z trusu do 

flotačního činidla. Takto upravený vzorek byl přefiltrován přes sítko do Petriho misky. 

Obsah Petriho misky byl poté opatrně přelit do kádinky, která byla označená číslem 

příslušného vzorku. Obsah v kádince byl ponechán 5 minut k ustání, aby došlo 

k odstranění vzduchových bublin. Poté se na hladinu opatrně položilo krycí sklíčko 

a kádinka se ponechala dalších 25 minut odstát, aby mohla vajíčka parazitů vyflotovat 

k hladině a přilnout ke spodní straně krycího sklíčka. Poté bylo krycí sklíčko pinzetou 

sejmuto z hladiny a přeneseno na podložní sklíčko. Krycí sklíčko bylo třeba uchopit 

a držet v horizontální poloze, aby vajíčka, která přilnula ke spodní straně, nesklouzla 

zpět. Takto připravený preparát byl vložen do mikroskopu a při zvětšení 10 × 10 byl 

prohlédnut celý obsah. V případě pozitivního nálezu se vajíčka identifikovala podle 

jejich morfologie (Thienpont et al. 1986).
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5.5.3 Larvoskopie

Z každého vzorku byly odváženy 3,0 g trusu. Toto množství trusu bylo zabaleno 

do síťovitého čtverečku gázy, který je propustný a jeho velikost je asi 5 × 5 cm. Poté se 

gáza svázala, aby se trus neuvolnil z tohoto váčku. Poté byl váček s trusem zavěšen 

pomocí háčku do malé kádinky a byl následně zalit vodou teplou o teplotě asi 37 °C tak, 

aby nebyl ponořen celý (zhruba do tří čtvrtin velikosti váčku s trusem). Takto 

zpracovaný vzorek se nechal ustát při laboratorní teplotě a nechal se po dobu 24 hodin 

kultivovat. Druhý den byla gáza s trusem z lázně vyjmuta a tekutina následně přelita 

do zkumavek, kde se nechala přibližně 5 minut sedimentovat. Poté se za pomocí vývěvy 

opatrně odsála přebytečná tekutina, aby ve zkumavce zbyly asi 2 ml vzorku pro vlastní 

vyšetření. Po důkladném protřepání vzorku se přenesl na podložní sklíčko za pomocí 

pipety. Plocha sklíčka musí být rovnoměrně navrstvena. Následně byl vzorek 

mikroskopicky vyšetřen při zvětšením mikroskopu 4 × 10 (Ducháček 2003).

5.5.4 Postmortální vyšetření 

Vývrhy ovcí byly nejdříve prohlédnuty makroskopicky a následně bylo 

provedeno podrobné vyšetření jater, žlučníku a předžaludku. Prohlíženy byly především 

sliznice, jestli na nich jsou viditelné změny po přítomnosti parazitů. Byla též prováděna 

kontrola obsahu těchto orgánů za účelem zjištění přítomnosti dospělých parazitů.

5.6 Popis léčebných podání

Ovce po zakoupení byly odčerveny přípravkem ZOLVIX 25 mg/ml perorální 

roztok pro ovce, jehož účinnou látkou je monepantel. Dávka léčivého přípravku se 

vypočítala dle váhy dané ovce. Dávky se pohybovaly od pěti do sedmi ml u dospělých 

ovcí a 2 ml u jehňat. 

Koncem března 2013 (po vypuštění) byl zubrům podán veterinární léčivý 

přípravek VERMITAN 20% granulát ad. us. vet. Léčivou látkou toho přípravku je 

albendazol. Na léčbu byla třeba dávka 15 mg na kg živé hmotnosti pět po sobě jdoucích 

dní. Celková živá hmotnost činila 3 000 kg, tudíž bylo zapotřebí 225 g čistého 

albendazolu. Přípravek Vermitan je 20% a tudíž celková dávka přípravku činila 1 125 g. 

