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PTERINY JAKO UKAZATELE AKTIVITY IMUNITNÍHO SYSTÉMU PŘI
STRESOVÉ ZÁTĚŽI SPOJENÉ S PŘEDTRANSPORTNÍ MANIPULACÍ
U BROJLERŮ
PTERINS AS BIOMARKERS OF IMMUNE SYSTEM ACTIVITY ASSOCIATED
WITH CRATING IN BROILERS
Iveta Bedáňová1*, Eva Voslářová1, Gabriela Želinská1, Petr Maršálek1, Jan Chloupek2,
Vladimír Večerek1
1

Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, 2 Ústav zootechniky a zoohygieny,
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
2

Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, 2 Department of Animal
Husbandry and Animal Hygiene, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, University
of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
Neopterin and biopterin concentrations may provide additional information on the impact of
stress on immune system activity. The effects of two crating periods (2 h and 4 h) were
monitored in Hubbard broilers (n = 90) aged 42 days. Broilers were sampled immediately
after a given crating period and 24 h later. Plasma corticosterone increased (P < 0.001)
immediately after 2h and 4h crating, but no difference between the crated and the control
non-crated broilers was found 24 h later. Immediately after crating, neopterin in both 2 h and
4 h broilers did not differ from the control, but 24 h later a decrease (P = 0.011) in plasma
neopterin was found in 4 h broilers compared with the control. Simultaneously, 24 h after
crating neopterin levels in 2 h and 4 h broilers decreased (P < 0.001) in comparison with its
levels immediately after the crating. Plasma biopterin was higher (P < 0.001) in 4 h broilers
than in the control immediately after the crating. This study shows that crating may
significantly affect the immune system of broiler chickens.
Key words: broiler, crating, immune system, pterin, stress
Souhrn
Koncentrace neopterinu a biopterinu v plazmě mohou podávat doplňující informace o dopadu
stresu na aktivitu imunitního systému. Práce sleduje stresový vliv různé doby (2 h a 4 h)
umístění brojlerů Hubbard (n = 90) do transportních kontejnerů. Bezprostředně po
2 hodinovém i 4 hodinovém umístění brojlerů v kontejnerech byly zjištěny zvýšené (p < 0,001)
hladiny kortikosteronu, ale po 24 hodinách koncentrace kortikosteronu klesla na úroveň
kontrolních hodnot. Hladina neopterinu a biopterinu se bezprostředně po umístění brojlerů
do kontejnerů na dobu 2 h i 4 h nelišila od kontroly, ale po 24 hodinách došlo ke snížení (p =
0,011) hladiny neopterinu u 4 h brojlerů ve srovnání s kontrolou. Hladina neopterinu u 2 h
i 4 h brojlerů byla přitom po 24 h nižší (p < 0,001) než hladina neopterinu bezprostedně po
uplynutí příslušné doby strávené v kontejnerech. Plazmatická hladina biopterinu byla u
brojlerů zvýšena (p = 0,011) bezprostředně po uplynutí 4 h strávených v kontejnerech. Tato
studie ukazuje, že předtransportní manipulace (odchyt a umístění do kontejnerů), může
významně ovlivnit aktivitu imunitního systému brojlerů.
Klíčová slova: brojler, transport, imunitní systém, pterin, stres

*

bedanovai@vfu.cz
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Úvod
Umístění brojlerů do transportních kontejnerů během přepravy představuje významný
stresogenní faktor, který má negativní vliv na zdravotní stav, pohodu zvířat a v konečném
důsledku i na kvalitu drůbežího masa (Von Borell, 2001). Hlavní stresové hormony
glukokortikoidy ovlivňují důležité funkce imunitního systému a mohou hrát roli i při syntéze
pterinových derivátů neopterinu a biopterinu. Tyto biomolekuly se vyskytují přirozeně
v tělních tekutinách v oxidované i redukované formě a jsou funkčně úzce svázány
s imunitním systémem. Interferon gamma, který je produkován aktivovanými T-lymfocyty
a NK buňkami, stimuluje monocyty/makrofágy k syntéze pteridinů neopterinu
a tetrabiopterinu, redukované formě biopterinu (Breinekova, 2007). Ačkoliv jsou informace
o přítomnosti neopterinu a biopterinu z literatury již nějakou dobu dostupné, jejich biologický
význam je stále nejasný. Klinické studie u lidí ukazují, že neopterin je dobrým ukazatelem
aktivity buněčné imunity (Breinekova et al., 2007). Ve veterinární medicíně nebyl
metabolismus neopterinu a biopterinu a jejich funkcí ještě vůbec studován ani pochopen
(Smutná et al., 2010). Naskýtá se otázka ohledně možnosti využití pterinů jako ukazatele
aktivace imunitního systému během akutního stresu. Výsledky sledování účinku stresu na
koncentraci pterinů nejsou jednoznačné. Breinekova et al. (2006, 2007) uvádí zvýšené hladiny
obou pterinových derivátů v krevním séru transportovaných prasat a uzavírají, že pteriny
mohou sloužit jako užitečný biochemický indikátor stimulace imunitního systému při
krátkodobém stresu. Podobně i Smutna et al. (2010) a Marsalek et al. (2011) zjistili zvýšené
hladiny neopterinu vlivem akutního stresu u prasat. Naproti tomu klinické studie o stresu
v humánní medicíně ukazují, že glukokortikoidy mohou působit supresi buněčně
zprostředkované imunity a následně mohou snižovat koncentrace neopterinu a biopterinu
(Atmaca et al., 2002; Kuloglu et al., 2007).
Cílem této práce je sledování účinku stresu vlivem umístění brojlerů do transportních
kontejnerů na plazmatické koncentrace neopterinu a biopterinu, které byly vybrány jako
ukazatele aktivity imunitního systému.
Materiál a metodika
Stresový vliv předtransportní manipulace byl sledován u skupiny 90 brojlerů HUBBARD,
kteří byli ve stáří 35 dnů přivezeni z komerčního chovu. Z důvodu aklimatizace byli ustájeni
v podmínkách odpovídajících technologickému postupu pro výkrm daného hybridu a chováni
na hluboké podestýlce v definovaných podmínkách (teplota, vlhkost, světelný režim) po dobu
7 dnů.
Ve stáří 42. dnů byli brojleři rozděleni do 3 skupin po 30 jedincích: 1 kontrolní a 2 pokusné.
15 brojlerům z kontrolní skupiny byla odebrána krev punkcí v. basilica pro stanovení pterinů
a kortikosteronu ihned po odchytu z kóje a dalším 15 až za 24 h. První pokusná skupina
v počtu 30 brojlerů byla po odchytu z kóje umístěna do transportních kontejnerů při hustotě
min. 160 cm2/kg stanovenou v Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 na dobu 2 hodin a 2. pokusná
skupina v počtu 30 brojlerů byla umístěna do transportních kontejnerů při stejné hustotě na
dobu 4 hodin. U každé pokusné skupiny byla u 15 brojlerů odebrána krev ihned po uplynutí
příslušné doby umístění v kontejnerech (Odběr 0h) a u zbývajících 15 brojlerů až po 24
hodinách (Odběr 24h). Krev byla odebírána na heparin punkcí v. basilica pro stanovení
koncentrace pterinů a kortikosteronu. Ihned po odběru byla získána plasma odstředěním krve
při 3000 rpm po dobu 15 minut. Vzorky plazmy byly zmraženy při -80°C. Koncentrace
kortikosteronu v plasmě byla stanovena pomocí komerčních ELISA kitů (Cayman Chemical
Company, Ann Arbor, MI). Neopterin a biopterin byl stanoven pomocí HPLC
s fluorometrickou detekcí (Carru et al., 2004). Všechny vzorky a standardy byly při
manipulaci chráněny před světlem. HPLC analýza byla provedena na následující koloně:
10
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Zorbax Eclipse XBD – C 18 (150 x 4.6 mm), 5 – micron. Izokratická eluce byla provedena při
průtoku 0,9 ml/min a složení mobilní fáze voda/acetonitril 98/2 (v/v) při 35°C. K detekci byl
použit fluorescenční detektor s nastavenou excitační vlnovou délkou 353 nm a emisní
vlnovou délkou 438 nm pro selektivní detekci pterinů.
Výsledky byly analyzovány pomocí programu UNISTAT 5.1 (Unistad Ltd., GB). Data byla
vyhodnocena metodou 2-way ANOVA a následně pomocí Tukey-HSD testu pro zjištění
statistické významnosti rozdílů mezi průměry jednotlivých dvojic porovnávaných skupin.
Výsledky a diskuze
Vliv různé doby (2h a 4h) umístění brojlerů do kontejnerů při dvou různých odběrech krve
(0h a 24h) na hladinu kortikosteronu, neopterinu a biopterinu je znázorněn v grafech č. 1-3.
Graf 1.

Graf 2.
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Graf 3.

a,b – průměry s různými indexy v rámci stejného odběru se významně liší (p < 0,05)
x,y - průměry s různými indexy v rámci stejné doby v kontejnerech se významně liší
(p < 0,05)
Jak se dalo očekávat, hladina kortikosteronu u brojlerů bezprostředně po 2 h i 4 h strávených
v transportních kontejnerech vykazovala vysoce významné zvýšení (p < 0,001) ve srovnání
s kontrolními brojlery, kteří nebyli do kontejneru umístěni. Po 24 hodinách se však hladina
kortikosteronu u obou pokusných skupin vrátila k normálním hodnotám. Naproti tomu
hladina neopterinu nebyla bezprostředně po umístění brojlerů do kontejneru ovlivněna, ale
24 h poté byl zjištěn pokles (p = 0,011) neopterinu u 4h brojlerů ve srovnání s kontrolou.
Současně byla hladina neopterinu u obou pokusných skupin vysoce významně (p < 0,001)
snížena ve srovnání s hladinami zjištěnými bezprostředně po 2 h a 4 h strávených
v kontejnerech. Tento pokles 24 h po umístění brojlerů do kontejneru může ukazovat na
dlouhodobější odpověď hladiny neopterinu na stresovou zátěž. Naproti tomu časový průběh
změn v koncentraci biopterinu je podobný jako u kortikosteronu. Koncentrace biopterinu byla
u brojlerů bezprostředně po 4 h strávených v kontejneru významně (p < 0,001) vyšší než
u kontroly, ale za 24 h se hladiny všech tří skupin (kontrola, 2h a 4h) vyrovnaly, podobně jako
u kortikosteronu. Zvýšení hladiny biopterinu uvádí také Breinekova et al. (2006) u prasat
transportovaných na jatky a také Fujioka et al. (2008) u novorozených selat v akutní fázi
hypoxické ischemie. Výsledky naší studie naznačují, že zvýšená hladina biopterinu je spojena
s akutní stresovou zátěží a může indikovat u brojlerů probíhající stresovou reakci, zatímco
hladina neopterinu může ukazovat na následné účinky stresové zátěže nebo na chronický
stres.
Závěr
Výsledky této práce ukazují, že stresová zátěž spojená s umístěním brojlerů do transportních
kontejnerů významně ovlivňuje aktivitu imunitního systému kuřat. Potvrzuje to zvýšení
plazmatické koncentrace biopterinu u brojlerů bezprostředně po 2 a 4 hodinách strávených
v kontejnerech a dále pokles plazmatické hladiny neopterinu zjištěný 24 hodin po umístění
brojlerů do kontejnerů.
Tato práce vznikla s podporou prostředků IGA VFU 28/2013/FVHE.
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VÝSKYT PERFLUOROVANÝCH SLOUČENIN VE VODNÍM EKOSYSTÉMU
A JEJICH ÚČINKY NA VODNÍ ORGANIZMY
OCCURRENCE OF PERFLUORINATED COMPOUNDS IN AQUATIC
ECOSYSTEM AND THEIR EFFECTS ON AQUATIC ORGANISMS
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Summary
Perfluorinated compounds are organofluorine substances with wide use in industrial products
and processes. Due to the strength of the carbon-fluorine bond, the molecules are chemically
very stable and are highly resistant to biological degradation and therefore, they belong to
a class of compounds that tend to persist and bioaccumulate in the environment. Within the
class of perfluorinated chemicals, perfluorooctanoic acid and perfluorooctansulphonic acid
(perfluorooctane sulphonate) are generally considered reference substances. Numerous
studies allude to the negative effects of perfluorinated compounds on living organisms. This
contribution provides an overview of availabe information about presence of these
compounds in the aquatic ecosystem and their effects on aquatic organisms.
Key words: aquatic ecosystem, toxicity, biochemical markers, fish, perfluorooctane
sulphonate, perfluorooctanoic acid
Souhrn
Perfluorované sloučeniny patří mezi organické látky se širokým průmyslovým použitím.
Z důvodu pevné vazby mezi uhlíkem a fluorem jsou velmi stabilní a vysoce rezistentní vůči
biologické degradaci. Z tohoto důvodu mají tendenci dlouho přetrvávat a bioakumulovat se
v životním prostředí. Z environmentálního hlediska mezi nejvýznamnější zástupce řadíme
kyseliny perfluoroktanovou a perfluoroktansulfonovou (perfluoroktansulfonát). Mnoho studií
potvrdilo negativní účinky perfluorovaných sloučenin na živé organizmy. Cílem tohoto
příspěvku je shrnutí základních informací týkajících se výskytu perfluorovaných sloučenin ve
vodním prostředí a jejich vlivu na vodní organizmy.
Klíčová slova: vodní ekosystém, toxicita, biochemické markery, ryby, perfluoroktansulfonát,
perfluoroktanová kyselina
Úvod
Do vodního ekosystému neustále vstupuje různorodé spektrum cizorodých látek, které
následně může negativně ovlivnit fyziologické funkce vodních organizmů. Většina těchto
kontaminantů se do prostředí dostává v důsledku intenzivní antropogenní činnosti. Často se
jedná o látky, které vykazují vysokou stabilitu a perzistenci v prostředí. Do uvedené skupiny
látek mimo jiné řadíme také perfluorované sloučeniny (PFC). Z environmentálního hlediska
patří mezi významné perzistentní polutanty s bioakumulačním potenciálem, které díky svým
unikátním fyzikálně-chemickým vlastnostem jsou předurčeny k širokému průmyslovému
použití. Jejich produkce a průmyslové využití je ovšem legislativně omezeno, protože bylo
*
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potvrzeno, že tyto látky mohou mít velmi významný negativní dopad na životní prostředí
(Velíšek a Hajšlová, 2009; Giesy et al., 2010).
Základní charakteristika a zdroj kontaminace
Z chemického hlediska jsou PFC organické látky, které ve své struktuře obsahují hydrofobní
alkylový řetězec o různé délce. Řetězec nejčastěji obsahuje 4 až 16 atomů uhlíků a ve své
struktuře může být substituovaný různými hydrofilními skupinami. Perfluorované sloučeniny
ve své struktuře obsahují velmi silnou pevnou kovalentní vazbu mezi uhlíkem a fluorem. Tato
vazba je odolná vůči extrémním teplotám, různorodým chemickým reakcím (např. oxidace,
redukce) a také biodegradačním procesům. Celá skupina PFC obsahuje několik set zástupců,
které lze rozdělit do 23 základních kategorií. Mezi nejvýznamnější zástupce patří
perfluoralkylsulfonáty,
perfluoralkylsulfonamidy,
perfluorkarboxylové
kyseliny,
perfluoralkoholy a další (Key et al., 1997; Parsons et al., 2008). V životním prostředí se PFC
degradují téměř výhradně na kyseliny perfluoroktansulfonovou (perfluoroktansulfonát, PFOS)
a perfluoroktanovou (PFOA), a proto jsou tyto dvě látky z celé skupiny nejvýznamnější
a nejsledovanější (Velíšek a Hajšlová, 2009). Strukturní vzorce těchto sloučenin jsou uvedeny
na obrázku 1.
Obrázek 1: Strukturní vzorce nejvýznamnějších perfluorovaných sloučenin (PFOS perfluoroktansulfonát; PFOA - perfluoroktanová kyselina)