Toto množství bylo zamícháno s 15 kg šrotu a dne 22. 03. 2013 bylo předáno 
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zaměstnancům obory. Ti našli místo zimního přikrmování využívaného zubry a pět dní 

jim byl šrot s léčivým přípravkem podáván.

5.7 Použité materiály a přístroje

 Pracovní pomůcky:

o Pipeta s gumovou násadou

o Petriho miska

o Třecí miska s tloučkem

o Kádinka 100 ml

o Krycí a podložní sklíčko

o Sítko

o Gáza

o Pitevní souprava

 Přístroje: 

o Předvážky KERN 440-43

o Mikroskop MEOPTA DN-45

o Vodní vývěva

 Chemikálie:

o Roztok chloridu zinečnatého (flotační roztok)

 Biologický materiál:

o Vzorky ovčího a zubřího trusu odebrané z rekta či ze země

o Vývrhy poražených ovcí
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5.8 Metodický postup biologické studie v aklimatizačním objektu

Po diskuzi se všemi zúčastněnými partnery byla vypracována závazná metodika 

biologické studie, jejíž text je uveden na následujících stranách.

VLS Mimoň

ÚVVÚ Hlučín, VVS Praha

FaF UK Hradec Králové, Katedra farmakologie a toxikologie

PřF UK Praha, Katedra parazitologie

Prověření aktuálního parazitostatu aklimatizační obůrky Židlov biologickou studií

1) Současný parazitostatus zubrů s ohledem na motoličnatost

U zubrů importovaných do Obory Židlov byl na začátku roku 2011 zjištěn 

výskyt motolic Fasciola hepatica (motolice jaterní) a také Paramphistomum cervi

(motolice jelení). Množství vajíček motolic v 1 gramu vzorku nalezených v trusu zvířat 

(tzv. EPG hodnoty, druhy motolic nebyly rozlišovány) se před odčervením pohybovala 

v rozmezích 0 až 172 kusů. Po léčbě (v době od dubna do konce roku 2011) založené 

na opakovaném podání albendazolu bylo počátkem roku 2012 opakovaně prokázáno, že 

významně převažují nulové EPG nálezy, pozitivní nálezy dosahují jen nevýznamných 

hodnot z parazitologického hlediska. Ojedinělá vajíčka motolic, která byla nacházena 

v trusu zvířat v této fázi sledování, mohou být vajíčky dříve vyloučenými zvířaty na 

pastvinu s trusem, tato jsou nyní spásána a pasivně pochází zažívadly zubrů, nebo 

pocházejí od jedinců motolic, kteří odolali léčbě.

2) Současný parazitostatus aklimatizační obůrky s ohledem na výskyt motolic

Motolice byly do aklimatizační obůrky zavlečeny spolu s importovanými zubry. 

V napajedle a přilehlých mokřadech aklimatizační obůrky se vyskytují mezihostitelé

pro motolici jaterní (rod Galba, bahnatka), mezihostitelé motolice jelení nebyly 

zaznamenáni. Infikovaní mezihostitelé motolic, v současné době (březen) neaktivní, 

mohou být v budoucnu závažným zdrojem infekce. Na pastvinách se v současné době 

vyskytují vajíčka motolic (akumulovaná převážně v průběhu loňského roku 2011) 

ze kterých se za vhodných podmínek (teplo a vlhko) mohou líhnout larvální stádia 
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(miracidia) motolic, která jsou schopná infekce a dalšího vývoje v mezihostitelských 

plžích. Larvální stádia motolic vyvinutá v infikovaných plžích (cerkárie) pak mohou své 

mezihostitele aktivně opouštět, následně mohou být spasena (ve formě metacerkárií 

zachycených na vegetaci) a znovu infikovat definitivní hostitele, tj. všechny vnímavé 

volně či divoce žijící přežvýkavce včetně zubrů. Prostředí aklimatizační obůrky je proto 

třeba považovat za potenciálně infekční s tím, že detailní vyhodnocení aktuálního 

parazitostatu je optimální řešit pomocí biologické studie. 