V přírodě se látky z této skupiny přirozeně nevyskytují, jejich přítomnost je spojena pouze
s průmyslovou výrobou. Postupem času došlo k poměrně rapidnímu snížení produkce a to
díky zjištění negativního vlivu na životní prostředí. Ovšem díky svým unikátním fyzikálněchemickým vlastnostem, mezi které můžeme řadit vysokou inertnost, tepelnou stabilitu nebo
například schopnost snižovat povrchové napětí, jsou neustále využívány ve fotografickém
průmyslu, fotolitografii, při pokovování nebo jako aditiva do hasících pěn. V dřívější době se
rozšířeně využívaly při ošetření povrchu kůže, koberců, papírů, tkanin a dalších obalových
materiálů. Nezanedbatelné využití také měly při výrobě nátěrů, čisticích prostředků
a pesticidních přípravků (Velíšek a Hajšlová, 2009).
Použití vybraných PFC v rámci Evropské unie je omezeno Směrnicí 2006/122/ES. V roce
2009 bylo rozhodnuto o zařazení PFOS a jeho solí a perfluoroktansulfonyl fluoridu na seznam
zakázaných látek. Pro některé průmyslové odvětví byly ovšem stanoveny výjimky (např.
pokovování, fotografické zobrazování, hydraulické kapaliny v letectví a další). Zvláštní
výjimky používání PFOS a jeho solí v průmyslové výrobě jsou registrovány do srpna 2015
(Stockholmská úmluva, 2009). Zároveň bylo Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
(EFSA) doporučeno monitorovat přítomnost PFC v potravinách (EFSA, 2008).
Do životního prostředí se dostávají přímou emisí v místech výroby a následně při běžném
používání výrobků, které tyto látky obsahují. Dalším zdrojem kontaminace jsou také čistírny
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odpadních vod a skládky. V prostředí se PFC pak následně mohou adsorbovat na abiotické
matrice a následně vstupovat do potravního řetězce. Nezanedbatelné množství PFC
(především PFOS) bylo prokázáno v zemědělské půdě, na kterou se při hnojení aplikují
odpadní kaly (Velíšek a Hajšlová, 2009). Přítomnost PFC byla potvrzena ve všech složkách
životního prostředí na celém světě, výskyt těchto látek byl zjištěn i ve vzdálených arktických
oblastech, kde se tyto látky nevyrábí ani nepoužívají (Butt et al., 2010).
Toxikokinetika a toxikodynamika u vodních organizmů
Perfluorované sloučeniny se do těla vodních organizmů dostávají primárně gastrointenstinální
cestou, žábrami a v menší míře mohou do organizmu vstupovat dermálním kontaktem. Po
jejich vstupu do těla dochází k poměrně rychlé absorpci a distribuci do tkání bohatých na
obsah proteinů. Nejvyšší koncentrace jsou nacházeny v plazmě (vazba na albumin), dále je lze
ve zvýšené koncentraci detektovat v játrech, ledvinách a v menší míře i ve svalovině (Giesy et
al., 2010). V živých organizmech nedochází k metabolické přeměně, částečně jsou tyto látky
v nezměněné formě z těla vylučovány žlučí nebo močí, eliminace je velmi pomalá (Martin et
al., 2003; Giesy et al., 2010). Experimentální studie potvrzují, že k akumulaci PFOS dochází
také v jikrách ryb, jež byly v průběhu reprodukčního cyklu vystaveny působení tohoto
kontaminantu (Sharpe et al., 2010).
Perfluorované sloučeniny jsou z hlediska akutní toxicity pro vodní organizmy mírně toxické
nebo netoxické. V toxikologických studiích je největší pozornost věnována PFOS, který je
v porovnání s ostatními perfluorovanými látkami nejvíce toxický. Mechanizmus toxických
účinků jednotlivých PFC není doposud zcela objasněn a je neustále intenzivně studován
(Velíšek a Hajšlová, 2009; Giesy et al., 2010). Na přítomnost PFOS jsou v porovnání
s ostatními vodními organizmy nejcitlivější ryby (Giesy et al., 2010). Při hodnocení akutní
toxicity PFOS se 96hLC50 u vybraných bezobratlých pohybovaly v rozmezí 10‒178 mg.l-1
(Li, 2009). Při posouzení vlivu PFOS na fytoplankton byla pro okřehek menší stanovena
hodnota IC50 31,1 mg.l-1 (Boudreau et al., 2003). U ryb se hodnoty 96hLC50 pohybují
v jednotkách až desítkách mg.l-1 v závislosti na druhu (např. pstruh duhový – 96hLC50 7,8
mg.l-1) (Giesy et al., 2010).
V rámci toxikologických studií bylo zjištěno, že dlouhodobější expozice vodních organizmů
PFC může vést ke zvýšené proliferaci peroxizomů a dále může ovlivňovat transport
a metabolizmus mastných kyselin, funkci biologických membrán a energetické procesy
v mitochondriích (Oakes et al., 2005). V řadě experimentálních studií byly také potvrzeny
hepatotoxické účinky PFOS (Hoff et al., 2003; Du et al., 2009). Hoff et al. (2003)
dokumentují pozitivní korelaci mezi aktivitou alaninaminotransferázy v krevním séru
a obsahem PFOS detekovaným v játrech. Při studiu vlivu na reprodukční schopnosti byla
u PFOS prokázána embryotoxicita (Huanga et al., 2010) a vývojová toxicita (Ji et al., 2008;
Du et al., 2009). Vystavení ryb a některých bezobratlých těmto polutantům může u dalších
generací vést k inhibici růstu, výskytu různých malformací a dalším patologickým změnám (Ji
et al., 2008; Wang et al., 2011). U obojživelníků byla po dlouhodobé expozici PFOS
zaznamenána inhibice růstu a prodloužení doby metamorfózy (Ankley et al., 2004). Mezi
další negativní účinky patří ovlivnění funkce štítné žlázy (Cheng et al., 2011). Některé studie
dále potvrdily estrogenní účinky PFOS u ryb (Wang et al., 2011).
Distribuce ve vodním prostředí
Do vodního prostředí PFC vstupují především v důsledku atmosférického transportu
a následnou mokrou depozicí. V atmosféře se mohou vyskytovat buď v plynné fázi (např.
některé perfluorované sulfonamidy a alkoholy) nebo se některé málo těkavé sloučeniny
mohou sorbovat na povrchu atmosférických částic (Giesy et al., 2010).
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Na rozdíl od ostatních perzistentních organických polutantů mají PFC odlišné vlastnosti, které
předurčují jejich distribuci ve vodním prostředí. Tyto látky jsou nejen hydrofobní (odpuzující
vodu), ale i oleofobní (odpuzující olej), a proto se nechovají jako běžné polutanty (Key et al.,
1997). Lze proto nalézt poměrně vysoké koncentrace těchto polutantů přímo ve vodě (Yang et
al., 2011). Jejich rozpustnost je ve velké míře ovlivněna chemickými vlastnostmi vody (např.
pH, obsah solí a další) (Giesy et al., 2010). V sedimentu se nesorbují přímo na organickou
složku sedimentu, ale interagují s polárními skupinami látek nacházejícími se v sedimentu.
Zároveň se také nekumulují v tukové tkáni organizmu jako ostatní halogenové kontaminanty,
ale váží se spíše na proteinovou složku různých tkání (Kovářová and Svobodová, 2008; Giesy
et al., 2010). Ve vodním prostředí dochází pouze k jejich částečné degradaci (např.
mikrobiální degradací, chemickými reakcemi), a to nejčastěji na PFOS a PFOA (Giesy et al.,
2010).
Při monitorování výskytu PFC ve vodním prostředí se analytické stanovení provádí nejčastěji
přímo ve vodě nebo v sedimentu. Ve vodě se PFC sloučenin pohybují řádově v jednotkách až
stovkách nanogramů na litr. Nejčastěji detekovanými sloučeninami jsou PFOA a PFOS, ale
jsou zde nalézány i některé další perfluorované kyseliny a sulfonáty. Některé studie také
potvrdili korelační závislost mezi obsahem PFC v abiotické a biotické matrici. Kovářová et al.
(2012) zjistili statisticky významnou pozitivní korelaci (r = 0,74) mezi obsahem PFOA ve
vodě a koncentrací tohoto polutantu v plazmě ryb odlovených na řece Svitavě a Svratce
v rámci brněnské aglomerace. V sedimentu se koncentrace PFC vyskytují v jednotkách
nanogramů v gramu sušiny. Dominantními látkami jsou opět PFOS a PFOA. Yang et al.
(2011) dále potvrdili, že v sedimentu se vyskytuje vyšší obsah PFC s delším řetězcem ve
srovnání s jejich obsahem ve vodě.
Ve vodních organizmech dochází po vstupu PFC do těla většinou k jejich rychlé distribuci do
jednotlivých tkání a následné kumulaci, a to zvlášť v tkáních bohatých na obsah proteinů
(Giesy et al., 2010). Kovářová et al. (2012) hodnotili obsah PFC v plazmě jelce tlouště
(Squalius cephalus) odloveného na vybraných lokalitách v rámci brněnské aglomerace.
V nejvyšších koncentracích se vyskytoval především PFOS (38,9‒57,8 ng.ml-1), dále byla
detekována kyselina perfluornonanová (0,88‒7,1 ng.ml-1) a PFOA (0,1‒0,63
ng.ml-1). Sinclair et al. (2006) sledovali obsah PFC v játrech okounka černého a pstruhového.
Perfluoroktansulfonát byl zjištěn jako dominantní zástupce PFC a jeho obsah se pohyboval
v rozmezí 9 až 315 μg.kg-1. V 90 % vzorků byla také detekována PFOA (1,5 až 7,7 μg.kg-1)
a v 62 % vzorků byl zjištěn pozitivní nález perfluoroktansulfonamidu (1,5 až 11,4 μg.kg -1).
Podobné výsledky uvádějí i ostatní studie, které potvrzují, že hlavním PFC je PFOS a jeho
obsah se pohybuje v jednotkách až stovkách μg.kg-1 v závislosti na míře znečištění prostředí
(Kannan et al., 2005; Quinete et al., 2009). Obsah PFOS v tisících μg.kg-1 byl ovšem potvrzen
v játrech ryb, které byly odloveny v blízkosti továrny na perfluorované sloučeniny v Belgii
(Hoff et al., 2005).
Závěr
Předkládaná práce shrnuje základní dostupné informace, které se týkají distribuce PFC ve
vodním prostředí. Mimo jiné také popisuje jejich negativní účinky na vybrané druhy
necílových vodních organizmů. Problematika kontaminace životního prostředí PFC patří mezi
velice aktuální, protože se jedná o látky intenzivně využívané v různých druzích průmyslu
a může tedy docházet k jejich následnému vstupu do prostředí. Na základě výsledků
toxikologických studií je snaha o jejich eliminace, což se projevuje především legislativním
omezením jejich použití.
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THE EFFECTS OF SEX AND SEASON ON WELFARE OF CHICKENS
IN BROILER FLOCKS
Enver Çavuşoğlu*, Metin Petek
Department of Zootechnics, Faculty of Veterinary Medicine, University of Uludag, Bursa,
Turkey
Summary
Main welfare parameters of birds were investigated to determine the effects of sex and season
on welfare of birds in commercial broiler flocks. One hundred birds in each flock were
assessed for various welfare parameters. The birds monitored and assessed just prior to
catching operation in the farms. All measurements were collected by individual sample
scoring. As a conclusion we can say that sex and season may be important signs of welfare
risks in broiler chickens.
Key words: broiler, welfare, sex, season
Introduction
There is a growing public concern about the bird welfare because of many stress factors in the
farm and their harmful effects. It was reported that factors influencing injuries and mortality
of broilers in commercial production were stocking density in farms (Petek et al., 2010), sex
and age at slaughter (Mayes 1980; Petek and Orman, 2013), per crate during catching and
transportation (Scholtyssek and Ehinger, 1976), body weight (Mayes, 1980; Griffiths and
Nairn, 1984). This study was designed to provide the information about welfare level in
broiler flocks on the basis of sex and season.
Material and Methods
The study was carried out at seven flocks both in spring and in summer season. Each of the
studied flocks had identical management programs. One hundred birds in each flock were
assessed for various welfare parameters. The birds monitored and assessed just prior to
catching operation in the farms. All animal-based measurements were collected by individual
sample scoring to assess welfare of broilers. The data were analyzed using the ANOVA in
order to determine the effects of flock and sex (Snedecor and Cochran 1989, Spss, 2004).
Results and Discussion
There were significant differences for the welfare scores of the birds raised in different season
(P<0.05). In general, there was no significant difference for the gait score of male and female
birds. Male and female birds had similar welfare scores, except for plumage quality (Petek
and Orman, 2013). Similar with the finding of Moreira et al. (2006) female broiler had a good
feathering throughout the experiment.
Conclusion
In broiler production, welfare indicators are complex and multifactorial parameters. Despite
genetics, sex, and age; husbandry and management factors such as litter and air humidity have
increasingly been shown to be key areas involved in the appearance of poor welfare in a flock.
Moreover, there is a strong seasonal effect on foot pad dermatitis and other welfare indicators.
More attention on the care and management of the male birds should be given throughout the
*
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growth period, especially in some season. Also a strict control of the flock monitoring such as
increasing depth of litter, adding fresh litter and slaughtering male birds at an earlier age are
very important to reduce poor welfare in broiler production
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HOW DO DOG WELFARE STUDIES CONTRIBUTE TO THE SCIENCE?
Ramazan Çöl1*, Serdar Izmirli2
1

Department of Physiology, 2 Department of History of Veterinary Medicine and
Deontology, Veterinary Faculty, University of Selcuk, Konya-Turkey

Summary
We analyzed 643 publications concerning the “dog welfare”. These studies were mostly
published in veterinary science, behavioral sciences and in zoology fields, respectively.
Behavioral sciences publications have got 14.7 citations per article which is better than in the
other two fields. 83.4% of 643 were published as articles and 8.2% of them are review
publications. Even though article publications were getting 9.8% citations, reviews were
getting 14.6% per study.
Key words: dog, citations, publication, welfare
Introduction
Nowadays, dogs are at the middle of the humans’ life especially as companion animals.
Companion animals have positive effects on psychological and physical well-being, emotions,
deal with stress or trauma, and other issues (Sable, 2013). They are also used in the scientific
studies worldwide. But their welfare is also important as well as the welfare of other domestic
animals. Undoubtedly, dog welfare studies aim to contribute to the well-being and the life
standards of the dogs. Therefore, we investigated “dog welfare” subject from the scientific
perspective.
Material and Methods
We conducted this study via ISI “Web of Science” and retrieval to its web page latest on
11 June 2014 (Web of Science, 2014). We included 30 years period between 1984 and 2013
in our research. We searched “dog welfare” words in the topic field.
Results and Discussion
Veterinary sciences, behavioral sciences and zoology were the most preferred fields for the
dog welfare studies, respectively. Veterinary science field creates 74.2% of the total studies
(Table 1).

*

rcol@selcuk.edu.tr
22

Ochrana zvířat a welfare 2014

Table 1. The top ten publication fields within “dog welfare” topic
Study Fields

Number of studies

% of publications

Veterinary Sciences

477

74.2

Behavioral Sciences

117

18.2

Zoology

103

16.0

Agriculture Dairy Animal Science

85

13.2

Sociology

37

5.8

Environmental Studies

29

4.6

Anthropology

28

4.4

Medicine Research Experimental

16

2.5

Parasitology

14

2.2

Pharmacology Pharmacy

13

2.0

Scientists mostly preferred publications as an “article” in the “dog welfare” topic and 83.4%
of the studies published as an article. “Proceedings paper” constituted 10.3% of the total
publications (Table 2).
Table 2. The count of the document type of the publications (First five)
Document Type

Number of studies

% of studies

Article

536

83.4

Proceedings Paper

66

10.3

Review

53

8.2

News item

16

2.5

Editorial Material

13

2.0
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Table 3. The number of the publications in the journals (First ten)
Number of
studies

% of
publications

Animal Welfare

77

12

Applied Animal Behaviour Science

66

10.3

Journal of Veterinary Behavior Clinical
Applications and Research

32

5.0

Veterinary Record

32

5.0

Anthrozoos

28

4.4

Journal of Applied Animal Welfare Science

15

2.3

Veterinary Journal

13

2.0

Physiology Behavior

12

1.9

Preventive Veterinary Medicine

12

1.9

Journal of Veterinary Medical Education

11

1.7

Journals

Animal Welfare, Applied Animal Behaviour Science and Journal of Veterinary Behavior
Clinical Applications and Research were the most preferred journals for the publication of the
“dog welfare” topic (Table 3). High impact factor journals can influence paper’s subsequent
citation rates (Giuffrida and Brown, 2012). In this study, the Animal Welfare journal is the
most preferred journal (Table 4) for the “dog welfare” publications (12%). In addition, the
Animal Welfare journal has high cited papers for this field. It’s indexing at the Science
Citation Index (UFAW, 2014) and it had 1.4 impact factor for 2012 (ISC, 2014).
Table 4. The language of the publications for the journals (First five)
Journals