3)  Plán postupů a opatření souvisejících s vypuštěním zubrů

A) Na základě prověření a korekce výchozího parazitostatu zubrů lze jejich 

populaci do konce měsíce března vypustit z aklimatizační obory do hlavní části obory 

Židlov a to z toho důvodu, že byly zaznamenány pouze ojedinělé nálezy vajíček motolic 

v trusu, také z důvodu rizika reinfekce zubrů po jarní aktivaci infekčních stádií motolic 

(v potenciálně infikovaných mezihostitelích), kteří se nacházejí na současném 

stanovišti, tj. v aklimatizační obůrce.

B) Součástí opatření souvisejících s řešeným parazitostatem zubrů 

(motoličnatost) by měl být monitoring jejich pohybu po oboře se zvláštním zaměřením 

na jejich výskyt u zdrojů vody s cílem budoucího zhodnocení aktuální parazitologické 

situace a případného přijetí opatření k omezení výskytu mezihostitelů (meliorace, 

drenáže, vápnění atd.).

4) Další postup a opatření v asanaci a ozdravení prostředí aklimatizační obůrky

Aby se omezila populace mezihostitelských plžů musí se zvážit meliorace

a drenážování napajedla v obůrce, jejichž výsledkem by mělo být urychlení odtoku 

vody z vlastního napajedla. Současně, bez ohledu na meliorační či drenážní úpravy, je 

třeba opakovaně odstraňovat vegetaci v napajedle a v jeho okolí do vzdálenosti 

minimálně 3 m po celé vegetační období. Trávu z napajedla a z mokřadu kompostovat 

a také asanovat samozahřátím, stanoviště vyvápnit. S těmito opatřeními by bylo ideální 

započít po ukončení biologické studie, tj. v závěrečných měsících roku 2012 (listopad

a prosinec).
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5) Současný parazitostatus obory Židlov se zaměřením na motoličnatost a související 

opatření

V oboře Židlov a jejím blízkém okolí nebyl v populacích divokých ani 

hospodářských zvířat výskyt motolic (rody Fasciola, Paramphistomum, případně 

Fascioloides) doposud zaznamenán. Proto doporučujeme respektování preventivních

opatření podobné těm, která jsou navržena pro aklimatizační obůrku. To znamená 

v napajedlech, která budou přednostně zubři využívat, bránit rozbahnění jejich břehů, 

zrychlit zde průtok vody, odstraňovat vegetaci, zvážit možnosti meliorací nebo drenáží. 

Posečenou vegetaci z prostředí napajedla kompostovat a asanovat samozahřátím 

a stanoviště vápnit.

6) Vlastní kontrola parazitostatu aklimatizační obůrky po vypuštění zubrů, biologická 

studie

Cílem těchto opatření je využití referenčního stáda zvířecího druhu, který je 

vnímavým definitivním hostitelem motolic identifikovaných na dané lokalitě (ovce 

domácí, rody Fasciola a Paramphistomum). Zdravá hospodářská zvířata budou chována 

po vymezené období v prostoru aklimatizační obůrky, průběžně budou podléhat 

parazitologické kontrole a v závislosti na parazitologických nálezech budou přijata 

pro obůrku nezbytná navazující opatření. Pokud budou v průběhu vegetační doby roku 

2012 či krátce po jejím ukončení nastartovány v referenčních zvířatech vývojové cykly 

sledovaných druhů motolic, bude třeba tato zvířata následně z obůrky okamžitě

odstěhovat a lokalitu dále považovat za zamořenou infekčními stádii motolic. Nedojde-

li k nastartování vývojových cyklů motolic, obůrku bude možné považovat za infekce 

prostou a dále ji využívat podle potřeb vlastníka obory. Biologické ověření parazitostatu 

obůrky bude souběžně doplněno parazitologickými šetřeními zaměřenými přímo 

na mezihostitele motolic, tj. budou prováděny kontrolní sběry plžů a následně jejich 

pitvy za účelem záchytu larválních stádií motolic.