Number of studies

% of publications

English

583

91

German

39

6.1

Portuguese

6

1.0

Spanish

5

1.0

Hungarian

4

1.0
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English was the most preferred language for the “dog welfare” publications followed by
German and Portuguese, respectively. But, English language was remarkably used (91%) in
publications of the studies (Table 4).
While just one paper was published in 1986, 78 studies were published in 2013. They were
cited 6056 times at the total and have got 4946 citations without self – citations. The papers
which are related to “dog welfare” cited 9.4 times per publication.
Conclusion
Consequently, according to our findings, “dog welfare” topic has been gaining more
importance in the recent years and numbers of publications on this topic has been increasing.
We found that article publications are more preferred publication than others. The most
favored journal for the “dog welfare” studies was the journal “Animal Welfare”. Dog welfare
studies will cause awareness of the dog welfare problems. These studies may be a beneficial
assessment for the health, welfare and life standards of the dogs.
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DIAGNOSTIKA, TERAPIE A PROFYLAXE OTRAV U RYB
DIAGNOSTICS, THERAPY AND PROPHYLAXIS OF POISONING IN FISH
Radka Dobšíková*, Zdeňka Svobodová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The evaluation of adverse effects on aquatic organisms is a very complex problematics. The
sources of lower growth rate, decreased fertility or high mortality and morbitidy in fish
species can be very variable and depend on many internal and external factors. The factors
can affect the organism separately (effects of a specific toxic substance, such as pesticide,
metal or drug), but more often the fish health status is affected by a combination of different
stimuli, such as diet problems, inadequate temperature regime, simultaneous adverse effect of
various toxic substances.
Key words: adverse effects, fish, health status
Souhrn
Vyhodnocení vlivu nežádoucích účinků na organizmy vodního prostředí je velmi komplexní
problematikou. Příčiny nižších přírůstků, snížené plodnosti nebo vysoké mortality a morbidity
mohou být velmi variabilní; může jimi být jeden etiologický faktor jako např. konkrétní
toxická látka, pesticid, kov, léčivo, ale častěji je stav výsledkem kombinace řady faktorů jako
např. dietních problémů, nevhodného teplotního režimu, simultánního působení různých
toxických látek.
Klíčová slova: nežádoucí účinky, ryby, zdravotní stav
Úvod
Monitoring vlivu nežádoucích, toxických účinků xenobiotik na organizmy vodního prostředí
je velmi komplexní problematikou. Příčiny nižších přírůstků, snížené plodnosti nebo vysoké
mortality jsou velmi variabilní, zdravotní stav ryby může být ovlivněn buď jedním
etiologickým faktorem (např. konkrétní toxickou látkou) anebo, a to ve většině případů, je
daný stav výsledkem kombinace řady faktorů, jako např. nedostatečné kvality krmiva,
nevhodného teplotního režimu, simultánního působení různých toxických látek, vše často
v kombinaci s antropogenními faktory (Leatherland a Woo, 1998).
Negativní vlivy lze pozorovat na různých stupních biologické organizace systému, tj. na
úrovni populace, organizmu, tkání, buněk a rovněž na úrovni subcelulární, tj. na úrovni
buněčných organel nebo na úrovni molekulární, molekulárně-biologické.
Z hlediska diagnostiky otrav vodních živočichů lze primárně pozorovat změny na úrovni
biocenózy, populace (např. zvýšená mortalita, porucha růstu a reprodukce druhu), následně na
úrovni jednotlivých organizmů a jejich orgánových soustav, což může zahrnovat změny
chování, biochemických a hematologických ukazatelů, metabolických parametrů, imunitní
odpovědi, dále poruchy funkce orgánů či pozitivní histopatologické nálezy apod.
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Poslední, neméně důležitou fází diagnostického vyšetřování je sledování funkčních
a strukturálních změn na úrovni buněčné (celulární) a subcelulární, jejichž prostřednictvím lze
sledovat toxikokinetiku a toxikodynamiku jednotlivých látek (Leatherland a Woo, 1998).
Diagnostika otrav ryb
Diagnostika otrav ryb a ostatních vodních organizmů je velmi komplikovaná, protože úhyn
ryb je často zjišťován se zpožděním a následné odběry vzorků ryb a vody (a to zejména na
tekoucích vodách) nebývají provedeny včas, tzn. v době vzniku havarijní situace. V takových
případech již bývají toxické látky z původně zasažených míst odplaveny vodním tokem
a v odebraných vzorcích vody nejsou toxické látky, způsobující otravu vodních živočichů,
prokázány. Dalším problémem diagnostiky otrav ryb je fakt, že patologicko-morfologické
změny ve tkáních a orgánech uhynulých ryb jsou často zastřeny nastupujícími postmortálními
změnami. Proto je potřeba využít všech dostupných informací a analytických metod ke
stanovení příčin úhynu. Proto pro správnou diagnostiku otrav vodních organizmů je při
místním šetření a při stanovení diagnózy nezbytná úzká spolupráce řady odborníků, jako např.
veterinárního lékaře, toxikologa, hydrochemika, hydrobiologa apod.
Jedním z nejdůležitějších podkladů pro správnou diagnostiku otrav ryb a dalších vodních
organizmů je výsledek tzv. místního šetření. Při místním šetření se postupuje od
anamnestických údajů získaných na místě vyšetření k biologické zkoušce toxicity vody,
fyzikálně-chemickému a hydrobiologickému rozboru vody, sedimentů dna a nárostů až k
vlastnímu klinickému, patologicko-anatomickému a histologickému vyšetření ryb
(Svobodová a kol., 1987; Svobodová a kol., 2008; Svobodová a kol., 2011). Cílem místního
šetření je shromáždit veškeré dostupné informace o havarijní situaci a z nich určit příčinu
daného stavu. Součástí místního šetření je včasný odběr vzorků, které jsou následně urgentně
odeslány na laboratorní analýzu.
Při místním šetření je sepsán protokol o odběru vzorků při podezření na havarijní úhyn ryb,
který obsahuje specifické údaje, jako např. čas a lokalita zjištění havárie, účastníci šetření,
rozsah postiženého území, rozsah úhynu vodních organizmů (druhy, kategorie, množství),
popis změn chování a makroskopické změny na těle ryb, případné možné zdroje kontaminace,
způsob odběru vzorků, počet vzorků, stanovení teploty, pH, obsahu kyslíku, průsvitnosti
vodního sloupce apod. Nedílnou součástí protokolu je situační náčrtek se specifikací míst
odběru (Svobodová a kol., 1987; Svobodová a kol., 2008; Svobodová a kol., 2011).
Terapie otrav ryb
Terapie otrav u ryb a dalších vodních živočichů spočívá v první řadě v zabránění dalšímu
kontaktu živočichů s toxickou látkou. Děje se tak přemístěním kontaminovaných jedinců do
čisté vody nebo zředěním toxické látky přidáním nekontaminované vody (Noga, 2010).
Důležitým krokem je minimalizace stávající kontaminace odstraněním toxických látek
z vodního prostředí, které se provádí např. odčerpáním kontaminované vody do
dekontaminační stanice, aplikací aktivního uhlí, v případě ropných havárií použitím norných
stěn nebo speciálních adsorbentů, při kontaminaci kyanidy se využívá jejich oxidace na méně
toxické kyanatany apod. Ke snížení toxických účinků látek rovněž významně přispívá úprava
teplotních a kyslíkových poměrů ve vodě (Svobodová a kol., 2008).
V praxi se však terapie otrav ryb a dalších vodních živočichů provádí zřídka. Pokud je to
z hlediska zdravotní a hygienické nezávadnosti vhodné, je rentabilní vodní živočichy předat
k okamžitému potravinářskému zpracování. Cílená terapie otrav ryb a ostatních vodních
živočichů je rovněž prováděna, nicméně není tak častá v porovnání s terapií terestrických
organizmů. Vlastní terapie souvisí s toxikodynamikou působících látek, tj. s mechanizmem
účinku dané substance.
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Toxikodynamika látek v biologickém systému zahrnuje široké spektrum účinků, které se
projevují např. lokálním drážděním kůže a sliznic (např. fenoly, alkoholy), inhibicí transportu
kyslíku (např. kompetice CO s O2 a vznik karboxyhemoglobinu, oxidace Fe2+ na Fe3+ vlivem
dusitanů za vzniku methemoglobinu), inhibicí (nebo indukcí) aktivity enzymů (např. inhibice
acetylcholinesterázy organofosfáty, sfingosin-N-acyltransferázy fumonisiny, Na+/K+/ATPázy
glykosidy, kovy či organocínovými sloučeninami), aktivací/inhibicí receptorových bílkovin
s následnou změnou metabolických, strukturních nebo funkčních vlastností buněk (např. PAH
aktivují receptory pro aromatické uhlovodíky, xenoestrogenní látky aktivují estrogenní
receptory, naopak organochlorové pesticidy, pyrethroidy a tetrodotoxin inhibují Na+ iontové
kanály, Cd2+ a další dvojmocné kovy inhibují Ca2+ iontové kanály, atropin, kurare a strychnin
blokují receptory pro neurotransmitery) až po aktivaci receptorů vedoucí k narušení
funkčnosti nebo integrity jaderné DNA s projevy genotoxicity nebo mutagenity (Gregus
a Klaassen, 2001; Di Giulio a Hinton, 2008).
U ryb se v porovnání se savci vyskytuje mnoho unikátních charakteristik ovlivňujících
toxický účinek xenobiotik, jako např. existence specifických tkání (žábry), způsob expozice
(příjem látek z vodního prostředí) nebo charakter života (vývoj oplozených vajíček obvykle
externě, mimo tělo matky, nebo přítomnost různých vývojových stádií) (Di Giulio a Hinton,
2008). Zároveň ale ryby patří, stejně jako savci, mezi obratlovce, lze tedy předpokládat, že
většina klíčových biochemických cest je pro obě skupiny stejná. Tudíž i mechanizmy terapie
otrav u savců a ryb jsou ve velké části obdobné.
Prevence otrav ryb
Velmi účinným preventivním opatřením k omezení poškození a otrav ryb a ostatních vodních
živočichů je stanovení parametrů rozložitelnosti, akutní toxicity a nejvyšších přípustných
koncentrací látek a přípravků z hlediska potřeb rybářství. Jeho součástí je i posouzení
chemických přípravků a látek z hlediska akutní a chronické toxicity pro vodní organizmy
a jejich rozložitelnosti ve vodním prostředí. Pozornost je soustředěna především na pesticidy,
tenzidy, barviva, dezinfekční látky a jiné. Přednostně by se měly do praxe zavádět přípravky
s vysokou selektivitou, nízkou účinnou koncentrací, nízkou toxicitou pro organizmy vodního
prostředí a snadnou rozložitelností. Přírodní prostředí by nemělo být kontaminováno látkami
vysoce toxickými a těžko rozložitelnými (Svobodová a kol., 2008).
Jedním ze zásadních opatření v ochraně povrchových vod před znečištěním je výstavba
čistíren odpadních vod (ČOV). V dnešní době jsou vybudovány ČOV na řadě vodních toků ve
velkých či menších městech. Obvykle i každý větší průmyslový podnik, producent toxických
či jinak nebezpečných látek, je vybaven vlastní ČOV.
Od 1. června 2007 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 pod
akronymem REACH. Hlavním cílem legislativy REACH je ochrana zdraví a životního
prostředí, zachování konkurenceschopnosti a inovace chemického průmyslu. Principy
REACH jsou registrace chemických látek (Registration), hodnocení registračních dokladů
a hodnocení látek (Evaluation), povolování mimořádně rizikových látek (Authorization)
a omezení a zákazy mimořádně rizikových látek (Restriction of Chemicals). Dle tohoto
nařízení by měly být v roce 2020 v EU vyráběny a používány pouze chemické látky se
známými vlastnostmi a s prověřenou bezpečností. Registrační dokumentace je složena
z technické dokumentace (tj. identifikace registrující osoby a látky, vlastnosti látky, protokoly
o zkouškách) a zprávy o chemické bezpečnosti (tj. hodnocení rizik při výrobě, používání
a odstraňování látky). Pro látky vyráběné nebo dovážené v množství do 10 tun za rok není
požadováno v členských státech EU zpracování zprávy o chemické bezpečnosti látky. Systém
REACH se v EU nevztahuje na látky vyráběné či dovážené v množství menším než 1 t.rok-1,
na léčiva, krmiva a další látky v nařízení specifikované (Svobodová a kol., 2010).
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Základním legislativním opatřením k ochraně jakosti povrchových vod a tím i k prevenci
otrav ryb a ostatních vodních organizmů je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (tzv. vodní zákon). Jeho účelem je zajišťovat
dostatečnou kvantitu a kvalitu vody, chránit ji před nepříznivými účinky a pečovat o životní
prostředí. Podle tohoto zákona je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo
podzemních, povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými
v povolení pro jejich vypouštění. Vodoprávní úřad stanoví nejvýše přípustné hodnoty
ukazatelů znečištění odpadních vod. Zákon definuje, že každý, kdo zachází se zvlášť
nebezpečnými látkami (např. organohalogenové, organofosforové a organocínové sloučeniny,
rtuť a kadmium a jejich sloučeniny, látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo
teratogenní vlastnosti, kyanidy apod.), s nebezpečnými látkami (např. metaloidy, kovy a jejich
sloučeniny, biocidy, fluoridy, silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva apod.) nebo kdo
zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu, je povinen učinit odpovídající opatření proti
úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace.
Ve vyhlášce č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vydaná
k provádění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je
definována, kromě jednotlivých nebezpečných vlastností odpadů (např. výbušnost, hořlavost,
dráždivost, karcinogenita), i nebezpečná vlastnost H15 Ekotoxicita. Tuto vlastnost mají
odpady, které představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu
nebo více složek životního prostředí. Jako nebezpečný se hodnotí odpad, jehož vodný výluh
vykazuje v testech akutní toxicity alespoň pro jeden z následujících testovacích organizmů:
živorodka duhová (Poecilia reticulata) nebo dánio pruhované (Brachydanio rerio) (96hLC50
– koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb za 96 hodin), hrotnatka velká
(Daphnia magna) (48hEC50 – koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 %
testovacích organizmů za 48 hodin), řasa Raphidocelis subcapitata (syn. Selenastrum
capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus (72hIC50 – koncentrace, která způsobí 50%
inhibici růstu nebo růstové rychlosti řasové kultury) nebo semeno hořcice bílé (Sinapis alba)
(72hIC50 – koncentrace, která způsobí 50% inhibici růstu kořene hořčice bílé) ve srovnání
s kontrolou hodnotu LC(EC, IC)50 menší nebo rovnu 10 ml.l-1.
Závěr
Otravy ryb, ať už volně žijících nebo chovaných pro komerční účely, mají značný
ekonomický a ekologický, resp. environmentální dopad. Diagnostika otrav ryb a dalších
vodních živočichů je založena na komplexním posouzení řady etiologických faktorů. Při
správném vyhodnocení příčiny úhynů ryb, zvláště na tekoucích vodách, hraje významnou
úlohu rychlost zajištění anamnestických údajů. Terapie otrav ryb se odvíjí od etiologické
noxy, obvykle však v první fázi spočívá v přesazení exponovaných ryb do nádrží s čistou
vodou, zajištění optimálních podmínek vodního prostředí, případně podání antidota. Prevence
otrav ryb je velmi komplexní problematikou. Souvisí především se zabráněním znečištění
vodních toků kontaminanty environmentálního a antropogenního původu.
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DETEKCE OTRAV ZVÍŘAT ANTIKOAGULAČNÍMI RODENTICIDY
DETECTION OF ANIMAL’S POISONING OF ANTICOAGULANT RODENTICIDES
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and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
It is important to have a sensitive and accurate method of detection the animal’s poisoning of
anticoagulant rodenticides. As appropriate, effective and rapid method has been developed
method with on-line SPE extraction using column switching followed by tandem mass
spectrometry on a triple quadrupole for electrospray ionization (LC / LC-ESI-MS / MS). This
method provides 10 rodenticides simultaneously. The method uses a simple extraction with
methanol. The on-line SPE column was used Optimize Technologies EXP trap C-18th The
chromatographic separation column used was a C-18 Thermo Hypersil and mobile phase
5 mM buffer prepared from ammonium formate (pH=9) and methanol. The limit of
quantification for this method is 0.003 to 0.073 ng.g-1 in liver and 0.005 to 0.092 ng.g-1 in the
kidney.
Key words: anticoagulant rodenticides, liquid chromatography, on-line SPE
Souhrn
Pro potvrzení otrav zvířat antikoagulačními rodenticidy je důležité mít citlivou a přesnou
metodu stanovení. Jako vhodná, účinná a rychlá metoda byla vyvinuta metoda s on-line SPE
extrakcí s využitím přepínání kolon a následnou tandemovou hmotnostní spektrometrií na
trojitém kvadrupólu po ionizaci elektrosprejem (LC/LC-ESI-MS/MS). Tato metoda stanoví 10
rodenticidů současně. Metoda využívá jednoduché extrakce metanolem. K on-line SPE byla
využita kolona Optimize Technologies EXP trap C-18. K chromatografické separaci byla
použita kolona C-18 Thermo Hypersil a mobilní fáze s 5mM pufrem připraveném
z mravenčanu amonného (pH=9) a s metanolem. Mez stanovitelnosti je u této metody 0,003 –
0,073 ng.g-1 u jater a 0,005 až 0,092 ng.g-1 u ledvin.
Klíčová slova: antikoagulační rodenticidy, kapalinový chromatografie, on-line SPE
Úvod
Antikoagulační rodenticidy jsou látky patřící mezi pesticidy, používající se k hubení
hlodavců, kteří svým výskytem škodí v domácnostech, potravinářském průmyslu
a zemědělství (Modra 2009, Pelferen 2001). Antikoagulační rodenticidy byly objeveny po
otravě skotu zapařeným jetelem. Z této rostliny pak byla izolována a následně identifikovaná
látka 3,3’-methylen-bis (4-hydroxycoumarin), dnes známá jako dikumarol (Pelferen, 2001).
Antikoagulační rodenticidy inhibují epoxid reduktázu a tím blokují cyklus přeměny vitamínu
K z neaktivní na aktivní formu. Neaktivní forma vitamínu K pak není schopná karboxylací
aktivovat srážecí faktory v krvi (Ishizuka et al., 2008). Tímto se přeruší normální srážlivost
krve a poškození kapilár, vedoucí ke krvácení, které nastává do 24 až 48 hodin po akutní
otravě (Vandenbroucke at al., 2008). Antikoagulační rodenticidy můžeme rozdělit do dvou
*
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skupin a to podle jejich struktury a to na hydroxikumarinové rodenticidy a indandionové
(Valchev et al., 2008). První antikoagulační rodenticidy se používají od roku 1940, tyto jsou
označeny jako první generace a je nutné jejich opakované podání této látky, řadí se mezi mě
například warfarin, pindon a další. V 70. letech minulého století pak byly vyvinuty
rodenticidy druhé generace, mezi které patří brodifacoum, difenacoum a jiné, tyto
antikoagulační rodenticidy vykazují vyšší akutní toxicitu (Ruiz-Suárez et al., 2014, Langford
et al., 2013).
Pro stanovení antikoagulačních rodenticidů se využívají mnohé metody jako například
plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostním spektrometrem (Maurer et Arth, 1998),
chromatografie na tenké vrstvě (Tosti et al., 2009) nebo voltametrie (Beklová et al., 2007).
Nejvíce používanou metodou je však vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC)
v kombinacemi s různými detektory (Hao et al., 2014). V této práci byla použita
vysokoúčinná kapalinová chromatografie, jejíž součástí byla zároveň on-line SPE extrakce
v kombinaci s ionizací elektrosprejem a tandemovou hmotnostní spektrometrii.
Materiál a metodika
Standardy a rozpouštědla
Standardy coumafuril, warfarin, pindon, coumatetralyl, coumachlor, difenacoum,
bromadiolonu, brodifacoum, chlorofacinon a flokumafenu, amoniak, mravenčan amonný
a kyselina mravenčí byly získány od firmy Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). Metanol
a acetonitril byly v čistotě pro LC/MS (Chromservis, sro, CZ). Deionizovaná voda byla
získána z Milli-Q zařízení (Millipore, Bedford, MA). Standardní zásobní roztoky (200 ug.ml1
) jednotlivých antikoagulačních rodenticidů byly připraveny přesným vážením a rozpuštěním
každého antikoagulačního rodenticidu v metanolu. Pracovní roztoky (1 ug.ml-1) jednotlivých
rodenticidů, používaných pro optimalizaci hmotnostního spektrometru byly připraveny
zředěním ve směsi metanolu a 5 mM pufru mravenčanu amonného (pH=9), (50/50; v/v).
Pracovní roztoky (0,4, 0,8, 2,0, 4,0, 5,0, 40,0, 80,0, 100,0, 400,0, 2000,0 a 5000 ng.g-1)
antikoagulačních rodenticidů ve směsi v metanolu, použitého pro přípravu pre-extrakčních
standardních přídavků, post-extrakčních standardních přídavků a matricově obohacené
kalibrační křivky.
Příprava vzorků
Vzorek tkáně (0,5 g) byl navážen do 10 ml skleněné zkumavky, ke tkáni byly přidány 3 ml
metanolu. Vzorek byl homogenizován po dobu 5 minut a následně dán na 15 minut do
centrifugy při 800×g a teplotě 20 °C. Extrakt byl převeden do 10 ml skleněné zkumavky. Ve
vzorku tkáně byly přidány další 2 ml metanolu a extrakce byla provedena stejným způsobem.
Nový extrakt byl převeden do zkumavky k předchozímu extraktu. Smíchané extrakty byly
následně filtrovány přes 0,45 µm celulosový filtr (Millipore, Billerica, MA), zředěn vodou
(40/60; v/v) a následně použit pro analýzu for LC/LC–ESI–MS/MS.
Chromatografický systém
Chromatografický systém se sestával z následujících součástí: Pumpa 1 byla kvartérní
chromatografická pumpa Thermo Scientific UHPLC Accela 1250 (Thermo Scientific, San
Jose, CA, USA), Pumpa 2 byla kvartérní chromatografická pumpa Thermo Scientific HPLC
Accela 650, Autosampler byl CTC PAL autosampler (CTC Analytics AG, Zwingen,
Switzerland) vybaven 500 µl injekční stříkačkou, 6-ti cestným nástřikovým ventilem s 250 µl
smyčkou a 6-ti cestným přepínacím ventilem. Hmotnostní spektrometr byl Thermo Scientific
TSQ Quantum Access MAX Triple Quadrupole Instrument (Thermo Scientific, San Jose, CA,
USA) vybavený 6-ti cestným ventilem a ionizací elektrosprejem (HESI-II). Kapalinový
chromatograf, stejně jako hmotnostní spektrometr byl řízen softwarem Thermo Scientific
Xcalibur 2.0.
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Chromatografický postup
Extrakt vzorku (100µl) byl injektován do izokratického toku mobilní fáze voda/metanol
(70/30; v/v) při průtokové rychlosti 600 µl.min-1. Analyty byly zachyceny na záchytné koloně
(Optimize Technologies; Oregon City, OR, USA), zatímco polární látky kolonou prošly do
odpadu. Pomocí gradientového toku mobilní fáze o rychlosti 300 µl.min-1 byly pak analyty
z kolony vyeluovány na analytickou kolonu (Thermo Scientific Hypersil C-18; 2.1 mm × 100
mm, 1.9 μm), kde byly separovány a následně eluovány do hmotnostního spektrometru.
Binární gradient byl tvořen směsí 5 mM pufr mravenčan amonný (pH=9)/metanol. Celý
proces měl délku trvání 8 minut a probíhal při teplotě 23 °C.
Výsledky a diskuze
Hmotnostní spektrometrie
Fragmentace a ionizace byly provedeny u všech 10 antikoagulačních rodenticidů v pozitivním
i v negativním módu ESI. ESI hmotností spektra byla stanovena pomocí režimu full scan na 1.
kvadrupólu vstříknutím standardního roztoku (1µl.ml-1, 5 µl) do proudu mobilní fáze. Většina
antikoagulačních rodenticidů vykazovala dobrou citlivost v pozitivním i v negativním režimu
ESI. Stejného postupu se využilo i při nalezení fragmentů mateřského iontu. Přestože byla
citlivost ve většině případů vyšší v pozitivním módu, jako vhodnější byl pro některé
rodenticidy (coumachlor, coumafuryl, coumatetralyl, and warfarin) zvolen negativní mód ESI
a to z důvodu nižšího šumu a menší iontové suprese.
Chromatografická separace
V případě vývoje on-line SPE extrakce i separace na analytické koloně jsme zvolili variantu
chromatografie na reverzní fázi s využitím kolon se stacionární fází C-18. Při optimalizaci
podmínek na záchytné koloně (on-line SPE extrakce), jsme hledali optimální podmínky, které
povedou k zachycení stanovovaných analytů a zároveň umožní projít interferujícím polárním
látkám. U separace na analytické koloně jsme hledali podmínky, které zajistí optimální
separaci píků a jejich dostatečnou ostrost. Výsledný chromatografický program zajišťuje
provedení on-line extrakce, díky níž jsme dosáhli nevýznamných matričních vlivů na ionizaci
analytů a zároveň jejich dobrou separaci.
Příprava vzorků
Pro přípravu vzorku jsme se snažili zavést metodu extrakce, která by byla co nejjednodušší na
provedení a nevyžadovala off-line extrakci na pevné fázi, nebo odpaření vzorků. Testovali
jsme různá extrakční činidla, a nakonec jsme zvolili za nejvhodnější extrakční činidlo
metanol, zejména z důvodů kompatibility se složením mobilní fáze. U něj jsme dále testovali
vhodný poměr množství vzorku k objemu metanolu. Výsledná příprava vzorku pak obsahuje
dvě po sobě jdoucí extrakce metanolem s minimálním počtem ředění.
Účinnost metody, linearita, mez detekce, mez stanovitelnosti
Výtěžnost analytů a účinnost metody se pohybovala v rozmezí 89-100% pro játra a 84-105%
pro ledviny. Byla pozorována linearita u všech deseti rodenticidů, pro jednotlivé testované
koncentrace v rozmezí (0,1 - 500 ng.g-1). Korelační koeficienty byly větší než 0,999. Meze
detekce (LOD) byly v rozmezí 0,001 - 0,028 ng.g-1 a meze stanovitelnosti byly od 0,003 do
0,092 ng.g-1.
Analýza reálných vzorků
Metoda byla použita pro analýzu reálných vzorků tkání uhynulých zvířat s podezřením na
otravu antikoagulačními rodenticidy. Výsledky těchto analýz jsou shrnuty v tabulce číslo 1.
Při analýzy byly použity jako vzorky i jiné typy tkání než játra a ledviny, jako například
svalovina či trávicí ústrojí. Ve vzorcích byly detekovány tyto látky: bromadiolon,
brodifacoum a warfarin, tyto látky patří k antikoagulačním rodenticidům volně dostupných
v tržní síti České republiky. Nejvyšší koncentrace pak byly stanoveny ve vzorcích jater, což je
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způsobeno tím, že druhá generace antikoagulačních rodenticidů se kumulují v játrech
a podléhají enterohepatalnímu cyklu.
Tabulka 1: Výsledky analýzy reálných vzorků zvířat
případ otravy

vzorek tkáně

rodenticid

koncentrace (ng.g−1)

pes

játra

bromadiolone

790

ledviny

bromadiolone

390

obsah žaludku

bromadiolone

120

střevo

bromadiolone

260

játra

warfarin

11

ledviny

N

obsah žaludku

N

střeva

N

játra

bromadiolone

490

ledviny

bromadiolone

250

střeva

bromadiolone

135

játra

brodifacoum

351

svalovina

brodifacoum

89

celý trávicí systém

brodifacoum

110

dog

dog

rat

Závěr
Naším cílem bylo vyvinout jednoduchou a rychlou metodu stanovení antikoagulačních
rodenticidů s dvourozměrnou chromatografii. Tato metoda vykazuje vysokou citlivost
a přesnost a jednoduchou a rychlou přípravou vzorků.
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ÚVAHA NAD MOŽNOSTMI STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH STANDARDŮ PRO
CHOV A OBCHODOVÁNÍ SE ZÁJMOVÝMI ZVÍŘATY
REFLECTING ON THE POSSIBILITY OF ESTABLISHING MINIMUM
STANDARDS FOR KEEPING, BREEDING AND TRADE OF COMPANION
ANIMALS
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Summary
The article briefly analyzes illegal trade of pet dogs. The current legal regulations of the
protection of companion animals are assessed as insufficient. It is suggested to address this
situation comprehensively by setting conditions – minimum standards for keeping, breeding
and trade including transport not only for dogs but also for other pet animals (rabbits,
ferrets, aquarium fish etc.). For „farms keeping pet animals for trade or transport“, such
conditions (e.g. registration) should be established to enable their control, including
economic control.
Key words: dog, trade of pet animals, legal regulations
Souhrn
Stručně jsou analyzovány podmínky nelegální obchodní činnosti se psy pro zájmové chovy.
Současné podmínky právních předpisů na ochranu zvířat v zájmových chovech jsou
hodnoceny jako nedostatečné. Je navrženo komplexně tuto situaci řešit stanovením podmínek
– minimálních standardů chovu a obchodování včetně přepravy i pro další druhy
podnikatelsky chovaných zvířat určených pro zájmové chovy (králíci, fretky, akvarijní ryby
apod.). Pro „farmové chovy zájmových zvířat pro účely obchodu, přepravy nebo při
obchodování s těmito zvířaty“ se doporučuje stanovit takové podmínky (např. registraci), aby
byla umožněna jejich kontrola včetně kontroly ekonomické.
Klíčová slova: pes, zájmový chov, obchodování se zvířaty, legislativa
Úvod
Současná situace ukázala na zatím neřešené problémy v chovu zájmových zvířat, respektive
na absenci podmínek pro jejich chovy, pro jejich přepravu a pro obchodování s nimi
v podnikatelském prostředí. Vzhledem k tomu, že takové podmínky chybí nebo jsou
stanoveny jen na nedostatečné úrovni, je i jejich kontrola a dozor nad jejich plněním
nedostatečná, a to jak na úrovni ochrany zvířat proti utrpení, tak i z pohledu daňových
a finančních úniků. Současným příkladem je chov psů převážně za účelem zisku, resp. jejich
prodej, který je v současné době vnímán velmi negativně, a to nejen ze strany veřejnosti, ale
zejména ze strany organizovaných chovatelů (ČMKU, kynologické kluby ČMMJ), s tím, že
*
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poškozuje dobré jméno české kynologie v zahraničí. Tento eticko-společenský pohled,
týkající se zatím pouze psů, samozřejmě neospravedlňuje „chovatele – množitele“
a obchodníky, kteří nehledí na to, aby zvířata, která nabízejí, byla z vhodného prostředí,
zdravá a pokud možno již socializovaná. Při pohledu do budoucnosti lze očekávat, že na
podnikatelské chovy a obchod s různými druhy zvířat pro zájmové chovy se soustředí nejen
pozornost aktivistů, ale i příslušných státních orgánů sledujících podnikatelskou činnost
a daňové příjmy z ní. Proto se domníváme, že je třeba i po odborné stránce se na tuto
problematiku výhledově soustředit a připravovat komplexní odborné podklady pro její řešení.
Právní úprava podmínek pro chov zvířat pro účely obchodu
V ČR jsou zatím legislativně ošetřeny podmínky pro chov zvířat pro účely obchodu v § 13a
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, (dále jen „zákon
OZT) „Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“, z kterého
vyplývá mimo jiné:
Právnická nebo fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění chová zvířata
určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi nebo s těmito zvířaty obchoduje, je
povinna:
- nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání oznámit výkon živnosti, druhy
a počty zvířat příslušné KVS,
- současně je povinna doložit, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví
a pohodu v případě zahájení činnosti,
- je povinna vést evidenci o nakoupených a prodaných zvířatech včetně dokladů o původu
zvířete a uchovávat ji po dobu tří let.
Chov psů a koček dále, zatím jen v omezeném rozsahu podmínek, upřesňuje vyhláška
č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, která stanoví, že sdružení
právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou
jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat,
musí při chovu psů dodržovat určité stanovené podmínky reprodukce chovných zvířat.
Výše nastíněná legislativa při bližším pohledu a v rámci vymáhání v praxi není jednoznačná.
V případě, že někdo např. obchoduje se zvířaty (ať už to jsou štěňata, exotická zvířata, myši
pro zájmové chovy apod.), řádně se zaeviduje u živnostenského úřadu a řádně se zaeviduje na
KVS, platí na něj zmíněné požadavky, dostává se pod více méně stálý veterinární dohled,
který je uplatňován na obecné bázi právních předpisů. Pokud však chovatel účelově neřeší
otázku podnikání (také i ve vztahu k odvodu daní atd.), požadavky zákona OZT se na něj
nevztahují. A tak tento chovatel „uniká“ jak z hlediska živnostenského (nutné podmínky pro
podnikání), finančního (odvod daní z příjmu), tak veterinárního („zájmovému chovateli“,
který chová zvířata a není podnikatelem, nelze kontrolovat podmínky ani minimální
podmínky chovu stanovené podle vyhlášky č. 21/2013 Sb.). Při šetření policií je pak uváděno,
že se nejednalo o „prodej zvířat“, ale jejich „darování“ další osobě. To vše je podpořeno
systémem založeném na volném šíření informací (prostřednictvím internetu) a volném
pohybu osob a věcí v rámci jednotlivých států i celého EU (Schengenský prostor - nejsou
kontroly na hranicích). Na rozdíl od legální registrované činnosti, kdy chovatel musí skupinu
zvířat v rámci EU přepravovat doprovázenou příslušnými veterinárními dokumenty a za
schválených podmínek přepravy („PetPasport EU pro psa“, kvalifikovaná osoba doprovázející
zásilku zvířat, schválené vozidlo podle NR ES 1/2005, evidence v TRACES), při nelegální
činnosti tyto podmínky splněny nejsou a může být kontrolována jen velmi náhodně. Pro
úředníky (nejen SVS) je pak složité doložit důkazy této činnosti jako podklad pro případné
sankční jednání. Je přirozené, že takové případy vyvolávají zájem aktivistů z ochranářských
zájmových organizací, zájem médií a nepříznivé mezinárodní hodnocení. Tyto případy byly
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a jsou řešeny za spolupráce SVS a vyšetřovacích orgánů. V řadě případů je však nelegální
vývoz oficiálními orgány jen obtížně zjistitelný a ani oficiální sdělení o takových situacích
s konkrétním doložením důkazů nebyla SVS, až na málo výjimek, předložena, přestože
ochranářská sdružení na ně upozorňují (např. Konference Stát a ochrana zvířat, 2014).
S využitím veterinárních předpisů SVS zjistila a řeší rizikovou, zdraví a životy občanů
ohrožující situaci při nelegálním dovozu psů z rizikových oblastí s výskytem vztekliny (např.
Rumunsko). Je přirozené, že je nesnadné sledovat nelegální podnikání, proto se domníváme,
že by mělo dojít ke komplexní úpravě právních předpisů, které by za stanovených podmínek
legalizovaly tuto činnost a umožnily její kontrolu. Z jednání a dokumentu EK vyplývá, že se
nejedná jen o problémy ČR, což je dalším důvodem odborně se na očekávaná jednání
připravit.
Podle našeho názoru současné znění definice zákona OZT § 3 odst. 1 písm. d), který stanoví
pojem „hospodářské zvířete“, jako „zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny,
kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot,
prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná
zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických
modifikací nebo nových genetických kombinací“, umožňuje z aspektu ochrany zvířat
považovat „zvíře chované pro další hospodářské nebo podnikatelské účely“ za „jiná zvířata
ve farmovém chovu“. Domníváme se, že řešení je možné hledat ve stanovení a kontrole
podmínek chovu - minimálních standardů, vedení stanovené chovatelské evidence
a povinnosti registrace pro podnikatelsky vedené, tedy „farmové chovy“ („farmové chovy
psů“, „farmové chovy akvarijních ryb“ apod.), stanovení podmínek komerčně prováděné
přepravy zájmových zvířat v příslušných předpisech EU. Tato problematika by neměla být
řešena jen pro chovy psů, případně koček, ale měly by být stanoveny podmínky i pro další
druhy (králíci, fretky, malí hlodavci), případně skupiny zvířat (vybrané druhy exotických
ptáků, akvarijních ryb atd.). Pro přípravu těchto podmínek z pohledu ochrany zvířat se
domníváme, že je možné použít již stávající dokumenty EU k ochraně zvířat používaných pro
vědecké účely, které již některé minimální standardy stanoví (např. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, Doporučeni
Komise týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
a péči o ně).
Při stanovování podmínek předpisy bude nutné vnímat a citlivě stanovit i rozdílnost
podmínek, kdy je možné zájmový chov považovat za soukromou zájmovou činnost a kdy se
jedná o podnikání, např. stanovit rozdílné podmínky pro registraci dané činnosti a rozdílné
podmínky pro schvalování činnosti. V mimorezortních předpisech bude nutné upravit
povinnosti podnikatelů při uvedených činnostech související s podnikáním a daňovými
povinnostmi.
Nelze ani přehlédnout ekonomické vlivy uplatňující se v poptávce kupujících, kteří nezřídka
chtějí získat jedince exotických druhů nebo módních plemen za výhodných finančních
podmínek, a to často bez zájmu o podmínky jejich původu a často i bez znalosti jejich věku
a zdravotního stavu. Na této úrovní se domníváme, že je nutné uplatnit osvětovou činnost
a vzdělávání. Tento záměr souvisí i s tím, že již opakovaným faktem je, že v zájmových
chovech, které by měly být zájmovou činností, je relativně nejvyšší počet zjišťovaných
nedostatků v ochraně zvířat a v porušení zákona (Dousek et al., 2014).
Závěr
Na základě stručné analýzy současné situace v poměrně rozsáhlém nelegálním obchodování
se psy, které vede k utrpení zvířat, jsme chtěli upozornit na to, že obdobná situace může nastat
i při chovu dalších druhů zvířat určených pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi.
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Doporučujeme proto v budoucnosti řešit tuto situaci komplexně, a to nejen ve vztahu
k ochraně zvířat, ale i řešení souvisejících podmínek, včetně dozoru a kontroly.
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Summary
Central Veterinary Administration of the State Veterinary Administration in the field of
animal protection draws up and implements the animal protection programme and manages,
monitors and evaluates these activities. Based on the provisions of the legislation and the
uniform methodology the "ANIMAL PROTECTION PROGRAMME" was annually processed
and evaluated up to 2013. At present, there has been a change in methodology in the
organization of activities and in processing evaluation documents. Now, the activities are
based on the “Multi-annual Plan of Inspections” and the methodology to monitor compliance
"Cross Compliance in the area of animal welfare" whose number and type was determined by
the risk analysis. The multi-annual national plan of inspections defines minimum annual
frequency of inspections or minimum percentage of inspected entities out of the total. The
report on these activities, including information on the use of experimental animals is
available on http://eagri.cz/public/web/file/318937/ib1404cz.pdf.
Key words: Animal Welfare, Animal Protection Programme, Czech Welfare Act, veterinary
inspection
Souhrn
Ústřední veterinární správa SVS na úseku ochrany zvířat zpracovává a realizuje program
ochrany zvířat a uvedenou činnost řídí, kontroluje a vyhodnocuje. Podle ustanovení právních
předpisů a podle jednotné metodiky byl do roku 2013 každoročně zpracováván
a vyhodnocován „PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT”. V současnosti došlo ke změně metodiky
v organizaci činnosti i ve zpracovávání hodnotících dokumentů. Nově je základem činnosti
„Víceletý plán kontrol“ a metodika kontroly podmíněnosti „Cross Compliance v oblasti
dobrých životních podmínek zvířat”, jejichž počet a typ byl stanoven na základě centrálně
provedené analýzy rizika. Víceletý národní plán kontrol tak systémově stanoví minimální
roční frekvenci kontrol nebo minimální procento kontrolovaných subjektů z celkového počtu.
Zpráva o této činnosti včetně informací o využití pokusných zvířat je dostupná na
http://eagri.cz/public/web/file/318937/ib1404cz.pdf.
Klíčová slova: welfare zvířat, program ochrany zvířat, zákon na ochranu zvířat proti týrání,
veterinární dozor
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Úvod
V České republice (ČR) platí zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (zákon
OZT), který byl schválen 15. 4. 1992 Českou národní radou a následně byl dále novelizován
a harmonizován s právními předpisy Evropské unie (EU). Vrcholovým orgánem ochrany
zvířat v ČR je Ministerstvo zemědělství (MZe), které řídí výkon státní správy na tomto úseku,
projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany hospodářských zvířat, pokusných
zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, včetně zvířat v zoologických
zahradách, a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná opatření. Při tom
MZe spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy, Akademií věd České
republiky, vysokými školami a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem
zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. Pro tuto činnost MZe zřídilo od
1. ledna 2009 v rámci odboru živočišných komodit oddělení ochrany zvířat. Po této
organizační změně se stala Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), složená ze zástupců
příslušných státních orgánů a reprezentantů nevládních organizací, poradním orgánem
ministra zemědělství. MZe ve stejném období zřídilo výbor pro ochranu zvířat používaných
pro vědecké účely. Tento výbor, který není součástí ÚKOZ, na úseku ochrany pokusných
zvířat přijímá za účelem zamezení opakování pokusů od ostatních členských států EU údaje,
které vznikají při pokusech uznaných právními předpisy EU a předává je státním orgánům
příslušným ke schvalování projektů pokusů. Těmto orgánům a uživatelům pokusných zvířat
také poskytuje poradenství, pokud jde o získání, chov a umístění pokusných zvířat, péči o ně
a používání pokusných zvířat k pokusům, a zaručuje, že jsou sdíleny osvědčené postupy,
Státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů, předložených vedoucím pokusu
a schválených příslušnou odbornou komisí, je ústřední orgán státní správy věcně příslušný
podle předmětu činnosti uživatele pokusných zvířat podle zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
Ústřední veterinární správa SVS na úseku ochrany zvířat zpracovává a realizuje program
ochrany zvířat a uvedenou činnost řídí, kontroluje a vyhodnocuje. Místně příslušné krajské
veterinární správy a na území hlavního města Prahy Městská veterinární správa SVS (dále jen
„KVS“) na úseku ochrany zvířat a péči o jejich pohodu vykonávají dozor nad dodržováním
povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám a plní úkoly
vyplývající pro ně z přímo použitelných předpisů Evropské unie. Na základě kontrolního
zjištění mohou KVS vydávat v případě porušení právních předpisů na úseku ochrany zvířat
proti týrání rozhodnutí o závazném pokynu k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolují
jejich odstranění. K projednávání přestupků a správních deliktů vyplývajících z porušení
povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám na úseku
ochrany zvířat podávají podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které
projednávají a ukládají příslušné sankce nebo zvláštní opatření a zpětně o tom informuji KVS.
Podle ustanovení uvedených právních předpisů a podle jednotné metodiky byl do roku 2013
každoročně zpracováván a vyhodnocován „PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT”. Souhrnná
zpráva byla publikována v česko-anglické verzi jako bulletin č. 4 SVS a byla dostupná na
internetu. V současnosti došlo ke změně metodiky v organizaci činnosti i ve zpracovávání
hodnotících dokumentů. Nově je základem činnosti „Víceletý plán kontrol“ a metodika
kontroly podmíněnosti „Cross Compliance v oblasti dobrých životních podmínek zvířat”
(CC), jejichž počet a typ byl stanoven na základě centrálně provedené analýzy rizika. Víceletý
národní plán kontrol tak systémově stanoví minimální roční frekvenci kontrol nebo minimální
procento kontrolovaných subjektů z celkového počtu. Trvalou snahou je spojováním
odborných činností zvýšit efektivnost dozorových akcí a tak snížit jejich počet, což se
projevuje i v uváděných údajích. Zpráva o této činnosti a včetně informací o využití
pokusných zvířat je dostupná na http://eagri.cz/public/web/file/318937/ib1404cz.pdf. Pro
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zachování kontinuity informace obsahuje i přehled právních předpisů, soubor tabulek, grafů
a map, které jsou nadále zpracovávány podle původní metodiky.
Mimo dat získaných z informačního systému SVS byly předkládané informace získávány
z Integrovaného zemědělského registru MZe, sdělení ministerstva spravedlnosti, Českého
statistického úřadu, údajů informačního systému EU TRACES a welfarového modulu
odborného informačního systému SVS.
Závěr
Na základě provedených kontrol byl IS SVS průběžně doplňován o mnohé důležité kontrolní
mechanizmy a potřebné moduly. Realizovaly se podmínky pro sloučenou evidenci vkládání
kontrol v oblasti zdraví zvířat a oblasti péče o pohodu zvířat na hospodářstvích. SVS nadále
spolupracuje při kontrolách s ČPI, v rámci zefektivnění dozoru probíhají společné kontroly
u chovatelů. Spolupráce je zajištěna i s KVL prostřednictvím společných informativních akcí,
jak pro SVL, tak pro inspektory KVS.
Strategickým cílem SVS v oblasti kontroly ochrany proti týrání a péče o pohodu zvířat je
především:
- zajištění minimálních standardů dle platné
legislativy;
požadavků na přepravu zvířat;
usmrcování v souladu s požadavky
revidované legislativy EU;
požadavků legislativy cílem předcházet negativním jevům ohledně zdraví a pohody zvířat;
a činnost a pravomoci kontrolního orgánu, povinností samotných
chovatelů a chápání laické veřejnosti pokud jde o oblast ochrany zvířat.
V rámci stanovených strategických cílů byly v roce 2013 prováděny tyto jednotlivé kontroly:
U stájí a prostor pro chov hospodářských zvířat bylo provedeno celkem 2 687 kontrol, z toho
1 728 plánovaných. Ze všech provedených kontrol bylo 279 akcí se závadami (10,4%), kdy se
jedná o celkový pokles oproti roku 2012 (-21).
V oblasti vnitrostátní přepravy hospodářských zvířat bylo provedeno celkem 237 kontrol, kdy
při 7 kontrolách byly zjištěny závady.
V oblasti mezinárodní přepravy hospodářských zvířat bylo provedeno celkem 303 kontrol,
kdy při 2 kontrolách byly zjištěny závady.
V rámci přepravy ostatních zvířat mimo hospodářská zvířata bylo provedeno celkem 142
kontrol. Z těchto kontrol byly 4 akce se zjištěnými závadami (2,8%).
V oblasti porážení hospodářských zvířat bylo provedeno celkem 596 kontrol, z toho 257
plánovaných. Z celkového počtu kontrol byla 1 akce s nápravným opatřením (0,2%), kdy se
oproti roku 2012 jedná o pokles (-16).
V rámci denní kontroly na jatkách bylo provedeno celkem 164 601 kontrol, z toho bylo 336
kontrol s nedostatky. Z celkového počtu provedených kontrol bylo 99 336 kontrol u skotu,
dále 55 899 kontrol u prasat a 6 217 kontrol u hrabavé drůbeže.
V oblasti rituálních porážek byly v roce 2013 provedeny 3 kontroly a shodně s rokem 2012
nebyly zjištěny žádné závady.
U chovů zájmových zvířat kromě druhů vyžadující zvláštní péči bylo provedeno celkem 1 730
kontrol, z těchto bylo 426 akcí se závadami (24,6%), což znamená nárůst počtu kontrol se
zjištěnými závadami oproti roku 2012 (+75).
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U chovů zvířat vyžadujících zvláštní péči bylo provedeno celkem 571 kontrol, z toho bylo 18
akcí se závadami (3,2%).
U obchodů se zájmovými zvířaty bylo provedeno celkem 723 kontrol, z těchto kontrol bylo
14 akcí se závadami (1,9%), což znamená mírný pokles počtu kontrol se zjištěnými závadami
oproti roku 2012 (-1).
V útulcích a záchranných stanicích pro handicapovaná zvířata bylo provedeno celkem 214,
z těchto kontrol byla 1 z kontrol záchranných stanic se závadou.
V zoologických zahradách bylo provedeno celkem 36 kontrol bez zjištěných závad, z těchto
kontrol byly 2 akce se závadami (5,5%), což znamená nárůst počtu kontrol se zjištěnými
závadami oproti roku 2012 (+2).
V cirkusech bylo provedeno celkem 25 kontrol chovu zvířat; z těchto kontrol byly 2 akce se
závadou.
Bylo provedeno 96 kontrol veřejných vystoupení cirkusových zvířat a při 16 kontrolách byly
zjištěny závady.
V chovech pokusných zvířat bylo provedeno celkem 12 kontrol, kdy nebyly shodně s rokem
2012 zjištěny žádné závady.
U pokusů na živých zvířatech bylo provedeno celkem 100 kontrol. Z těchto kontrol byla
1 akce se zjištěnými závadami (1%).
Tabulka 1.
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Tabulka 2.
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VÍCEDRUHOVÉ EXPOZICE AFRICKÝCH KOPYTNÍKŮ
MULTISPECIES EXPOSITION OF AFRICAN UNGULATES AND VISITORS
Ivana Gardiánová1*, Alexandra Jindová1, Lukáš Jebavý2
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Summary
Multispecies expositions are currently to see in zoos, regardless of the continent or country. It
is possible to meet them both in closed buildings, as well as enclosures. There are not animals
from Asia, America, but also from Africa. Very popular visitors are multispecies enclosures
and exposure with African ungulates, it is interesting to see how visitors perceive it. The aim
was carried out in the form of a direct query for these enclosures in the Zoo Prague Zoo
Jihlava. We tried to found the attitude of people to the multispecies expositions, if they see the
benefit of a Zoo, what are the positives and negatives of use in practice, and whether these
enclosures also welcomed in other gardens. It was found that visitors to these exhibitions will
find a successful and beneficial for the garden, on the other hand, are aware of the risks that
imply.
Key words: multispecies expositions, African ungulates, visitors, effect
Souhrn
Vícedruhové expozice jsou v současné době k vidění v řadě zoologických zahrad, bez ohledu
na světadíl či zemi. Je možné se s nimi setkat jak v uzavřených expozicích, tak také výbězích.
Chovají se nejenom zvířata asijská, americká, ale také z Afriky. Velice oblíbené návštěvníky
jsou vícedruhové výběhy a expozice s africkými kopytníky, proto je zajímavé zjistit, jak
vícedruhové expozice návštěvníci vnímají. Byl realizován průzkum formou přímého
dotazování u těchto výběhů v Zoo Praha a Zoo Jihlava se zjišťoval postoj lidí ke smíšeným
expozicím, jak oni vidí jejich prospěch, jaká jsou podle nich pozitiva a negativa užití v praxi,
a zda by tyto výběhy uvítali i v ostatních zahradách. Bylo zjištěno, že návštěvníci tyto expozice
shledávají za úspěšné a prospěšné pro zahrady, na druhou stranu si jsou vědomi rizik, která
obnášejí.
Klíčová slova: vícedruhové expozice, afričtí kopytníci, návštěvníci, vliv expozic
Úvod
Jeden z nových pohledů na chov bylo využití společenského života některých býložravých
druhů a vytvořit tak nový systém expozic vícedruhových, který by více přibližoval žití
v přirozeném prostředí. Avšak podle výzkumu naturalistického chování zvířat v přirozených
a nepřirozených výbězích Fabregas et al. (2012) i nepřirozené výběhy umožňují nezbytné
biologické chování, proto pouze vytvoření imitace původní domoviny není silným faktorem
pro welfare zvířat v zoo. Mnoho zvířat vytváří smíšené asociace ve volné přírodě, například
zebry tvoří dočasně a náhodně spojenectví s jinými skupinami do větších stád (Kimberley et
al., 2013). Tato sdružení představují určité benefity jako třeba redukce ohrožení od predátorů,
*
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lepší příležitost k pastvě, lepší sociální stimulace a zvýšení reprodukce (Horsey et al., 2013).
Smíšené skupiny jsou odlišné, podle délky trvání, četnosti, činnosti či struktury. Funkce není
vždy jasná a jejich trvání může existovat minuty až roky. Mezidruhové chování může být
velmi dynamické, s přímými interakcemi a koordinovanou činností nebo jen pasivní sdružení
bez přímých interakcí (Stensland et al., 2003). Dle Rees (2013) je vícedruhová expozice
takový výběh, který obývá více než jeden druh na stejné ploše. Nejčastěji se jedná o druhy,
u kterých se ve volné přírodě překrývají lokality výskytu, s podobnými povahovými
vlastnostmi a podobným denním režimem. Typickými příklady jsou právě afričtí kopytníci,
dále afričtí noční hlodavci společně s kaloni, jihoameričtí či australští býložravci. Konstrukce
musí odpovídat chovu všech druhů (Fabregas, 2012). Je třeba myslet na menší druhy i na ty
největší. Ohrazení, bariéry, příkopy, prostory k odpočinku, napájecí krmící plochy, přebíhací
uličky a vnitřní ubikace, to vše musí být přizpůsobeno velikosti a síle všech zvířat. Při vzniku
nové smíšené expozice je třeba velké opatrnosti během prvních kontaktů zvířat, aby se úspěch
maximalizoval. Před prvotním fyzickým kontaktem by se mělo zvířatům poskytnout zrakové,
sluchové a čichové spojení, tím snížíme pravděpodobnost případnému agresivnímu chování
(Buchanam-Smith, 2011).
Africké druhy zvířat jsou tak pro potenciální příchozí největším lákadlem. Ross and Gillepsei
(2008) realizovaly průzkum v africké expozici v Lincoln Park a došli k závěru, že expozice
hrochů, krokodýlů a žiraf jsou nejoblíbenější a návštěvníci se u nich zdržují cca 40 sekund.
Harmonogram pobytu v zoo je stejný u většiny návštěvníků (pěkné počasí, čisté a upravené
prostředí, co nejvíce atraktivních zvířat a vhodné občerstvení). Kromě počasí může vedení
zoo vše ovlivnit, a tím si zajistit větší počet návštěvníků. Podle Fa et al. (2011) je rekreace
hlavní důvod k návštěvě zoo. Ale nevědomky se již samotným pohledem na zvířata a okolí
učí. Luebke and Matiasek (2013) uvádí, že zapůsobení zvířat a prostředí zahrad na
návštěvníka je možné značně změnit, zesílit i utlumit tak, aby byla naplněna představa
o pobytu v zoo např. vzdálenost zvířat od návštěvníků nebo kvalitní zázemí expozic
a pavilonů. V této souvislosti zoologické zahrady navrhují své expozice a pavilony pro
přirozené vzdělání svých návštěvníků. Samotný počin návštěvníka může mít vliv na
enrichment zvířat, ale také může představovat potencionální stres (Maple and Perdue, 2013).
Zvířata živá a aktivní jsou mnohem více fascinující a vzrušující než exponáty v muzeích
(Kisling, 2000) a prostředí zoo, stejně jako zvířata v nich zanechávají určitý dojem. Právě
pozitivní vliv je jednou z výhod těchto expozic. Samotný výběh však musí v návštěvníkovi
evokovat příjemný pocit. Podle Bell (2001) venkovní výběhy dávají pocit průchodu skrze
simulovaný africký park.
Materiál a metodika
Pro potvrzení a zjištění názoru návštěvníka na jednodruhové a vícedruhové expozice byl
zpracován dotazník, zaměřený především na kopytníky africké fauny. První dotazování bylo
v Zoo Jihlava, v nedávné době zde byla otevřena nová expozice patří africkému kontinentu.
V Jihlavě celkem úspěšně již několik let chovají zebry damarské, v současné době čítá stádo
5 jedinců s mládětem, narozeným 10. dubna 2013. Prvními obyvateli nového výběhu byla
trojice mladých samců žirafy Rotschildovy. Dojem africké savany zdůrazňuje přítomnost
pštrosů dvouprstých. Tuto trojici do budoucna doplní ještě vodušky. Druhým místem byla
Zoo Praha. Výběh se nachází v severní části zahrady a je přístupný pouze přes zastřešenou
lávku, kde je využit veškerý prostor pro osvětu veřejnosti na téma záchrana nosorožců
v Africe. Příchozí se přes lávku dostanou nad úroveň zvířat ve výběhu a z terasy se jim
naskýtá pohled na 5 ha pastvinu. Pražská zoo se může chlubit úspěšným chovem žiraf
Rotschildových, které tvoří dominantu výběhu. Doplňují je stádečka zeber Grévyho, antilop
losích, buvolců běločelých, přímorožce beisy, vodušky červené a samozřejmě pštrosi
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dvouprstí. Opět je u výběhu expozice surikat. Vnitřní část je věnováno pavilonu žiraf,
expozici štětkounů afrických a hrabáčům.
Výzkum přímo mezi návštěvníky byl realizován formou jednoduchého dotazníku s 12
otázkami, od 12 do 14 hodin. Návštěvníci byli osloveni, byl vysvětlen pojem vícedruhová
expozice a postup dotazování a odpovídali na 12 a v závěru dotazníku se zjišťovaly informace
o respondentech. Poslední otázka patřila nejoblíbenějším zvířatům v zoo. Otázky byly
respondentům čteny, popř. vysvětleny. Dotazování se celkem zúčastnilo 63 ochotných
návštěvníků. V zoo Jihlava se na výzkumu podílelo 30 dotázaných a v zoo Praha 33.
Výsledky a diskuze
Otázka 1. Navštěvujete zoo pravidelně? Více jak ½ dotazovaných v Zoo Praha navštěvuje zoo
pravidelně, v zoo Jihlava cca 53 % příležitostně, celkově nad 50 % navštěvuje zahrady
pravidelně.
Otázka 2. Jaké jiné zoo jste navštívili? Kromě zoo Praha a Jihlava, byla častá odpověď zoo
Dvůr Králové nad Labem a Hluboká nad Vltavou a 2 zahraniční (zoo v Budapešti a Vídni).
Otázka 3. Viděli jste v některé jiné (než v přítomné) zoo vícedruhové expozice? Více než 90
% návštěvníků jiných zoo vidělo.
Otázka 4: Která expozice se Vám více líbí? V zoo Praha se 90 % respondentů vícedruhové
expozice líbí více než jednodruhové. V zoo Jihlava více než 33 % respondentů upřednostňuje
výběhy jednopruhové. Dle celkových výsledků většina respondentů preferovala smíšené
expozice.
Otázka 5. Která expozice je podle Vás vhodná pro chovaná zvířata? Podle 70 % návštěvníků
jsou vhodné. Podobně odpovídali respondenti i za jednotlivé zoo.
Otázka 6. Výhody vícedruhové expozice? (Pro návštěvníky, chovatele, zvířata,…). Více jak
50 % respondentů uvedlo jako největší výhodu prezentaci přirozeného prostředí, s tím souvisí
druhá nejčastější odpověď – velikost prostoru (Tab. 1). ¼ odpovědí pak zahrnovala pestrost,
a interakci zvířat.
tab. 1 Výhody
Přirozené prostředí
Větší prostory
Pestrost
Interakce
Atraktivita
Nevím