Vlastní realizace biologického ověření: V měsících dubnu až srpnu bude 

do obůrky vypuštěno referenční stádo 8-10 ks ovcí, stáří do 3 let, zvířata musí být prostá 

motolic a musí pocházet z oblastí, která jsou motolic prostá. Před vypuštěním

vytypovaných zvířat do obůrky bude 5 × v průběhu 10 dnů kontrolován individuálně 

jejich parazitostatus se zaměřením na motolice. Po jejich vypuštění do obůrky, počínaje 
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5. dnem až do 30. dne, budou ve vhodných intervalech pravidelně zajišťovány vzorky 

individuálního anonymního trusu a tyto následně vyšetřovány. Cílem je kvantifikovat 

vylučování vajíček motolic, která byla napasena referenčními zvířaty na infikované 

pastvině, v jejich organismu jsou pasívní a pro budoucí přesné vyhodnocení ověření 

parazitostatu mohou být zkreslujícím faktorem.

Po uplynutí nezbytného pobytu referenčního stáda zvířat na pastvě tato zvířata 

umístit na 3 měsíce do stáje (či na pastvinu s pevnou napáječkou bez vodoteče), kde je 

riziko infekce motolicemi omezeno na minimum. Zde budou pravidelně vyšetřovány 

vzorky jejich trusu a po porážce se provede důkladné parazitologické vyšetření včetně 

pitvy. 

7) Termíny, úkoly a odpovědnost

A) Nejpozději na začátku dubna, podle pokynů generálního ředitelství VLS ČR, 

vypustit zubry z aklimatizační obůrky do hlavní části obory Židlov.

B) V průběhu dubna sestavit stádo ovcí pocházející z prostředí prostého výskytu 

motolic a vyšetřeného na výskyt parazitů. Vzorky trusu na vyšetření odebrat 

5 × v rozpětí 10 dnů. Vyšetřené zdravé kusy vypustit do malé obůrky do konce dubna. 

Vyšetření na přítomnost parazitů především motolic zajistí ÚVVÚ Hlučín a FaF UK 

Hradec Králové. Sběr a následné označení vzorků, sestavení stáda a vypuštění 

zabezpečí VLS Mimoň.

C) Sestavení stáda plánovat vždy v návaznosti na odběry a vyšetření tak, aby 

byla jistota, že vypuštěná zvířata stáda jsou zdravá.

D) Po vypuštění ovcí do aklimatizační obůrky provést sběr vzorků trusu 5., 10., 

20., 30, a 40. den po jejich umístění do obůrky. Ve vzorkování pokračovat po 2, 3, 4 a 5 

měsících od vypuštění, v těchto intervalech vzorkovat vždy 3 × v rozpětí 6 dnů. 

Vyšetření na přítomnost parazitů (především motolic) zajistí ÚVVÚ Hlučín, PřF UK 

Praha i FaF UK Hradec Králové. Druhovou determinaci vajíček případných motolic 

provede PřF. UK v Praze.  Sběr a následné označení vzorků zabezpečí VLS Mimoň.

E) Po uplynutí nezbytného času pobytu referenčního stáda zvířat na pastvě tato 

umístit na 3 měsíce do stáje (nebo na pastvinu s pevnou napáječkou bez vodoteče), 

po tuto dobu pravidelně vyšetřovat vzorky trusu a po porážce provést důkladné 

parazitologické vyšetření zahrnující pitvu.
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8) Odpovědné osoby, jejich kontaktní adresy

MVDr. Dušan Lukeš, VVS Praha, tel.: 602590432, fax: 973213405, email: 

vvs.pha@seznam.cz

RNDr. Martin Kašný, PhD., PřF UK Praha, tel.: 603326043, email: kasa@post.cz

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc., FaF UK Hradec Králové, tel.: 603147415, email: 

lamka@faf.cuni.cz

Ing. Jan Kocourek, VLS Mimoň, tel.: 736528951, email: jan.kocourek@vls.cz 

V Praze a Hradci Králové, 02. 04. 2012
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6 Výsledky