Počet
58
15
8
7
5
2

%
51,05%
15,79%
8,42%
7,37%
5,26%
2,11%

Otázka 7. Nevýhody vícedruhové expozice? (Pro návštěvníky, chovatele, zvířata,…).
Přibližně ½ zahrnovala větší náročnost pro chovatele, horší rozeznatelnost druhů a viditelnost
(Tab. 2). 10 % respondentů označilo také agresi a „žádné“ nevýhody. Bylo uvedeno i riziko
přenosu chorob a stres.
Tab. 2 Nevýhody
Náročnost pro chovatele
Rozeznání druhů a horší viditelnost
Agrese
Žádné
Nevím
Stres
Přenos chorob

Počet
19
13
12
8
7
5
3

%
28,36%
19,40%
17,90%
11,90%
10,45%
7,46%
4,48%

Otázka 8. Uvítali byste vybudování vícepruhových expozic (nejen pro africké kopytníky) ve
všech zoo? Respondenti (84 %) by uvítali další smíšené expozice i v jiných zoo.
Otázka 9 – 11. Vaše pohlaví, věk, dokončené vzdělání? Většinu respondentů tvořily ženy (zoo
Praha i Jihlava více než 80 %). V Zoo Praha bylo nejvíce dotazovaných ve věku od 25 do 39
let, v Zoo Jihlava pak od 15 do 24 let. Celkově byla nejčastěji dotazovaná mladší věková
kategorie 15 až 24 let (51 %) a 25 až 39 let (38 %) kolem 10 % bylo 40 a více letých a do 15
let jen 2 %. V Praze bylo nejvíce vysokoškoláků, v Jihlavě středoškoláků s maturitou.
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Celkově bylo nejvíce středoškoláků s maturitou (cca 48 %), vysokoškoláků (36 %), 5 % mělo
základní vzdělání a středoškolské bez maturity, cca 2 % „žádné“.
Otázka 12. Jaké je Vaše nejoblíbenější zvíře v zoo? Africká fauna je pro návštěvníky
atraktivní. Z více než 50 % vedli v oblíbenosti právě afričtí savci, nejvíce kočkovité šelmy
Afriky (lvi, gepardi, levharti,…). Nad 10 % hlasů získaly žirafy a surikaty, po 1 např. tučňáci,
zoborožci či želvy sloní. Tato zvířata byla zařazena do sekce „ostatní“ s 15 %.
Vícedruhové expozice mají řadu výhod, které jsou nezanedbatelné. Už jen přiblížení
přirozeného prostředí návštěvníkům je velké plus, nejsou to jen strohé a škatulkované
ubikace. Velký pozitivum je rozvíjení sociálního chování u chovaných druhů, zlepšení
welfare a poskytnutí environmentální erichmentu. Ovšem Gibbons et al. (1995) dodávají, že
u vícedruhových expozic převládají negativní aspekty než pozitivní, dle Fowler and Miller
(2011) ještě chov není na takové úrovni, aby smíšené expozice savců fungovaly
bezproblémově. Ale dle zoo v České republice i v zahraničí, praxe dokazuje opak. Nejčastěji
jmenovaná výhoda byla imitace přirozeného prostředí a větší prostor, mezidruhové interakce,
zvýšená pestrost výběhu a dokonce atraktivita pro návštěvníky. S tím by se ve všech bodech
shodli s teoretickými poznatky vědců. Jako nejčastější nevýhodu respondenti uvedli ztíženou
práci ošetřovatelů, s čímž souhlasí Dorman and Bourne, (2010) nebo Rees (2013). Fowler and
Miller (2011) zmiňují několik případů epidemie a potencionálních rizik. Poslední otázka, na
oblíbené zvíře potvrdila, že afričtí savci jsou pro návštěvníky nejvíce atraktivní
a nejvyhledávanější zvířata v zoo, což částečně potvrzují výsledky Ross and Gillepsei (2008).
Závěr
Ačkoli vícedruhové expozice očima odborníků nemají dobré vyhlídky, praxe ukazuje opak.
Tyto výběhy fungují dlouho, jsou u návštěvníků oblíbené a jejich počet roste. Pokud se
zaměříme na africké kopytníky, dnes pomalu není zoo, která by nechovala alespoň dva druhy
pospolu. Dominantním druhem v safari expozicích jsou žirafy, časté jsou zebry, antilopy losí,
pakoně a menší druhy kopytníků. Aby pohled na Afriku byl kompletní, často se mezi nimi
pohybují afričtí ptačí běžci a jiní ptáci. Raritnějším je smíšený chov s nosorožci, slony či
hrochy. Zahrady se vícedruhovým expozicím nebrání, naopak, tvoří či vylepšují další.
Výhody i nevýhody korelují s pozitivním či negativním vlivem na návštěvníky. Podle
průzkumu však vnímají tyto ubikace jako příznivé a prospěšné pro zoologické zahrady, na
druhou stranu vnímají jistá rizika s tím spojená.
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CHARACTERISATION OF PHOSPHOLIPIDS IN LIPID RAFTS UNDER THE
INFLUENCE OF POLYUNSATURATED FATTY ACIDS
Christine Hellwing1, Herbert Fuhrmann2, Julia Schumann1*
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Summary
Polyunsaturated fatty acids (PUFA) have a huge impact on the immune system and are
therefore important in medicine and medical research. The impairment of several cell
compartments and components by PUFA has been evaluated so far, as for example in lipid
rafts, but we still don’t know what they provoke in phospholipids in lipid rafts. To investigate
the impact of PUFA on phospholipids in lipid rafts we cultured RAW 264.7 macrophages and
supplemented 5 different PUFA. After 72 h of incubation we lysed the cells and isolated the
region of interest by name the lipid rafts by detergent-free lipid raft isolation to analyse the
phospholipids by mass spectrometry.
Key words: phospholipids, lipid rafts, polyunsaturated fatty acids, RAW 264.7
Introduction
Several studies have shown that polyunsaturated fatty acids have a great impact on healthrelated processes like, for example, down-regulating inflammation processes associated with
chronic infections (Schoeniger et al., 2011) (Adolph et al., 2012). As earlier results of our
group show supplementation of macrophages with an unsaturated fatty acid from the n-3 or n6 family leads to a reduction of synthesis of pro-inflammatory cytokines, as IL-1, IL-6 and
TNF- (Schoeniger et al., 2011), and impedes stimulated macrophage respiratory burst
(Adolph et al., 2012). In addition, we found a suppression of NFB activity due to PUFA
supplementation (Schumann et al., 2010). Further studies of our working group indicate that
this may be due to a modulation of composition of lipid rafts (Schumann et al., 2011). In fact,
we found that lipid rafts can be enriched in unsaturated fatty acids by supplementation of cells
with n-3 or n-6 PUFA. Nevertheless we yet don’t know in which phospholipids the PUFA
gets incorporated and how this may contribute to health.
Material and Methods
Subject of the study are the effects of PUFA on phospholipid patterns in lipid rafts in the
murine macrophage cell line RAW 264.7. The cells were supplemented with alpha-linolenic
acid (LNA), eicosapentaeonic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA), linoleic acid (LA)
and arachidonic acid (AA), each in concentrations of 15 µM, which is a concentration that can
be reached under physiological circumstances by oral supplemtation. Unsupplemented cells
served as reference. After 72 h of incubation, cells were lysed and mechanically destructed.
The cell suspension was layered under a density gradient prepared with iodixanol and
fractioned by ultra centrifugation. Afterwards fractions were taken and sent to our cooperation
partner in Helsinki to analyse the phospholipid patterns by mass spectrometry. Additionally
we analysed the fractions for their protein and cholesterol content.
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Results and Discussion
Since this study isn’t finished yet, we didn’t achieve any data to share so far. We hope we will
be able to present some results in the near future. Despite the lack of data hitherto we expect
this study to reveal a shift in the phospholipid pattern of lipid rafts due to PUFA
supplementation and enable us to compare membrane rafts and plasma membrane. We are
confident that we will be able to see a similar impact on phospholipids like on other
components before. Altogether, this study for the first time will give insights into the so far
unanswered question how unsaturated fatty acids influence the phospholipid composition of
lipid rafts.
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SROVNÁNÍ VYBRANÝCH BIOCHEMICKÝCH A HEMATOLOGICKÝCH
UKAZATELŮ U BAŽANTÍCH SLEPIC USTÁJENÝCH BĚHEM SNÁŠKOVÉHO
OBDOBÍ V OBOHACENÝCH KLECÍCH NEBO S APLIKOVANÝMI NÁSADCI
COMPARISON OF SELECTED BIOCHEMICAL AND HAEMATOLOGICAL
INDICES IN PHEASANT HENS HOUSED IN ENRICHED CAGES OR FITTED
WITH SPECTACLES DURING LAYING PERIOD
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Summary
Selected biochemical and haematological indices were monitored in pheasant hens at peakof-lay egg laying period. Minor differences were found between pheasant hens housed in
enriched cages and hens fitted with spectacles during the laying period.
Key words: captive-rearing, pheasant, enrichment, spectacles, blood analysis
Souhrn
Byly sledovány vybrané biochemické a hematologické ukazatele u bažantích slepic na vrcholu
snášky. Mezi sledovanými ukazateli u bažantích slepic ustájených v průběhu snášky
v obohacených klecích a slepic ustájených v konvenčních klecích s použitím násadců na zobák
bylo zjištěno málo rozdílů.
Klíčová slova: chov v zajetí, bažant, obohacení, násadce, analýza krve
Úvod
Není výjimkou, že snáškové hejno bažantů je v reprodukčním období ustájeno v klecové
technologii (Zapletal aj., 2010). Ustájení bažantů v neobohacených bateriových klecích může
být stejně jako u nosnic kura domácího ustájených v tzv. konvenčních klecových systémech
spojeno například se sníženou nosnou užitkovostí, zvýšenou bázlivostí zvířat, zvýšeným
oštipováním peří či s výskytem kanibalismu končícím mnohdy vyšší mortalitou zvířat
(Keeling and Gonyou, 2001). Proto jsou hledány způsoby, jak eliminovat toto nežádoucí
chování i jeho ekonomický dopad. Tyto metody je třeba posuzovat z hlediska jejich dopadu
na welfare zvířat i z pohledu sledování zdravotního stavu bažantů.
Cílem práce bylo srovnání vybraných biochemických a hematologických ukazatelů
u bažantích slepic ustájených během snáškového období v klecových systémech využívajících
různé způsoby redukce vzájemného klování.
Materiál a metodika
Sledování bylo provedeno na přibližně 1 rok starých slepicích bažanta obecného (Phasianus
colchicus) s průměrnou tělesnou hmotností 0,85 kg. V jednotlivých klecích byly ustájeny
chovné skupiny sestávající z jednoho samce a pěti slepic. Každá klec byla vybavena drátěným
*
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patrem, pěti automatickými napáječkami a žlábkovým krmítkem. Rozměry klece byly
následující: délka 200 cm, hloubka 85 cm, zadní výška 58 cm a 70 cm přední výška. Podlaha
byla skloněná směrem k přední stěně, což umožňovalo sběr vajec. V obohacených klecích
byly navíc dvě bidýlka a úkryt vytvořený pásy tkaniny zavěšenými v rohu klece. Bažantům
v neobohacených klecích byl před umístěním do klece jako ochrana proti vzájemnému
klování nasazen komerčně prodávaný násadec na zobák (Clip On Specs, Agrigame, Velká
Británie), který nenarušuje tkáň, je nasazen pouze tlakem na zobák.
Bažanti byli krmeni granulovanou krmnou směsí BZN (ADW Agro, as, Krahulov, Česká
republika). V průběhu pokusu bylo využito pouze přirozeného světla (denní světlo) bez
umělého osvětlení.
Krev (3 ml) pro biochemické a hematologické vyšetření byla odebrána z vena basilica
v 6. týdnu snáškového období. Odběr každého vzorku včetně odchytu a manipulace
s bažantem netrval déle než 1 min (Chloupek et al., 2009). Heparinizovaná krev byla ihned
odstředěna (837 x g) při 4 °C po dobu 10 min. a vzorky plazmy byly uchovány při – 80 °C do
provedení
analýz.
Vybrané
biochemické
ukazatele
krevní
plazmy
jako
aspartátaminotransferáza (AST), laktát-dehydrogenáza (LDH), albumin (ALB), celkový
obsah bílkovin, cholesterol, glukóza, kyselina močová, laktát, vápník a fosfor byly měřeny na
principu fotometrické detekce pomocí biochemického analyzátoru KONELAB 20i za použití
komerčních testovacích souprav (BioVendor - Laboratorní medicina as, Brno, Česká
republika). Neopterin a biopterin byl stanoven pomocí HPLC s fluorometrickou detekcí
(Carru et al., 2004). Všechny vzorky a standardy byly při manipulaci chráněny před světlem.
HPLC analýza byla provedena na následující koloně: Zorbax Eclipse XBD – C 18 (150 x 4.6
mm), 5 – micron. Izokratická eluce byla provedena při průtoku 0,9 ml/min a složení mobilní
fáze voda/acetonitril 98/2 (v/v) při 35 °C. K detekci byl použit fluorescenční detektor
s nastavenou excitační vlnovou délkou 353 nm a emisní vlnovou délkou 438 nm pro
selektivní detekci pterinů. Vzorky krve pro vyšetření krevního obrazu byly odebrány do
zkumavek s EDTA a bezprostředně analyzovány. Celkový počet erytrocytů a leukocytů byl
zjišťován pomocí baničkové metody ředění a počítání krvinek v Bürkerově komůrce. Hladina
hemoglobinu byla určena fotometricky (SPECOL-11). Diferenciální počet leukocytů (v 200
buňkách) byl zjišťován klasickou histologickou metodou za použití mikroskopu s imerzní
čočkou po barvení nátěrů podle Pappenheima.
Výsledky byly analyzovány statistickým softwarem UNISTAT 5.1 (Unistad Ltd., GB). Data
byla testována na normalitu a poté byla testována významnost rozdílů mezi průměry obou
srovnávaných skupin pomocí nepárového t-testu (Zar, 1999).
Výsledky
Výsledky hematologického vyšetření bažantích slepic ustájených během snáškového období
v obohacených klecích nebo s aplikovanými násadci jsou uvedeny v tabulce 1.
Statisticky významný rozdíl mezi sledovanými systémy chovu byl zjištěn u hodnoty
monocytů.
Výsledky biochemického vyšetření bažantích slepic ustájených během snáškového období
v obohacených klecích nebo s aplikovanými násadci jsou uvedeny v tabulce 2.
Statisticky významný rozdíl mezi sledovanými systémy chovu byl zjištěn u hodnoty fosforu,
neopterinu a biopterinu.
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Tabulka 1. Hematologické ukazatele u bažantích slepic (n = 15) ustájených během
snáškového období v obohacených klecích nebo s aplikovanými násadci (průměr ± SEM)
Ukazatel
Obohacené klece
Hematokrit (l/l)
0,33 ± 0,01
Hemoglobin (g/l)
108,0 ± 2,9
Erytrocyty (T/l)
2,66 ± 0,09
Leukocyty (G/l)
21,8 ± 1,65
Heterofily (G/l)
1,56 ± 0,22
Lymfocyty (G/l)
19,8 ± 1,50
Eosinofily (g/l)
0,14 ± 0,02
Basofily (G/l)
0,11 ± 0,01
Monocyty (G/l)
0,17 ± 0,02
H/L
0,08 ± 0,01
H/L = poměr heterofily/lymfocyty

Násadce
0,33 ± 0,01
102,4 ± 2,3
2,51 ± 0,08
19,7 ± 1,71
1,61 ± 0,26
17,8 ± 1,57
0,17 ± 0,04
0,13 ± 0,02
0,12 ± 0,01
0,10 ± 0,03

Významnost (p)
0,699
0,137
0,190
0,384
0,874
0,349
0,452
0,267
0,035
0,485

Tabulka 2. Vybrané biochemické ukazatele u bažantích slepic (n = 15) ustájených během
snáškového období v obohacených klecích nebo s aplikovanými násadci (průměr ± SEM)
Ukazatel
Obohacené klece
Násadce
Významnost (p)
Bílkovina (g/l)
41,5 ± 1,55
45,0 ± 1,78
0,090
ALB (g/l)
20,5 ± 0,67
21,8 ± 0,71
0,197
Cholesterol (mmol/l)
6,45 ± 0,68
7,36 ± 0,76
0,381
Glukóza (mmol/l)
19,6 ± 0,24
19,8 ± 0,31
0,517
Vápník (mmol/l)
5,22 ± 0,24
5,56 ± 0,27
0,352
Fosfor (mmol/l)
1,83 ± 0,09
2,10 ± 0,07
0,025
Kys. močová (mol/l)
217,0 ± 13,3
256,6 ± 18,9
0,098
5,72 ± 0,36
6,61 ± 0,37
0,507
AST (kat/l)
LDH (kat/l)
3,77 ± 0,40
3,91 ± 0,28
0,765
Laktát (mmol/l)
10,8 ± 0,57
10,4 ± 0,45
0,603
Neopterin (nmol/l)
13,15 ± 0,70
16,13 ± 0,68
0,005
Biopterin (nmol/l)
220 ± 9,90
193 ± 4,36
0,020
ALB = albumin, AST = aspartátaminotransferáza, LDH = laktátdehydrogenáza
Závěr
Ačkoliv rozdíly u vybraných hodnot biochemických a hematologických ukazatelů
mezi bažantími slepicemi ustájenými během snáškového období v obohacených klecích nebo
v konvenčních klecích avšak s aplikovanými násadci nebyly v naší studii u většiny
sledovaných ukazatelů statisticky významné, předchozí studie naznačují, že použitá
technologie chovu má vliv na zdravotní stav, chování i úroveň stresu bažantů (Hrabčáková et
al., 2012; Voslářová et al., 2013).
Tato práce vznikla s podporou prostředků výzkumného záměru MSM6215712402
„Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
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Summary
Selected biochemical and haematological indices were monitored in pheasant hens at peakof-lay egg laying period housed in different housing systems. Pheasant hens housed during
laying period in enriched cages exhibited higher level of haemoglobin and lower plasma
concentration of uric acid and plasma concentration of neopterin than beak-trimmed
pheasant hens housed in conventional cages.
Key words: pheasant, anti-peck measures, biochemistry, haematology
Souhrn
Byly sledovány vybrané biochemické a hematologické ukazatele na vrcholu snášky
u bažantích slepic ustájených v různých systémech chovu. U bažantích slepic ustájených
v průběhu snášky v obohacených klecích byla zjištěna vyšší koncentrace hemoglobinu a nižší
koncentrace kyseliny močové a neopterinu v plazmě než u bažantích slepic s kauterizovaným
zobákem ustájených v konvenčních klecích.
Klíčová slova: bažant, metody zabraňující vzájemnému klování, biochemie, hematologie
Úvod
Bažant obecný (Phasianus colchicus) je v mnoha zemích chován v zajetí pro účely lovu nebo
produkce masa. Bažanti bývají ustájeni ve voliérách nebo i v klecových systémech (např.
Hauptmanová et al., 2006; Zapletal et al., 2010; Gonzáles-Redondo, 2012; Hrabčáková et al.,
2012). V chovech bažantů v zajetí je často nutné řešit problémy spojené se vzájemným
klováním a kanibalismem, k čemuž se využívají různé metody. S ohledem na welfare zvířat
i kvalitu produkce je důležité také sledování zdravotního stavu bažantů chovaných v zajetí.
Cílem práce byla analýza a srovnání vybraných biochemických a hematologických ukazatelů
u bažantích slepic ustájených během snáškového období v klecových systémech. Testován byl
rozdíl mezi ve světě používanou metodou kauterizace zobáku u intenzivně chovaných bažantů
a bažanty, u kterých byla nahrazena kauterizace zobáku obohacením klecí.
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Materiál a metodika
Sledování bylo provedeno na přibližně 1 rok starých slepicích bažanta obecného (Phasianus
colchicus) s průměrnou tělesnou hmotností 0,85 kg. V jednotlivých klecích byly ustájeny
chovné skupiny sestávající z jednoho samce a pěti slepic. Každá klec byla vybavena drátěným
patrem, pěti automatickými napáječkami a žlábkovým krmítkem. Rozměry klece byly
následující: délka 200 cm, hloubka 85 cm, zadní výška 58 cm a 70 cm přední výška. Podlaha
byla skloněná směrem k přední stěně, což umožňovalo sběr vajec. V obohacených klecích
byly navíc dvě bidýlka a úkryt vytvořený pásy tkaniny zavěšenými v rohu klece. Bažantům
v neobohacených klecích byla před umístěním do klece provedena tepelná kauterizace jedné
třetiny horní části zobáku.
Bažanti byli krmeni granulovanou krmnou směsí BZN (ADW Agro, as, Krahulov, Česká
republika). V průběhu pokusu bylo využito pouze přirozeného světla (denní světlo) bez
umělého osvětlení.
Krev (3 ml) pro biochemické a hematologické vyšetření byla odebrána z vena basilica
v 6. týdnu snáškového období. Odběr každého vzorku včetně odchytu a manipulace
s bažantem netrval déle než 1 min (Chloupek et al., 2009). Heparinizovaná krev byla ihned
odstředěna (837 x g) při 4 °C po dobu 10 min. a vzorky plazmy byly uchovány při – 80 °C do
provedení
analýz.
Vybrané
biochemické
ukazatele
krevní
plazmy
jako
aspartátaminotransferáza (AST), laktát-dehydrogenáza (LDH), albumin (ALB), celkový
obsah bílkovin, cholesterol, glukóza, kyselina močová, laktát, vápník a fosfor byly měřeny na
principu fotometrické detekce pomocí biochemického analyzátoru KONELAB 20i za použití
komerčních testovacích souprav (BioVendor - Laboratorní medicina as, Brno, Česká
republika). Neopterin a biopterin byl stanoven pomocí HPLC s fluorometrickou detekcí
(Carru et al., 2004). Všechny vzorky a standardy byly při manipulaci chráněny před světlem.
HPLC analýza byla provedena na následující koloně: Zorbax Eclipse XBD – C 18 (150 x 4.6
mm), 5 – micron. Izokratická eluce byla provedena při průtoku 0,9 ml/min a složení mobilní
fáze voda/acetonitril 98/2 (v/v) při 35°C. K detekci byl použit fluorescenční detektor
s nastavenou excitační vlnovou délkou 353 nm a emisní vlnovou délkou 438 nm pro
selektivní detekci pterinů. Vzorky krve pro vyšetření krevního obrazu byly odebrány do
zkumavek s EDTA a bezprostředně analyzovány. Celkový počet erytrocytů a leukocytů byl
zjišťován pomocí baničkové metody ředění a počítání krvinek v Bürkerově komůrce. Hladina
hemoglobinu byla určena fotometricky (SPECOL-11). Diferenciální počet leukocytů (v 200
buňkách) byl zjišťován klasickou histologickou metodou za použití mikroskopu s imerzní
čočkou po barvení nátěrů podle Pappenheima.
Výsledky byly analyzovány statistickým softwarem UNISTAT 5.1 (Unistad Ltd., GB). Data
byla testována na normalitu a poté byla testována významnost rozdílů mezi průměry obou
srovnávaných skupin pomocí nepárového t-testu (Zar, 1999).
Výsledky
Výsledky analýzy hematologických ukazatelů u bažantích slepic ustájených během
snáškového období v obohacených klecích nebo v konvenčních klecích avšak při provedení
kauterizace zobáku jsou uvedeny v tabulce 1.
Statisticky významný rozdíl mezi sledovanými systémy chovu byl zjištěn u hladiny
hemoglobinu.
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Tabulka 1. Hematologické ukazatele u bažantích slepic (n = 15) ustájených během
snáškového období v obohacených klecích nebo s kauterizovaným zobákem (průměr ± SEM)
Ukazatel
Obohacené klece
Hematokrit (l/l)
0,33 ± 0,01
Hemoglobin (g/l)
108,0 ± 2,9
Erytrocyty (T/l)
2,66 ± 0,09
Leukocyty (G/l)
21,8 ± 1,65
Heterofily (G/l)
1,56 ± 0,22
Lymfocyty (G/l)
19,8 ± 1,50
Eosinofily (g/l)
0,14 ± 0,02
Basofily (G/l)
0,11 ± 0,01
Monocyty (G/l)
0,17 ± 0,02
H/L
0,08 ± 0,01
H/L = poměr heterofily/lymfocyty

Kauterizace zobáku
0,35 ± 0,01
96,4 ± 2,0
2,69 ± 0,06
21,0 ± 2,02
1,36 ± 0,25
19,2 ± 1,83
0,12 ± 0,02
0,10 ± 0,01
0,14 ± 0,02
0,07 ± 0,01

Významnost (p)
0,098
0,003
0,787
0,770
0,561
0,789
0,467
0,714
0,287
0,493

Výsledky analýzy biochemických ukazatelů u bažantích slepic ustájených během snáškového
období v obohacených klecích nebo v konvenčních klecích avšak při provedení kauterizace
zobáku jsou uvedeny v tabulce 2.
Statisticky významný rozdíl mezi sledovanými systémy chovu byl zjištěn u hladiny kyseliny
močové a neopterinu.
Tabulka 2. Vybrané biochemické ukazatele u bažantích slepic (n = 15) ustájených během
snáškového období v obohacených klecích nebo s kauterizovaným zobákem (průměr ± SEM)
Ukazatel
Obohacené klece
Kauterizace zobáku
Významnost (p)
Bílkovina (g/l)
41,5 ± 1,55
41,5 ± 1,05
0,966
ALB (g/l)
20,5 ± 0,67
21,8 ± 0,59
0,161
Cholesterol (mmol/l)
6,45 ± 0,68
6,88 ± 0,44
0,599
Glukóza (mmol/l)
19,6 ± 0,24
20,2 ± 0,22
0,054
Vápník (mmol/l)
5,22 ± 0,24
5,16 ± 0,12
0,833
Fosfor (mmol/l)
1,83 ± 0,09
1,96 ± 0,09
0,333
Kys. močová (mol/l)
217,0 ± 13,3
293,6 ± 31,1
0,036
5,72 ± 0,36
6,44 ± 0,52
0,473
AST (kat/l)
LDH (kat/l)
3,77 ± 0,40
4,62 ± 0,53
0,209
Laktát (mmol/l)
10,8 ± 0,57
10,7 ± 0,36
0,806
Neopterin (nmol/l)
13,15 ± 0,70
17,78 ± 0,47
p < 0,001
Biopterin (nmol/l)
220 ± 9,90
234 ± 5,00
0,217
ALB = albumin, AST = aspartátaminotransferáza, LDH = laktátdehydrogenáza
Závěr
U bažantích slepic ustájených v průběhu snášky v obohacených klecích byla zjištěna vyšší
koncentrace hemoglobinu a nižší koncentrace kyseliny močové a neopterinu v plazmě než
u bažantích slepic s kauterizovaným zobákem ustájených v konvenčních klecích.
Tato práce vznikla s podporou prostředků výzkumného záměru MSM6215712402
„Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
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VLIV DVOU METOD ZABRAŇUJÍCÍCH VZÁJEMNÉMU KLOVÁNÍ NA
VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A HEMATOLOGICKÉ UKAZATELE U BAŽANTÍCH
SLEPIC USTÁJENÝCH BĚHEM SNÁŠKOVÉHO OBDOBÍ V KLECÍCH
IMPACT OF TWO ANTI-PECK MEASURES ON SELECTED BIOCHEMICAL AND
HAEMATOLOGICAL INDICES IN PHEASANT HENS HOUSED IN CAGES
DURING LAYING PERIOD
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Summary
Both beak trimming and putting spectacles on the beak are considered as procedures that
induce substantial stress in pheasants. In our study, not many significant changes were found
in monitored biochemical and haematological indices between pheasant hens fitted with
spectacles and beak-trimmed pheasant hens. However, hens fitted with spectacles during the
laying period exhibited lower concentrations of plasma biopterin than beak-trimmed pheasant
hens. Our findings suggest that the immune system was affected.
Key words: pheasant, cage system, beak trimming, spectacles
Souhrn
Obě sledované metody (kauterizace zobáku, násadce na zobák) jsou považovány za metody
s výrazným negativním dopadem na welfare bažantů. V naší studii nebylo zjištěno mnoho
významných rozdílů u sledovaných biochemických a hematologických ukazatelů mezi
bažantími slepicemi, u kterých byl použit násadec na zobák nebo provedena kauterizace
zobáku. Změny v hladině plazmatického biopterinu však naznačují odlišný dopad na imunitní
systém.
Klíčová slova: bažant, klecový chov, kauterizace, násadce na zobák
Úvod
V chovech bažantů se často vyskytuje vzájemné klování až kanibalismus, které může
způsobovat velké ztráty u všech věkových kategorií bažantů. Mezi celosvětově používaná
preventivní opatření patří kauterizace zobáku a použití násadců na zobák (Hrabčáková et al.,
2013). Obě tyto metody zabraňují nebo znesnadňují vzájemné klování, neřeší však příčinu
tohoto jevu a navíc jsou spojeny s vedlejšími dopady na welfare bažantů. Důsledky
kauterizace zobáku z pohledu welfare zahrnují trauma během samotného zákroku, bolest
v důsledku poškození tkáně a poranění nervů a ztrátu normální funkce vzhledem ke snížené
schopnosti smyslových vjemů zobákem (Pickett, 2009). Násadce mohou způsobit poškození
zobáku a nozder a prokazatelně zvyšují výskyt třepání hlavou a škrábání u bažantů (Butler
and Davis, 2010). Dopad na vnitřní prostředí bažantů byl dosud málo zkoumán.
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Cílem práce bylo srovnání vybraných biochemických a hematologických ukazatelů
u bažantích slepic na vrcholu snáškového období při použití dvou metod zabraňujících
vzájemnému klování, tj. kauterizace zobáku a použití násadců na zobák.
Materiál a metodika
Sledování bylo provedeno na přibližně 1 rok starých slepicích bažanta obecného (Phasianus
colchicus) s průměrnou tělesnou hmotností 0,85 kg. V jednotlivých klecích byly ustájeny
chovné skupiny sestávající z jednoho samce a pěti slepic. Každá klec byla vybavena drátěným
patrem, pěti automatickými napáječkami a žlábkovým krmítkem. Rozměry klece byly
následující: délka 200 cm, hloubka 85 cm, zadní výška 58 cm a 70 cm přední výška. Podlaha
byla skloněná směrem k přední stěně, což umožňovalo sběr vajec. Jedné pokusné skupině
bažantů byla před umístěním do klece provedena tepelná kauterizace jedné třetiny horní části
zobáku. Druhé skupině bažantů byl před umístěním do klece jako ochrana proti vzájemnému
klování nasazen komerčně prodávaný násadec na zobák (Clip On Specs, Agrigame, Velká
Británie), který nenarušuje tkáň, je nasazen pouze tlakem na zobák.
Bažanti byli krmeni granulovanou krmnou směsí BZN (ADW Agro, as, Krahulov, Česká
republika). V průběhu pokusu bylo využito pouze přirozeného světla (denní světlo) bez
umělého osvětlení.
Krev (3 ml) pro biochemické a hematologické vyšetření byla odebrána z vena basilica
v 6. týdnu snáškového období. Odběr každého vzorku včetně odchytu a manipulace
s bažantem netrval déle než 1 min (Chloupek et al., 2009). Heparinizovaná krev byla ihned
odstředěna (837 x g) při 4 °C po dobu 10 min. a vzorky plazmy byly uchovány při – 80 °C do
provedení
analýz.
Vybrané
biochemické
ukazatele
krevní
plazmy
jako
aspartátaminotransferáza (AST), laktát-dehydrogenáza (LDH), albumin (ALB), celkový
obsah bílkovin, cholesterol, glukóza, kyselina močová, laktát, vápník a fosfor byly měřeny na
principu fotometrické detekce pomocí biochemického analyzátoru KONELAB 20i za použití
komerčních testovacích souprav (BioVendor - Laboratorní medicina as, Brno, Česká
republika). Neopterin a biopterin byl stanoven pomocí HPLC s fluorometrickou detekcí
(Carru et al., 2004). Všechny vzorky a standardy byly při manipulaci chráněny před světlem.
HPLC analýza byla provedena na následující koloně: Zorbax Eclipse XBD – C 18 (150 x 4.6
mm), 5 – micron. Izokratická eluce byla provedena při průtoku 0,9 ml/min a složení mobilní
fáze voda/acetonitril 98/2 (v/v) při 35°C. K detekci byl použit fluorescenční detektor
s nastavenou excitační vlnovou délkou 353 nm a emisní vlnovou délkou 438 nm pro
selektivní detekci pterinů. Vzorky krve pro vyšetření krevního obrazu byly odebrány do
zkumavek s EDTA a bezprostředně analyzovány. Celkový počet erytrocytů a leukocytů byl
zjišťován pomocí baničkové metody ředění a počítání krvinek v Bürkerově komůrce. Hladina
hemoglobinu byla určena fotometricky (SPECOL-11). Diferenciální počet leukocytů (v 200
buňkách) byl zjišťován klasickou histologickou metodou za použití mikroskopu s imerzní
čočkou po barvení nátěrů podle Pappenheima.
Výsledky byly analyzovány statistickým softwarem UNISTAT 5.1 (Unistad Ltd., GB). Data
byla testována na normalitu a poté byla testována významnost rozdílů mezi průměry obou
srovnávaných skupin pomocí nepárového t-testu (Zar, 1999).
Výsledky
Srovnání hematologických ukazatelů u bažantích slepic ustájených během snáškového období
v konvenčních klecích s aplikovanými násadci nebo s kauterizovaným zobákem jsou uvedeny
v tabulce 1.
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U sledovaných hematologických ukazatelů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi
bažantími slepicemi, u kterých byla během snáškového období použita různá opatření proti
vzájemnému klování.
Tabulka 1. Hematologické ukazatele u bažantích slepic (n = 15) ustájených během
snáškového období s aplikovanými násadci nebo s kauterizovaným zobákem (průměr ± SEM)
Ukazatel
Násadce
Hematokrit (l/l)
0,33 ± 0,01
Hemoglobin (g/l)
102,4 ± 2,3
Erytrocyty (T/l)
2,51 ± 0,08
Leukocyty (G/l)
19,7 ± 1,71
Heterofily (G/l)
1,61 ± 0,26
Lymfocyty (G/l)
17,8 ± 1,57
Eosinofily (g/l)
0,17 ± 0,04
Basofily (G/l)
0,13 ± 0,02
Monocyty (G/l)
0,12 ± 0,01
H/L
0,10 ± 0,03
H/L = poměr heterofily/lymfocyty

Kauterizace zobáku
0,35 ± 0,01
96,4 ± 2,0
2,69 ± 0,06
21,0 ± 2,02
1,36 ± 0,25
19,2 ± 1,83
0,12 ± 0,02
0,10 ± 0,01
0,14 ± 0,02
0,07 ± 0,01

Významnost (p)
0,102
0,065
0,071
0,618
0,492
0,559
0,252
0,192
0,445
0,308

Srovnání biochemických ukazatelů u bažantích slepic ustájených během snáškového období
v konvenčních klecích s aplikovanými násadci nebo s kauterizovaným zobákem jsou uvedeny
v tabulce 2.
Statisticky významný rozdíl mezi bažantími slepicemi opatřenými násadcem na zobák
a bažantími slepicemi s kauterizovaným zobákem byl zjištěn u koncentrace bílkovin
a biopterinu v krevní plazmě.
Tabulka 2. Vybrané biochemické ukazatele u bažantích slepic (n = 15) ustájených během
snáškového období s aplikovanými násadci nebo s kauterizovaným zobákem (průměr ± SEM)
Ukazatel
Násadce
Kauterizace zobáku
Významnost (p)
Bílkovina (g/l)
45,0 ± 1,78
41,5 ± 1,05
0,035
ALB (g/l)
21,8 ± 0,71
21,8 ± 0,59
1,000
Cholesterol (mmol/l)
7,36 ± 0,76
6,88 ± 0,44
0,594
Glukóza (mmol/l)
19,8 ± 0,31
20,2 ± 0,22
0,295
Vápník (mmol/l)
5,56 ± 0,27
5,16 ± 0,12
0,189
Fosfor (mmol/l)
2,10 ± 0,07
1,96 ± 0,09
0,230
Kys. močová (mol/l)
256,6 ± 18,9
293,6 ± 31,1
0,318
6,61 ± 0,37
6,44 ± 0,52
0,797
AST (kat/l)
LDH (kat/l)
3,91 ± 0,28
4,62 ± 0,53
0,251
Laktát (mmol/l)
10,4 ± 0,45
10,7 ± 0,36
0,710
Neopterin (nmol/l)
16,13 ± 0,68
17,78 ± 0,47
0,056
Biopterin (nmol/l)
193 ± 4,36
234 ± 5,00
p < 0,001
ALB = albumin, AST = aspartátaminotransferáza, LDH = laktátdehydrogenáza
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Závěr
Obě sledované metody (kauterizace zobáku, násadce na zobák) jsou považovány za metody
s výrazným negativním dopadem na welfare bažantů. V naší studii nebylo zjištěno mnoho
významných rozdílů u sledovaných biochemických a hematologických ukazatelů mezi
bažantími slepicemi, u kterých byl použit násadec na zobák nebo provedena kauterizace
zobáku. Změny v hladině plazmatického biopterinu však naznačují odlišný dopad na imunitní
systém.
Tato práce vznikla s podporou prostředků výzkumného záměru MSM6215712402
„Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
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REPRODUKCE KONÍ Z POHLEDU WELFARE
EQUINE REPRODUCTION FROM THE PERSPECTIVE OF WELFARE
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Summary
This presentation deals with the welfare of horses in various stages of reproduction. Attention
is drawn to the possibility of negative impacts on health and life of foal in the selection of his
parents by the keeper. Another problem mentioned is view at the possibility of affecting the
safety and stress factors at the individual methods not only in breed mares, but also in
stallions. Part of the presentation is devoted to the welfare of breed mares from the
perspective of nutrition in various stages of pregnancy and in the postpartum period. The
authors also engaged in solving complicated births and postpartum period in terms of welfare
of foal and early breed of mares in this period.
Key words: equine welfare, reproduction, mating
Souhrn
Sdělení se zabývá welfare koní v jednotlivých fázích reprodukce. Upozorňuje na možnost
negativního ovlivnění zdraví a života hříběte již při výběru jeho rodičů chovatelem. Dalším
zmiňovaným problémem je pohled na možnost ovlivnění bezpečnosti a stresových faktorů při
jednotlivých způsobech připouštění a to nejen u klisen, ale i u hřebců. Část prezentace je
věnována welfare chovných klisen z pohledu jejich výživy v jednotlivých stádiích gravidity
a v poporodním období. Autorky se také věnují řešení komplikovaných porodů a poporodnímu
období z pohledu welfare hříběte a časného připouštění klisen v tomto období.
Klíčová slova: welfare koní, reprodukce, připouštění
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THE SCIENTIFIC EVALUATION OF ANIMAL WELFARE PUBLICATIONS
Serdar Izmirli*
Department of History of Veterinary Medicine and Deontology, Veterinary Faculty,
University of Selcuk, Konya, Turkey
Summary
It was found that 9993 publications related to animal welfare topic were published between
1989 and 2013. More than half (52.8%) of the publications were about veterinary science.
Almost three- fourths (75.6%) of the publications were articles. They have been getting almost
90 thousands citations at the total and almost 9 citations per publication. The first three
countries that published studies about animal welfare were USA, England and Germany.
89.2% of the studies were launched in English language. “Animal Welfare” journal was the
first chosen journal for publications and just 5.8% of them were published in the open access
journals. Even though 36 publications were realised in 1989, 875 studies published in 2013.
Key words: animal welfare, publication, scientific performance
Introduction
In the recent decades, animal welfare subject has gained global prominence. An animal
welfare research has provided improvement at the handling, housing and management of
animals (Fraser, 2014). Thus, more scientists are interested in animal welfare issues than
before. We can understand this close interest directly via the publication numbers. There is an
outstanding increase at the published literature of the animal welfare (Van der Schot and
Phillips, 2013) issues. The objective of the present study was to introduce the scientific
performance of the publications on animal welfare topic in terms of several parameters.
Material and Methods
This study utilized ISI (The Institute of Science Index) which was founded in 1960, in USA.
It offers bibliographic database services for scientific community, especially citation indexing
and analysis in several scientific fields (ISI, 2014). ISI has now 3 basic indexes and Science
Citation Index (SCI) is one of them. The citation numbers is one of the most important criteria
of journals that are indexed by ISI (Asan, 2005). SCI was introduced with the purpose of
maintaining an evaluation of the citation counts for scientific journals (Ponce and Lozano,
2010). ISI Web of Science is used to collect the data’s. The paper analysed 25 years period
between 1989 and 2013. The data of this study was achieved finally at 25 April 2014 via
“Web of Science”.
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Results and Discussion
Table 1. The publication fields of animal welfare topic and numbers of publications (First 10
fields)
Study Fields

Number of studies

% of publications

Veterinary Sciences

5276

53.8

Agriculture dairy animal
science

2,633

26.3

Zoology

1,716

17.2

Behavioral sciences

1,139

11.4

Agriculture multidisciplinary

526

5.3

Food science technology

515

5.2

Medicine research
experimental

314

3.1

Environmental sciences

271

2.7

Ethics

230

2.3

Ecology

183

1,8

The first ten fields for animal welfare topic are given at the above. The first three preferred
fields were veterinary science, agriculture dairy animal science and zoology, respectively.
Veterinary science is only extended half of the total publication numbers (Table 1).
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Table 2. The count of the document type of the publications (First five)
Number of
studies

% of studies

Article

7,550

75.6

Proceedings
Paper

1,435

14.4

Review

699

6.9

Editorial
Material

421

4.2

News Item

324

3.2

Document Type

Scientists firstly preferred publications as an “article”. Almost, three-fourths of the studies
published as an article. Review studies constitute 7% of the total publications (Table 2).
Table 3. The count of the publications for the countries (First ten)
Countries

Number of studies

% of publications

USA

1,685

16.9

England

1,626

16.3

Germany

1,105

11.1

Netherlands

631

11.4

Canada

542

6.3

Scotland

525

5.3

Australia

509

5.1

Italy

451

4.5

France

401

4.0

Denmark

398

4.0

Chiefly, USA, England and Germany scientists have published literature about this topic
(Table 3). It is seen that ten countries are developed countries in the world.
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Table 4. The count of the publications for the journals (First ten)
Number of
studies