6.1 Výsledky parazitologického vyšetření ovcí

V období mezi 13. 04. 2012 až 06. 02. 2013 bylo postupně nasbíráno celkem 174 

vzorků trusu. Při sběru trusu bylo postupováno dle závazné metodiky. Výsledky 

vyšetření trusu zaměřené na motolice jsou uvedeny v Tab. 1. V žádném ze šetřených 

vzorků trusu v celém vzorkovacím období nebyla prokázána vajíčka motolic. Část 

vzorků (*) byla vyšetřena též RNDr. Kašným při Přírodovědecké fakultě, Univerzity 

Karlově v Praze. 
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Tab. 1 Výsledky koprologického vyšetření ovcí zaměřených na trematodózy

termín sběru

vzorků

počet vyšetřených

vzorků

počet pozitivních

vzorků

EPG

13. 04. 2012* 5 B.N. 0

17. 04. 2012* 5 B.N. 0

21. 04. 2012* 5 B.N. 0

02. 05. 2012 9 B.N. 0

07. 05. 2012 3 B.N. 0

17. 05. 2012 7 B.N. 0

26. 05. 2012 13 B.N. 0

28. 06. 2012 17 B.N. 0

30. 06. 2012 11 B.N. 0

26. 07. 2012 7 B.N. 0

28. 07. 2012 8 B.N. 0

30. 07. 2012 8 B.N. 0

27. 08. 2012 6 B.N. 0

29. 08. 2012 6 B.N. 0

31. 08. 2012 7 B.N. 0

27. 09. 2012 13 B.N. 0

29. 09. 2012 10 B.N. 0

29. 10. 2012 16 B.N. 0

14. 11. 2012 11 B.N. 0

06. 02. 2013* 7 B.N. 0

EPG – počet vajíček na 1 g vyšetřovaného trusu

B.N. – bez nálezu

* - vzorky vyšetřované i RNDr. Kašným
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6.2 Výsledky parazitologického vyšetření zubrů

Vzorky trusu zubrů byly vyšetřovány jak na přítomnost vajíček motolic, tak i na 

přítomnost vajíček ostatních parazitů. Semikvantitativně bylo vyšetřeno 66 vzorků, 

přičemž 14 z nich pocházely z období před vypuštěním zubrů (06. 04. 2012) a zbytek 

vzorků již pochází z období po jejich vypuštění. Výsledky šetření uvádí Tab. 2. 

Nejvyšší prevalence pozitivních nálezů byla ve vzorcích s datem sběru 20. 04. 2012 

a nejnižší 14. 02. 2012. Toto datum sběru bylo nejblíže předposlední podané léčbě 

(listopad 2011). Dále byly vzorky trusů testovány kvalitativně přímou flotací. Pro toto 

vyšetření bylo použito 30 vzorků trusu ze tří různých termínů, přičemž jeden z nich je 

též před vypuštěním. Výsledky udává Tab. 3. Na nálezech v jednotlivých datech sběru 

lze vidět, že spektrum parazitů přítomných u zubrů obývajících aklimatizační obůrku se 

liší se spektrem nalezeným u zubrů obývající již celou oboru Židlov.

Tab. 2 Výsledky koprologického vyšetření zubrů zaměřených na trematodózy

termín sběru

vzorků

počet vyšetřených

vzorků 

počet pozitivních

vzorků

prevalence 

pozitivních 

nálezů (%)

EPG

14. 02. 2012 14 2 14,3 0,1

20. 04. 2012 22 15 68,2 3,0

11. 01. 2013 8 3 37,5 0,3

06. 02. 2013 8 3 37,5 1,6

21. 03. 2013 14 8 57,1 2,3

EPG – počet vajíček na 1 g vyšetřovaného trusu

         –   – vzorky po vypuštění zubrů
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Tab. 3 Výsledky koprologického vyšetření zubrů zaměřených na druhové určení 

nalezených vajíček parazitů

termín sběru

vzorků

počet vyšetřených

vzorků 

druhové určení nálezu

vajíček

14. 02. 2012 14 Moniezia spp.