Journals
Animal Welfare
Applied Animal Behaviour Science
Veterinary Record
Deutsche Tierarztliche Wochenschrift
Journal of Animal Science
Atla- Alternatives to Laboratory Animals
Journal of Dairy Science
Laboratory Animals
Animal
Journal of Agricultural Environmental Ethics

% of
publications

1,028

10.3

760

7.6

379

3.8

190

1.9

174

1.7

162

1.6

157

1.6

127

1.3

125

1.3

125

1.3

Giuffrida and Brown (2012) proposed that publishing journal prestige can influence an
article's subsequent citation rates. According to our findings, “animal welfare” journal is the
most preferred journal (Table 4) about animal welfare publications (%10.3). Besides, it is one
of the most popular and prestigious journal in this field. It’s now indexing at the Science
Citation Index (UFAW, 2014) and its impact factor for 2012 was 1.4 (ISC, 2014).
Publication numbers has been almost increased each year between 1989 and 2013. Although
36 studies published in 1989, 875 studies published in 2013. We can see 24 times increasing
at the publications in 25 years. Each publication has been getting nine citations in this topic.
Conclusion
More scientists and institutions are interested in this topic than before. Thus, there has been
a noteworthy increasing at the animal welfare studies in the last 25 years. These publications
predominantly published in developed countries and published in English language. Scientists
published their studies in the non-open access journals and as an “article”. These results
shows that the scientific popularity of animal welfare subject has been increasing year by year
and expected that the consequences’ of the studies may positively effects the welfare of
animals in their lives.
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ETOLOGICKÁ STUDIE KOSMANOVITÝCH (CALLITHRICIDAE)
SE ZAMĚŘENÍM NA ENRICHMENT V ZOO HLUBOKÁ
ETHOLOGICAL STUDY OF MARMOSETS (CALLITHRICIDAE) WITH FOCUS
ON ENRICHMENT IN ZOO HLUBOKÁ
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Summary
Environmental enrichment helps to improve mental and physical state of animals in captivity.
It also supports their active behaviour and tries to reduce stereotypical behaviour to which
these individuals kept in captivity have tended to. This paper was created in the ZOO of
Hluboká nad Vltavou - Ohrada. There has been chosen four species of marmosets and
tamarins research, the whole amount consists of 13 individuals. The first group was
composed from a male and two females of Pygmy marmosets. The second one was made up of
two females of Golden lion tamarind and the third one was consisted of the family of Cottontop tamarins, composed from a male, two females and two young ones animals (a male and
a female). The last observed species was Imperator tamarin which has the zoo in numbers of
a male, a female, and two young ones to who haven’t been distinguished the sex yet. The main
aim of the Thesis was to summarize the monkey’s behaviour during the period of enrichment
and without it. Furthermore, the goal was to find out whether the given enrichment changed
the behaviour of individuals. These two components were given to monkeys e.g. a carved out
melon and a bamboo ladder. We are speaking about the enrichment based on consuming
food. There was find out that after the statistic processing of the results, all observed animals
were influenced and enriched by the given “toys”.
Key words: environmental enrichment, Pygmy marmoset, Cotton-top tamarin, Imperator
tamarin, Golden lion tamarin
Souhrn
Environmentální enrichment pomáhá zlepšit psychický a fyzický stav zvířat v lidské péči.
Podporuje aktivní chování a snaží se redukovat stereotypní chování, ke kterému mají jedinci
drženi v lidské péči sklony. Práce byla uskutečněna v ZOO Hluboká nad Vltavou - Ohrada.
Pro pozorování byly vybrány 4 druhy kosmanovitých (Callitricidae) o celkovém počtu 13
jedinců. První skupina byla složena z jednoho samce a dvou samic kosmana zakrslého
(Callithrix pygmaeus). Druhá skupina byla složena ze dvou samic lvíčků zlatých
(Leontopithecus rosalia) a třetí skupinu tvořila rodina tamarínů pinčích (Saguinus oedipus),
složená z jednoho samce, jednoho samice a dvou mláďat (samec a samice). Posledním
sledovaným druhem byl tamarín vousatý (Saguinus imperator), kterého má zoologická
zahrada v zastoupení 1 samce, 1 samice a dvou mláďat, u kterých zatím nebylo určeno
pohlaví. Cílem bylo vyhodnotit chování opic v době s prvky obohacení a pozorováním bez
obohacení a následně zjistit, zda předložené obohacení prostředí změnilo chování jedinců.
Opicím byly předloženy tyto dva prvky: vydlabaný meloun a bambusový žebříček. Jednalo se
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o enrichment založený na potravě. Po statistickém zpracování výsledků bylo zjištěno, že
obohacující prvky ovlivnily všechny pozorované jedince.
Klíčová slova: environmentální enrichment, kosman zakrslý, tamarín pinčí, tamarín vousatý,
lvíček zlatý
Úvod
Environmentální enrichment neboli obohacení prostředí je velmi důležitým prvkem života
zvířat držených v lidské péči. Příznivě ovlivňuje psychický i fyzický stav zvířat. Ošetřovatelé
se jím snaží eliminovat abnormální chování, např. stereotypní chování. Při tvorbě
enrichmentu je nejdůležitější bezpečnost zvířat. Využívají se materiály přírodní i umělé.
Zvýšení kvality života zvířat je jedním z hlavních cílů většiny zoologických zahrad světa
včetně České republiky. Snahou lidí je nadále vymýšlet nové prvky obohacení pro různé
druhy zvířat.
Enrichment a jeho dělení
Enrichment se dá rozdělit do několika typů, počet těchto kategorií se ale různí a mnohé se
prolínají. Může se jednat o enrichment fyzický, sociální, ať už kontaktní či nekontaktní,
senzorický, který se dělí podle toho, na jaký ze smyslů působíme (sluchový, čichový),
enrichment potravní nebo kompozici. Každý z těchto typů je v chovu různě obtížně
uskutečnitelný. Při praktikování obohacování prostředí je třeba mít na paměti, že
z pravidelného opakování se časem stane návyk, rutina a pro zvíře začne ztrácet na atraktivitě.
Je proto vhodné nedávat krmivo vždy na to samé místo, měnit objekty v prostředí atd.
Kosmanovití jsou skupinou malých pralesních stromových primátů, která se vyskytuje pouze
ve Střední a Jižní Americe (Vančata, 2002). Během fylogenetického vývoje ztratili řadu
znaků, které jsou společné starosvětským primátům. Místo nehtů na prstech se jim vyvinuly
drápky, pouze na palcích zadních končetin jim zůstal nehet. Z toho vyplývá někdy používané
označení drápkaté opice. Uzpůsobení končetin jim umožňuje pohyb v korunách stromů
pomocí skákání (Puschmann, 2013). Nemají protistojné palce (Shefferly, 2000). Díky svým
,,drápkům“ jsou velmi dobře uzpůsobeny ke šplhání po silných kmenech.
Dalším znakem jsou prodloužené řezáky, jejichž prostřednictvím získávají rostlinné exudáty.
Drápkaté opice jsou převážně plodožravé (frugivorní), ale přijímají i drobné obratlovce
a bezobratlé (Rylands, 2013). Jednou z hlavních složek potravy je guma a míza stromů
(gumivorie) (Shefferly, 2000).
Sociální systém je u mnoha druhů polyandrie nebo monogamie. Vůdčí roli má rozmnožující
se samice, které blokuje ovulaci ostatních samic pomocí feromonů. Žijí v rodinných
skupinách. Samice rodí převážně dvě menší mláďata, kterým je věnována intenzivní péče
(Vančata, 2002). Gravidita trvá od 130 do 150 dnů. Samec obvykle pečuje o mláďata. Nosí
mláďata na zádech, samice si je přebírá k sobě pouze na krmení. Starší potomci pomáhají
pečovat o další potomky rodičů (Shefferly, 2000).
Obohacování prostředí
Enrichment je dynamický proces pro zlepšení života zvířat v zajetí. Změny životního
prostředí jsou vytvářeny s cílem vyvolat typické chování pro daný druh. Nejen obohacení
prostředí, ale i učení zvířat se staly nedílnou součástí chovu zvířat v zajetí.
V posledních dvou desetiletích tyto nástroje byly použity ke zlepšení života zvířat v mnoha
zoologických zahradách a akváriích (Mellen et al., 2001). Tresz (2010) uvádí, že enrichment
slouží k podpoře dobrého psychického stavu zvířat v zajetí a také, aby obohatil jejich
prostředí. Enrichment zajišťuje vhodné prostředí, které podporuje přirozené aktivity, omezuje
možnost psychického zhroucení na několika odlišných úrovních, jako výběh, potrava
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a sociální chování, a může být užit v mnoha formách. Při vytváření enrichmentu jsou
ošetřovatelé omezeni pouze vlastní fantazií a kvalitou enrichmentu (Mample a Perkins, 1997).
Principy, které by měly následovat při technikách enrichmentu (Carlstead a Shepherdson,
2000):
1) zvýšená kontrola a pohotovost mezi akcí a reakcí na prostředí
2) představení kognitivní výzvy jako je naučení, co trenér požaduje nebo řeší za problém
3) specifické etologické potřeby jako je přístřeší, úkryt, potrava…
4) zajištění prostředí, v němž zkoumání je povzbuzováno a odměňováno novými
a užitečnými informacemi
5) podněcování k sociálním vazbám (Carlstead a Shepherdson, 2000)
Prezence předmětů využitých při enrichmentu se ukázala více důležitá, než je velikost
ubikace. Pohyblivé předměty jsou zajímavější než nepohyblivé (Maple a Perkins, 1997).
Potravní enrichment
Potrava může být prezentována mnoha různými způsoby. Ty mohou vyvolat několik typů
chování jako příjem potravy, lov, vyhledávání potravy a strategie řešení problémů. Potravu
lze předkládat čerstvou, zamraženou, měkkou, tvrdou, hladkou, drsnou, těžkou, světlou, nebo
může být ukryta do krabic, do krmných skládaček, skryté nebo roztroušené po výběhu, ukryté
v substrátu atd. Potravní obohacení nabízí ideální prostor pro utváření typického chování
daného druhu. U volně žijících primátů sběr potravy zaujímá velkou část každodenního
života. V přirozeném prostředí se složení potravy často mění, a to zejména sezóně (Huber
a Lewis, 2011).
Young (2003) poznamenává, že je důležité uvědomit si, že zvýšení příjmu potravy
představuje pouze část přirozeného chování a příjem potravy je druhotně specifický.
K dispozici je široká škála obohacování krmením, prezencí krmení, složení krmné dávky,
různé pamlsky či ukrytá potrava. Nejjednodušší způsob, jak obohatit krmení je změnit
časovou a prostorovou distribuci potravy. Zavedení čerstvého ovoce nebo zelené píce přidá
nejen na rozmanitosti, chuti a zpracování potravy, ale i může přispět cennými stopovými
prvky či vitamíny (Honess a Marin, 2006).
Materiál a metodika
Cílem práce bylo vytvoření etologické studie 4 druhů drápkatých opic v ZOO Hluboká nad
Vltavou - Ohrada. Pro pozorování byly vybrány 4 druhy kosmanovitých (Callitricidae)
o celkovém počtu 13 jedinců. První skupina byla složena z jednoho samce a dvou samic
kosmana zakrslého (Callithrix pygmaeus). Druhá skupina byla složena ze dvou samic lvíčků
zlatých (Leontopithecus rosalia) a třetí skupinu tvořila rodina tamarínů pinčích (Saguinus
oedipus), složená z jednoho samce, jednoho samice a dvou mláďat (samec a samice).
Posledním sledovaným druhem byl tamarín vousatý (Saguinus imperator), kterého má
zoologická zahrada v zastoupení 1 samce, 1 samice a dvou mláďat, u kterých zatím nebylo
určeno pohlaví.
Jednalo se o vyhodnocení a porovnání etogramů bez enrichmentu a s enrichmentem.
Předpokládálo se, že předložené prvky enrichmentu neovlivní chování jedinců. Proto byla
vytvořena nulová hypotéza H0: Četnost jednotlivých projevů chování se při měřeních bez
enrichmentu s enrichmentem signifikantně neliší. Alternativní hypotéza: H1: Četnost
jednotlivých projevů chování se při měřeních bez enrichmentu s enrichmentem liší. Cílem
bylo vyhodnotit chování opic v době s prvky obohacení a pozorováním bez obohacení
a následně zjistit, zda předložené obohacení prostředí změnilo chování jedinců. Pozorování
probíhalo pouze ve vnitřních prostorách.
Pozorování bez enrichmentu
V první fázi práce byla zpracována etologická studie 4 druhů drápkatých opic ve dvou
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časových úsecích: od 8:00 do 12:00, celkem 240 minut, a v úseku 12:00 do 16:00, celkem 240
minut. Měření proběhlo dvakrát a výsledné údaje byly zprůměrovány, jelikož se skoro
nelišily. Chování bylo zaznamenáváno metodou snímkování v minutových intervalech, kdy
zaznamená chování všech zvířat dle vybraných prvků chování. Zaznamenané údaje vyjadřují,
kolikrát se dané chování vyskytlo v časovém úseku 240 minut.
Tabulka 1. Monitorované chování pro kosmany a lvíčky
Činnost

Definice činnosti

Neaktivita
Potravní chování

spánek
příjem potravy, příjem tekutin, získání potravy

Komfortní chování
Lidé
Sledování okolí

péče o srst, protahování, zívání, kýchání
reakce na ošetřovatele a návštěvníky
pozorování okolního dění, sledování jedince
stejného druhu
zkoumání předmětů
pohyb po výběhu

Explorační chování
Pohyb (lokomoce)
Vokalizace
Sociální chování
Hra

společná péče o srst, agresivita, páření, společná hra
individuální hra

Tabulka 2. Monitorované chování pro
tamaríny
Činnost

Definice činnosti

Neaktivita
Potravní chování

spánek
příjem potravy, příjem tekutin, získání potravy

Komfortní chování
Lidé
Sledování okolí

péče o srst, protahování, zívání, kýchání
reakce na ošetřovatele a návštěvníky
pozorování okolního dění, sledování jedince
stejného druhu
zkoumání předmětů
pohyb po výběhu

Explorační chování
Pohyb (lokomoce)
Vokalizace
Sociální chování
Hra
Péče o mláďata

společná péče o srst, agresivita, páření, společná hra
individuální hra
nošení mláďat na zádech, kojení, čištění mláďat

Pozorování s enrichmentem
Chování bylo zaznamenáváno metodou snímkování v minutových intervalech. Zaznamenané
údaje vyjadřují, kolikrát se dané chování vyskytlo v časovém úseku 240 minut. V druhé fázi
byly předloženy všem jedincům 2 prvky enrichmentu, a to vydlabaný meloun a bambusový
žebříček. Jednalo se tedy o enrichment založený na potravě. Oba prvky byly předloženy
dvakrát.
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Enrichment 1 - vydlabaný meloun
Tento obohacující prvek byl předložen v časovém úseku 8:00 až 12:00, celkem 240 minut.
Jednalo se o vydlabaný žlutý meloun, který byl naplněn ranním krmením (směs zeleniny
a hmyz) + hroznové víno. Následně byl zavěšen do ubikace. Vždy byl na konci
monitorovaného úseku odstraněn.
Enrichment 2 - bambusový žebříček
Enrichment byl předložen v časovém úseku 12:00 až 16:00, celkem 240 minut. Jednalo se
o sestavu bambusových trubiček, které byly k sobě svázány a naplněny směsí kašičky pro děti
a arabské gumy. Na konci úseku byl obohacující prvek odstraněn.
Získané výsledky byly statisticky zpracovány. Pro grafické zpracování, vyhodnocení
a porovnání dat byl využit počítačový program Microsoft Excel 2007. Pozorování bez
enrichmentu bylo zpracováno v Microsoft Excel. Monitoring s enrichmentovými prvky byl
taktéž vyhodnocován v Microsoft Excel. Pro statistické vyhodnocení byl použit program
Statistika 10. Použitá metoda: test dobré shody (χ2 test). Pro ověření hypotéz byly použity
kontingenční tabulky. Testovalo se na hladině významnosti p=0,05.
Výsledky a diskuze
Pro všechna zvířata je důležitý prostor, ve kterém žijí. Proto i pro drápkaté opice v Zoo
Hluboká je ubikace zásadním enrichmentem. Tyto opice potřebují prostor, který je rozčleněn
větvemi a dalšími prostředky. V naší práci jsme zvolili prvky enrichmentu založené na
potravě. Prvním předloženým enrichmentem byl vydlabaný žlutý meloun, který byl naplněn
mixem krájené zeleniny. Druhým předloženým obohacujícím prvkem byl bambusový
žebříček, který byl naplněn dětskou kašičkou a arabskou gumou.
U obou předložených enrichmentů došlo ke změně chování. Toto tvrzení prokázalo
i statistické hodnocení téměř u všech jedinců. Pouze u samice kosmana zakrslého KZ2
při prvním pokusu bambusový žebříček se přijala nulová hypotéza, že četnost jednotlivých
projevů chování se při měřeních bez enrichmentu s enrichmentem signifikantně neliší. Mohlo
to být způsobeno špatným psychickým nebo zdravotním stavem, jelikož u samce Cipíska
a samice KZ1, se kterými KZ2 sdílí ubikaci, došlo ke změnám v chování oproti pozorování
bez enrichmentu. U zbývajících dvanácti jedinců se zamítla nulová hypotéza a byla přijata
alternativní hypotéza: četnost jednotlivých projevů chování se při měřeních bez enrichmentu
a s enrichmentem liší.
Pro úplnost výsledků byla vytvořena ještě jedna nulová hypotéza H0: Projevy chování
v pokusu 1 se neliší od projevů chování v pokusu 2. Alternativní hypotéza: H1: Projevy
chování v pokusu 1 se liší od projevů chování v pokusu 2. Zde byly srovnány oba pokusy
jednoho enrichmentu u každého jedince.
Porovnáním záznamů z etologického pozorování bez enrichmentu a s enrichmentem bylo
zjištěno, že obohacující prvky ovlivnily chování jedinců v obou pokusech. Výjimku tvořil
první pokus bambusového žebříčku u samice kosmana zakrslého KZ2, kdy byla přijata nulová
hypotéza. Vzájemné porovnání obou pokusů s prvky enrichmentu odhalilo, že celá skupina
tamarínů pinčích reagovala odlišně. První pokus se lišil od druhého.
Buchanan-Smith (2011) uvádí, že kosmanovití potřebují, co nejvíce rozčleněný prostor
větvemi, hadicemi a trubkami. Dále by v ubikaci měly být přírodní materiály jako podestýlka.
Opice se v přírodních substrátech rády přehrabují. Dalším hlediskem je potrava. Kosmanovití
konzumují široké spektrum ovocných plodů, bezobratlých, drobných obratlovců, ale pro
většinu z nich je důležitá gumivorie. Drápkaté opice mají přizpůsobený chrup k příjmu
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exudátů. Poole (1990) uvádí ve své práci příklad enrichmentu, který navrhl McGrew. Vytvořil
umělý gumovníkový strom. Sestavil 50cm vysoký strom o průměru 4,7cm. Celý strom byl
rozdělen na několik částí. Každá část měla 7cm a byly v ní vyvrtány otvory. Na tyto otvory
byla vytvořena víčka. Do otvorů se nalila arabská guma, zavřelo se to víčkem a kosmanovití
museli nejdříve odstranit víčko a poté se dostali k potravě. Poole (1990) předložil další
enrichment založený na ukryté potravě. Jednalo se o akrylátovou trubku, do které byly
vyvrtány otvory o průměru 0,6 cm. Tato roura byla uzavřena na obou koncích. Do ní vkládal
moučné červy.
Závěr
Etologická studie prokázala, že téměř všichni dospělí jedinci tráví většinu dne sledováním
okolí a pohybem. Výjimku tvořil samec tamarína vousatého Cvrček, u kterého převažovala
činnost lidé a pohyb. Všechna dospělá zvířata se během sociálního chování věnovala společné
péči o srst. Jen občas se jednalo o agresivní chování, hlavně u lvíčků zlatých.
U mláďat tamarína pinčího převládaly činnosti pohyb a explorační chování. Tato mláďata
byla starší než mláďata tamarínů vousatých. Mladí tamaríni vousatí se převážně věnovali
exploračnímu chování, pohybu a individuální hře. Hlavní položkou v sociálním chování
mláďat byla společná hra. Všechna pozorování mohla být ovlivněna psychickým
a zdravotním stavem zvířat, přítomností ošetřovatelů a návštěvníků.
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ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ TÝRÁNÍ ZVÍŘAT V ČR
HANDLING CASES OF ANIMAL CRUELTY IN THE CZECH REPUBLIC
Milan Kaucký*
SOS – zvířata v nouzi z.s., Asociace pro certifikaci kvality péče o opuštěná, týraná
a hendikepovaná zvířata z.s.
SOS - animals in need, Association for certification of quality of care for abandoned, abused
and handicapped animals
Summary
In handling cases of animal cruelty in administrative proceedings, the situation is very sad.
The reason is that officials often decide only on the basis of the legal minimum knowledge,
without the required expert knowledge about the biological needs of the animals.
Recommendation of veterinary inspectors is not officially binding.
Key words: animal cruelty, administrative procedure
Souhrn
V řešení případů týrání zvířat ve správních řízeních je situace velice tristní. Důvodem je, že
úředníci rozhodují pouze na základě kurzu právního minima, bez požadovaných odborných
biologických znalostí o potřebách zvířat. Doporučení veterinárního inspektora není pro
úředníka závazné.
Klíčová slova: týrání zvířat, úřední jednání
Úvod
Případy týrání zvířat v ČR přibývají, zvláště pak u mladší generace. Přestože je prokázáno, že
mnoho pachatelů násilných trestných činů začínalo na zvířatech, byla donedávna tato oblast
násilí orgány činnými v trestním řízení více méně opomíjena. I dnes je snaha většinu
podobných zvrhlostí kvalifikovat pouze jako přestupek a předat je k vyřízení úředníkům
odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP).
Bohužel veřejnost si vůbec neuvědomuje kompetence jednotlivých státních orgánů, které
v těchto případech mohou nějakým způsobem zasáhnout, a většinou vše dávají za vinu
inspektorům Statní veterinární správy. Jenže situace v ČR je z hlediska kompetencí zcela
odlišná.
Zákonné kompetence
Zákon č. 246/1992 Sb. v aktuálním znění uvádí:
ČÁST ŠESTÁ
ORGÁNY OCHRANY ZVÍŘAT
§ 22 Státní veterinární správa
(1)Krajské veterinární správy a na území hlavního města Prahy Městská veterinární správa
na úseku ochrany zvířat
a) vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým
a právnickým osobám
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f) vypracovávají odborná vyjádření a vydávají osvědčení o schválení silničního dopravního
prostředku nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat5b), pozastavují a odnímají
tato osvědčení,
l) na základě kontrolního zjištění mohou vydávat v případě porušení právních předpisů na
úseku ochrany zvířat proti týrání rozhodnutí o závazném pokynu k odstranění zjištěných
nedostatků; v tomto rozhodnutí stanoví, jaká právní povinnost byla porušena, jakým
způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky odstraněny, a kontrolují odstranění
těchto nedostatků,
m) podávají podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednání přestupků
a správních deliktů vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním
fyzickým a právnickým osobám na úseku ochrany zvířat
§ 24a Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1)Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a) rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a a 28b o předběžné náhradní péči podle
§ 28c včetně náhrady nákladů za toto opatření,
b) plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen projednat všechny podněty podané
podle § 22 odst. 1 písm. m), písemně, vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do
jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí ho
bezodkladně zaslat příslušné krajské veterinární správě, to platí i v případech, kdy nebylo
správní řízení zahájeno na základě podnětu příslušné krajské veterinární správy. Totéž
platí pro rozhodnutí vydaná v řízení o odvolání, v přezkumném řízení a při obnově řízení
a vydání nového rozhodnutí.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností si vyžádá v řízení nebo před zahájením řízení
o správním deliktu odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je pro toto řízení
závazné. Je-li řízení zahájeno z podnětu orgánu veterinární správy a součástí podnětu je
i odborné vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje. Odborné vyjádření se rovněž
nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření
proti úniku zvířete.
Z uvedených citací zákona je zřejmé, že inspektor KVS má pouze pravomoc posoudit
zdravotní stav zvířete na místě včetně podmínek chovu v době své kontroly. Může vydat
i závazný pokyn, k odstranění nedostatků. Ale ke správnímu řízení s mnohem většími
pravomocemi úředníka OPR může dát pouze podnět a odborné vyjádření ke stavu zvířete
v době kontroly.
Požadované vzdělání
Pro inspektora KVS platí § 26
(1) Pověřen výkonem dozoru může být pouze odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním
veterinárního směru, který získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek
podle zkušebního řádu a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů vztahujících
se k činnosti jím vykonávané. Zkušební řády schvaluje a zkoušky provádí ministerstvo.
Pro úředníka ORP ale již zákon č.246/1992 Sb. v aktuálním znění žádné požadavky neurčuje.
Tuto kompetenci za něj v obecné rovině požadavků na vzdělávání úředníků přebírá zák. č.
312/2002 Sb. v aktuálním znění spolu s vyhláškou č. 512/2002 Sb. v aktuálním znění.
Požadavky na vzdělávání úředníků řešících případy týrání zvířat se ve vyhlášce objevili ale
5b)