Ostertagia spp.

Trichuris ovis

11. 01. 2013 8 Oesophagostomum spp.

Chabertia ovina

Cooperia spp.

Trichostrongylus spp.

06. 02. 2013 8 Oesphagostomum spp.

Chabertia ovina

Trichostrongylus spp.

Moniezia spp.

              – vzorky po vypuštění zubrů

Kromě ovoskopických vyšetření byla provedena i vyšetření larvoskopická. Byly 

použity vzorky zubřího trusu s daty sběru 11. 01. 2013 (8 vzorků) a 06. 02. 2013 

(8 vzorků). U všech vyšetření byl nález nulový. 

6.3 Výsledky postmortálního vyšetření

K tomuto vyšetření, které bylo provedeno Prof. Lamkou, MVDr. Lukešem a RNDr. 

Kašným, bylo použito šest poražených ovcí. Testována byla játra, žlučník 

a předžaludek, přičemž ve všech případech byl nález nulový. 
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7 Diskuze

Jakékoliv přemístění zvířat bez parazitologického vyšetření a případného ošetření 

může znamenat riziko nejen pro dané zvíře, ale též i pro lokalitu, kam je zvíře nově 

přivezeno. Dle Treboganové (2010) by měla všechna importovaná zvířata prodělat 

30denní karanténu a rovněž analýzu trusu. Zubři by měli být vždy před exportem 

testováni na přítomnost parazitů. V případě nálezu parazitů by pak měla být provedena 

dehelmintizace.

Zubři, kteří byli přivezeni do obory Židlov, nebyli předtím parazitologicky 

vyšetřeni ani ošetřeni. Následné šetření provedené již v ČR ukázalo nákazu motolicemi. 

Z tohoto důvodu byli ponecháni v aklimatizační obůrce mnohem delší dobu, než bylo 

původně zamýšleno (posun z 2 na 15 měsíců). Zubři vylučovali trusem velké množství 

vajíček motolic. V případě přítomnosti odpovídajících druhů mezihostitelů bylo třeba 

zvažovat i zamoření aklimatizačního areálu novými parazity. Tito mezihostitelé byli po 

následném prozkoumání tohoto prostředí skutečně prokázáni (RNDr. Kašný) a to jak 

mezihostitel motolice Fasciola hepatica, tj. bahnatka malá, tak i mezihostitel 

Paramphistomum cervi, tj. rod okružák. Teoretické podmínky pro výskyt a zahájení 

vývojového cyklu motolic se v aklimatizačním objektu nacházely, bylo ale třeba dořešit, 

zda byl cyklus skutečně zahájen. Provedení biologické studie využívající ovci domácí 

bylo přijato jako nejlepší řešení. Ovce domácí je totiž rovnocenným hostitelem motolic 

jako zubr (Waal 2010). Původně bylo zamýšleno umístit za tímto účelem do obůrky dva 

zvířecí druhy. Kromě ovce domácí měl být použit i skot domácí. Od skotu bylo nakonec 

upuštěno, a to z důvodů možných interakcí zubrů se skotem. Ovce byly před 

vypuštěním do aklimatizační obůrky nejprve odčerveny, abychom měli jistotu, že 

nejsou nakaženy motolicemi, tasemnicemi či hlísticemi. Všechny byly proto při 

importu, ale i po odčervení, parazitologicky vyšetřeny. Poté byly v intervalech 

popsaných v podkapitole "Metodický postup biologické studie v aklimatizačním 

objektu" sbírány vzorky a ty pak byly následně vyšetřovány již pouze na přítomnost 

vajíček motolic. V případě pozitivity by totiž nález mohl být vysvětlen jen tak, že ovce 

se nakazily v prostředí aklimatizační obůrky, a tak by tato obůrku mohla být dále 

posuzována jako rizikové prostředí pro jakýkoliv další chov. Vzorky nebyly 
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vyšetřovány pouze naší fakultou, ale i dalšími pracovišti z důvodu vzájemné kontroly. 

Ovčí trus byl po celou dobu trvání biologické studie negativní na výskyt vajíček 

motolic. Pitvy, které byly poté provedeny na šesti poražených kusech, též neprokázaly 

žádnou infekci motolicemi. Z tohoto důvodu bylo možno aklimatizační obůrku označit 

za neifenkční a bezpečnou pro další zvířata. 

Listopadová léčba zubrů v roce 2011 byla vyhodnocena jako optimální, protože 

poléčebné vzorky (prosinec, leden 2011) měly významně nižší prevalenci pozitivních 

nálezů, než ty předléčebné. Tomuto stavu odpovídá i nález provedený na začátku roku 

2012 (14. 02. 2012). Poté v termínu sběru 22. 04. 2012 (po vypuštění zubrů) došlo 

k nárustu prevalence (hodnoty EPG jsou však stále minimální). Tento nárust by se dal 

vysvětlit obdobím vegetace a také dospíváním preadultních stádií motolic, na které 

použitý přípravek s albendazolem nedosáhl. Poté se již nálezy výrazně neměnily 

a zůstávaly ve zbývajících datech sběru přibližně stejné (leden, únor, březen 2013). 

Vzorky trusu byly přímou flotací vyšetřovány na přítomnost dalších parazitů. 

Výsledky naznačují, že se zubrům po vypuštění změnilo spektrum přítomných parazitů 

v zažívadlech. To se dá vysvětlit odlišným parazitostatem aklimatizační obůrky oproti 

celé oboře Židlov, ve které žijí dlouhodobě i mufloni a jeleni. 

Za celý rok 2012 neproběhla léčba. Ta byla uskutečněna až v roce 2013. Ověření 

účinnosti této léčby už ale není z časových důvodů součástí této diplomové práce, 

protože ještě nebyly k dispozici poléčebné vzorky.
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8 Závěr

V teoretické části byla vypracována rešerše zaměřená na onemocnění významná 

pro zubra evropského, přičemž největší pozornost byla věnována motolicím a jejich

léčbě.

V experimentální části se pak tato práce věnovala ověření parazitostatu 

aklimatizační obůrky biologickou studií s využitím ovce domácí jakožto rovnocenného 

hostitele motolic, kterými byli infikováni zubři dovezení z Polska. Tito zubři pobývali 

v aklimatizaci po dobu více než jednoho roku, a tak zde vznikla reálná hrozba infekce

pro další zvířata. Po vypuštění zubrů do celé obory Židlov bylo proto do obůrky 

následně umístěno stádo 9 ovcí. To zde pobývalo 7 měsíců, a poté bylo ještě na 3 

měsíce umístěno do zimního ustájení. Za účelem pitvy z důvodu ověření výskytu 

motolice bylo pak 6 kusů poraženo. Po celou dobu byl sbírán také čerstvý trus. Ten byl 

následně koprologicky vyšetřován sedimentační metodou na přítomnost právě vajíček

motolic. Ve všech případech byly vzorky trusu bez nálezu a pitva též neprokázala 

přítomnost motolic. Z těchto výsledků lze označit aklimatizační obůrku jako motolic 

prostou a bezpečnou pro další zvířata, která tuto obůrku budou obývat.

Část této práce se také zabývala koprologickým vyšetřováním čerstvého trusu 

zubrů a to v období převážně po jejich vypuštění z aklimatizační obůrky (duben 2012).

Tento trus byl vyšetřován sedimentační metodou zaměřenou na přítomnost vajíček 

motolic, a též přímou flotací, kterou byla zjišťována přítomnost dalších parazitů 

vyskytujících se v zažívadlech zubrů. Došlo k podstatnému snížení infekce motolicemi 

oproti původnímu stavu po importu z Polska a ke změně spektra ostatních parazitů 

nalezených v zažívacím traktu před a po vypuštění zubrů do celé obory Židlov.
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