Čl. 18 a 19 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
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teprve až po její novelizaci č. 273/2007 Sb. Teprve od této novelizace vstoupila v platnost
i podmínka zák.č. 312/2002 Sb. v aktuálním znění, kde je:
§ 21 Zvláštní odborná způsobilost
(1) Správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný
celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Výjimečně
tyto činnosti může vykonávat i úředník, který nemá zvláštní odbornou způsobilost,
a) nejdéle však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu
samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je
prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem,
2) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Úředník je
povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených
prováděcím právním předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu
samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je
prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.
(3) Zvláštní odborná způsobilost zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon
činností stanovených prováděcím právním předpisem. Zvláštní odborná způsobilost má
obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště
obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona
o krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o správním řízení, a schopnost aplikace
těchto znalostí. Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností
stanovených prováděcím právním předpisem, zvláště znalost působnosti orgánů územní
samosprávy a územních správních úřadů vztahující se k těmto činnostem, a schopnost
jejich aplikace.
Obsah testu si každý může prohlédnout na :
http://www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast/kurz-31
Kritizované nedostatky
Přitom úředníkovi pro úspěšný výsledek zkoušky stačí správně zodpovědět pouze dvě třetiny
otázek! Z uvedeného je zřejmé, že celé proškolení včetně zkoušky úředníka se zvláštní
odbornou způsobilostí je spíše kurzem právního minima. Vůbec nezohledňuje jakékoli
požadavky na znalosti fyziologických potřeb a welfare zvířat. K tomu ještě přistupuje
okolnost, že řešení případů týrání zvířat není pro úředníky soustavnou činností, ale spíše
nahodilou okrajovou činností, u níž je oprávněný předpoklad, že úředník spoustu vědomosti
i z toho minima, kterým byl proškolen, do skutečného správního řízení téměř zapomene.
Navíc může dle zákona řešit tyto případy 1,5 roku bez prověření i minimálních znalostí !!!
Přitom požadavky na ověřenou odbornost a vzdělání úředníka OPR, který fakticky ve
výsledku správního řízení nemusí respektovat doporučení inspektora SVS, a konečné
rozhodnutí závisí pouze na úředníkovi, jsou minimální. Vzhledem k požadovaným znalostem
a vzdělání inspektorů SVS, kteří mají pouze poradní hlas, se jedná o zásadní, až absurdní,
nesrovnalost, která ve svém důsledku spíše vylučuje odborné posouzení situace zvířete a tím
nerespektuje smysl zákona č. 246/19992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v aktuálním znění.
Je to podobné, jako by u soudního řízení měla rozhodovat uklizečka s kurzem právního
minima, protože soudci jsou přetíženi případy, a uklízečka čas má.
Důvodem tohoto uspořádání, jak mi bylo vysvětleno MZe, byla předpokládaná větší znalost
místní situace úředníkem ORP i fakticky nedostačující personální kapacita SVS pro řešení
případů týrání zvířat. Bohužel, realita je značně odlišná od předpokladu. Úředník ORP sice
má větší přehled o místní situaci, ale také většinou různé vazby na okolí. A to např.
příbuzenské, přátelské, či klientelistické, i když nemusí být přímo osobní. K tomu navíc
přistupuje okolnost, že náhradní péči musí hradit příslušná ORP. Zákonné ustanovení platné
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od 1.1.2013, že vlastníkem zvířete se sankcí dle § 27 odst. 13, § 27a odst.21, a zejména § 27b
odst.4 a § 27c odst.2 zákona č. 246/1992 Sb. v aktuálním znění se stává stát, podle mých
zkušeností, si většina úředníků ORP ani neuvědomuje a proto se domnívají, že veškeré
náklady ponese ORP. Proto náhradní péči či propadnutí nebo zabrání zvířete nevyužívají,
protože by se to odrazilo v jejich osobním hodnocení od představitelů ORP za zvýšení
nákladů, které by obec ze svého rozpočtu neplánovaně hradila. O případech, kdy zvíře
opravdu odeberou, ale nepředají jej Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a tím
vlastně proti platnému zákonu zpronevěří státní majetek ani nemluvě.
Pokud pomineme případy utýrání zvířat, které se dostanou jako trestný čin až před soud,
většinu případů řeší právě pouze úředníci ORP. Přitom je paradoxem, že mnohem závažnější
trestný čin je projednáván před soudem veřejně, kdežto správní řízení je veřejnosti
nepřístupné s ohledem na ochranu osobnosti trýznitele zvířat. Tímto důvodem se zaštiťují
i úředníci ORP, když odmítají podat jakékoli informace.
Lze konstatovat, že správní řízení ve věci týrání zvířete je jediné ze všech správních řízení,
kde není zastoupena poškozená strana, tedy zájmy samotného zvířete. Ve všech ostatních
správních řízeních se může občan, kterého se řízení nějakým způsobem týká, přihlásit jako
účastník řízení a díky tomu se bránit případné nekompetentnosti úředníka. V případě týrání
zvířete je kromě úředníka účastníkem řízení pouze provinilec – tyran zvířete, který
samozřejmě hájí své zájmy a ne zájmy zvířete. Nikdo jiný nemá právo se do správního řízení
přihlásit. Inspektor SVS dává pouze posudek o stavu zvířete v době, kdy zvíře kontroloval.
Tento posudek by pro rozhodování úředníka měl, být sice závazný, ale nikdo to nekontroluje.
Navíc může úředník argumentovat, že posudek není již aktuální, protože situace se časem
změnila.
Díky uzavřenosti řízení se jedná i o vysoce potenciálně korupční prostředí, které dosvědčuje
i jediný existující veřejně přístupný přehled řešení případů týrání zvířat uvedený v důvodové
zprávě k novele zákona č. 246/1992 Sb. projednávané v PS v roce 2012.
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Tabulka 1. Přehled řešení případů týrání zvířat uvedený v důvodové zprávě k novele zákona
č. 246/1992 Sb. projednávané v PS v roce 2012
Název krajského
úřadu

Krajský úřad
Jihočeského kraje
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje
Krajský úřad
Karlovarského
kraje
Krajský úřad kraje
Vysočina
Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje
Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje
Krajský úřad
Olomouckého kraje
Krajský úřad
Pardubického kraje
Krajský úřad
Plzeňského kraje
Krajský úřad
Středočeského kraje
Krajský úřad
Ústeckého kraje
Krajský úřad
Zlínského kraje
Magistrát hlavního
města Prahy
Celkem

Počet návrhů na
zvláštní opatření
podaných
krajskou
veterinární
správou

Počet vydaných
rozhodnutí
o zvláštním
opatření podle §
28a odst. 1 písm.
a) - umístění
týraného zvířete
do náhradní péče

Počet vydaných
rozhodnutí
o zvláštním
opatření podle §
28a odst. 1 písm.
b) - zajištění
opatření ke snížení
počtu
hospodářských
zvířat včetně jejich
usmrcení

Počet
vydaných
rozhodnutí
o zvláštním
opatření podle §
28a odst. 1 písm. c)
pozastavení
činnosti, při které
dochází k týrání
zvířat

3

2

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

5

0

0

0

10

4

0

0

údaje nedodány

údaje nedodány

údaje nedodány

údaje nedodány

7

5

0

0

7

2

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

7

5

1

1

36

12

0

0

1

0

0

0

3

3

0

0

86

39

1

1

Z tabulky jasně vyplývá nepoměr odborného názoru SVS a skutečné činnosti ORP.
Závěr
Navrhované varianty řešení
Řešením této neradostné situace je razantní vnesení odbornosti do správních řízení
v případech týrání zvířat, na čemž jsme se shodli jak s KVL tak se SVS. To by bylo možné ve
dvou krocích.
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Prvním krokem je zvýšení odbornosti samotných účastníků správního řízení.
Zvýšit požadavky na odbornost úředníků ORP fakticky nepřipadá v úvahu, protože celý
systém vzdělávání úředníků zastřešuje jednotně MV. Zvýšení požadavků pouze pro případy
týrání zvířat by z jednotného systému značně vybočilo, proto není reálné a přes MV je zcela
neprůchodné.
Druhou systematickou možností je účast inspektora KVL při všech jednáních, zvýšení jeho
pravomocí a závaznosti jeho odborného vyjádření i k chovatelem učiněným opatřením na
zlepšení stavu v celém průběhu správního řízení. Dosud tato opatření posuzuje pouze úředník
ORP bez odborné biologické kvalifikace. Bohužel na toto řešení nemá SVS personální ani
finanční kapacitu a od MF nelze očekávat při současné situaci navýšení rozpočtu SVS.
Nesystematickým řešením by byla možnost otevřít správní řízení v případech týrání zvířat za
určitých podmínek i veřejnosti. Tady se pak nabízí dvě varianty řešení:
1. Do správního řízení by se mohli přihlásit volně občané, kteří by zkouškou prokázali své
odborné znalosti nejen práva týkajícího se zvířat, alespoň na úrovni úředníků ORP, ale
i podrobné znalosti welfare, etologie, fyziologických potřeb zvířat a další potřebné znalosti
k příslušnému druhu zvířete. Tito odborně prověření občané by měli v podstatě funkci
advokáta zájmů týraného zvířete. Navíc by jejich přítomnost výrazně bránila
potenciálnímu korupčnímu prostředí.
2. Druhou možností by bylo, pokud by takovéto osoby byly v pracovním poměru (např. na
dohodu o provedení práce či pracovní činnosti) k SVS alespoň formálně a za symbolickou
mzdu. K této možnosti by se museli vyjádřit právníci specializovaní na pracovní právo,
bylo-li by takové řešení vůbec reálné.
Myslím, že dobrovolných ochranářů, kteří by byli schopni absolvovat potřebné zkoušky, třeba
i v pravidelných několikaletých intervalech, jak je tomu např. i v elektrotechnice
u prověřování odborné způsobilosti osob, by se v každém kraji několik našlo.
Druhým krokem, který je bez výhrad systematický a státu by nepřinesl zvýšení nákladů, je
vypracování a uzákonění konkrétních a hlavně jednoznačných minimálních požadavků na
zvířata v zájmových chovech dle jednotlivých druhů zvířat. Současné znění zákonů je příliš
vágní a umožňuje velmi široký, často až absurdní, výklad. Tyto podmínky by pak byly
povinné pro všechny občany bez rozdílu. Byly by i vítaným přínosem pro SVS, protože jak
inspektoři KVS, tak úředníci ORP by se mohli ve svých rozhodnutích o něco konkrétního
opřít.
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HODNOCENÍ MÍRY KONTAMINACE KOČEK RTUTÍ POMOCÍ ANALÝZY SRSTI
EVALUATION OF MERCURY CONTAMINATION IN CATS USING HAIR
ANALYSIS
Tomáš Král*, Jana Blahová, Lenka Sedláčková, Zdeňka Svobodová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The aim of the present work is to evaluate the degree of contamination by mercury cats
through analysis of hair. Mercury is need to watch because it is one of the most
contaminating pollutants in the environment and because of accumulation in the food chain.
For the evaluation of mercury contamination cats, we chose skin derivatives (hair). At the
same time, measures the total mercury in the feeding of pelleted feed. Cats were divided into
two groups. The first group was fed granular feed with fish and the second group feed free of
fish. Total mercury in hair samples and granulated feed was measured using atomic
absorption spectrophotometry with AMA 254. We compared the value of the total mercury
content in the investigated two groups of cats. It was evaluated the correlation between
mercury content in the hair and in the present feed. Was no evidence of correlation between
the total mercury content in granular feed and the level of total mercury in the hair of cats.
Key words: total mercury, feed with fish, feed free of fish
Souhrn
Cílem předložení práce je hodnocení stupně kontaminace koček rtutí pomocí analýzy srsti.
Rtuť je nutné sledovat jelikož je jedním z nejvýznamnějších kontaminujících polutantů
v životním prostředí a z důvodu její kumulace v potravním řetězci. Pro hodnocení
kontaminace koček rtutí jsme zvolili kožní deriváty (srst). Současně bylo prováděno měření
celkové rtuti ve zkrmovaném granulovaném krmivu. Kočky byly rozděleni do dvou skupin.
První skupina byla krmena granulovanými krmivy s obsahem ryb a druhá skupina
granulovanými krmivy bez obsahu ryb. Celková rtuť ve vzorcích srsti a granulovaných
krmivech byla měřena pomocí atomové absorpční spektrofotometrie na přístroji AMA 254.
Byly porovnávány hodnoty obsahu celkové rtuti u sledovaných dvou skupin koček. Byla
hodnocena korelace mezi obsahem rtuti v srsti a v předkládaném krmivu.
Nepodařila se prokázána závislost mezi obsahem celkové rtuti v granulovaných krmivech
a mezi hladinou celkové rtuti v srsti koček.
Klíčová slova: celková rtuť, granulované krmivo s obsahem ryb, granulované krmivo bez
přítomnosti ryb
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Úvod
Rtuť a její sloučenin jsou extrémně toxické. Do organismus se může rtuť dostat vdechnutím,
vstřebáním přes kůži a sliznice. Vodní živočichové a především ryby mají přirozenou
tendenci akumulovat rtuť v těle. Ve vodním prostředí se rtuť na methylrtuť přetváří
mikroorganismy v sedimentu a následně proniká do těl a akumuluje se v rybách (WHO,
2007). V životním prostředí se rtuť akumuluje v potravinovém řetězci. Rtuť v organické
formě přijatá zvířaty snadno proniká přes hemato-encefalickou bariéru a dochází k její
kumulaci v mozku. Rtuť se používá ke sledování dlouhodobé expozice rtuti z důvodu
ukládání do vlasů. Obsah ve vlasech závisí především na frekvenci konzumace ryb (Sakai et
al. 1995; WHO, 2007).
U zvířat, která byla krmena krmivem s obsahem rtuti byly pozorovány neurologické příznaky,
ataxie, záchvaty a křeče.Vysoká úroveň celkové rtuti byla u zvířat prokázána ve všech
sledovaných tkáních (Takeuchi et al. 1977). Charakteristické léze otravy methylrtutí byly
pozorovány v centrálním nervovém systému a významně zvýšená hladina byla v mozku,
mozečku, játrech a ledvinách (Eto et al. 2001). Psi a kočky se úspěšně využívají jako
indikátory znečištění prostředí a krmiv kovy. Kovy se stanovují v krvi a kožních derivátech
(např. srsti).
Srst se využívá jako neinvazivní matrice pro hodnocení expozice rtuti. Stanovení celkové rtuti
bylo zhodnoceno jako dobrá screeningová metoda pro hodnocení zátěže u tohoto druhu
(Sousa et al. 2013).
Pro výskyt rtuti v potravinách a krmivech jsou stanoveny maximální limity, které uvádějí
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/32/ES o nežádoucích látkách
v krmivech se změnou SMĚRNICE KOMISE 2010/6/EU, kde se uvádí limit rtuti v krmných
směsích pro psy, kočky a kožešinová zvířata 0,3 mg/kg.
Materiál a metodika
V předložené práci bylo hodnoceno zatížení organismu rtutí pomocí neinvazivní metody. Pro
analýzu byly odebrány vzorky srsti cca 500 mg a cca 10g granulovaného krmiva. Srst byla
střižená co nejblíže u kůže z přední předloktí kočky. Granulované krmivo použité do práce
bylo podáváno nejméně 1 měsíc před odběrem srsti. U sledovaných zvířat byl zaznamenán
druh, pohlaví, jméno, plemeno, věk, hmotnost, způsob chovu, výrobce krmiva, složení
krmiva, doba zkrmování a doplňky stravy. Před měřením se musely vzorky srsti zbavit
nečistot, což bylo dosaženo promýváním nejprve v acetonu, poté třikrát v destilované vodě
a poté opět v acetonu. V každém činidle byla srst ponechána 10 minut za občasného míchání.
Po tomto kroku byla srst vkládána mezi filtrační papíry, usušena a následně připravena pro
měření rtuti. Vzorky granulovaných krmiv byly pouze rozdrceny. Obsah celkové rtuti ve
vzorcích srsti a granulovaných krmiv byl měřen na jednoúčelovém atomovém absorpčním
spektrofotometru AMA 254 (Advanced Mercury Analyser), který umožňuje detekci celkové
rtuti. Měřené kočky byly rozděleny do 2 skupin. První skupina (n = 37) byly kočky, které
byly krmeny granulovaným krmivem bez obsahu ryb, druhá skupina (n = 21) byly kočky
krmeny granulovaným krmivem s obsahem ryb (rybích mouček). Statistické zpracování dat
bylo prováděno pomocí programu UNISTAT 5.6. for EXCEL. Pro porovnání rozdílů mezi
skupinami byl použit nepárový Mann-Whitneyův test. Pro hodnocení závislosti mezi obsahem
rtuti v srsti a granulovaném krmivu byl použit Spearmanův koeficient.
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Výsledky a diskuze
Výsledky obsahu celkové rtuti v srsti koček jsou uvedeny v grafu 1, kde první sloupec
ukazuje množství celkové rtuti v srsti koček, které byly krmeny granulovaným krmivem bez
obsahu ryb, druhý sloupec ukazuje hodnoty celkové rtuti v srsti kaček, které byly krmeny
granulovaným krmivem s obsahem ryb. V grafu 2 první sloupec ukazuje hodnotu obsahu
celkové rtuti v granulovaném krmivu bez obsahu ryb a druhý sloupec udává hladinu celkové
rtuti v granulovaném krmivu s obsahem ryb.
Nebyla potvrzena hypotéza, že závislost mezi obsahem celkové rtuti v granulovaných
krmivech a mezi koncentrací celkové rtuti v srsti koček je statisticky významná. Tato korelace
nebyla signifikantní (P > 0,05) a zároveň také nebyla potvrzená významnost mezi skupinami,
které byly krmeny granulovaným krmivem s obsahem ryb a bez obsahu ryb. Našimi výsledky
jsme neprokázali výsledky (SOUSA et al., 2013).
Možnými příčinami nepotvrzené korelace mohlo být jednak neúplně uváděné složení
granulovaných krmiv, neúplný nebo nepřesný popis krmiva majitelem nebo, například
u koček, venkovní možnost jiného příjmu potravy.
Graf 1: Porovnání mediánů obsahu celkové Hg v srsti koček po zkrmování granulí bez ryb
(1) a granulí s rybou (2)
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Graf 2: Porovnání mediánů obsahu celkové Hg v granulovaném krmivu bez ryby (1)
a s rybou (2)
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Závěr
Nebyla prokázána signifikantní závislost (P > 0,05) mezi obsahem celkové rtuti
v granulovaných krmivech a mezi koncentrací celkové rtuti v srsti koček je statisticky
významná a zároveň také nebyla potvrzená významnost mezi skupinami, které byly krmeny
granulovaným krmivem s obsahem ryb a bez obsahu ryb.
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VÝUKA PŘEDMĚTU „LABORATORNÍ VYŠETŘOVÁNÍ VZORKŮ IV –
INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZA“
TEACHING “LABORATORY EXAMINATION OF SAMPLES IV INSTRUMENTAL ANALYSIS”
Petr Maršálek*
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The subject “Laboratory examination of samples IV – instrumental analysis” is an obligatory
course for the bachelor’s study programme of Animal Protection and Welfare. The aim of this
course is to teach students modern methods of instrumental analysis and their significance for
animal welfare and protection. In practical laboratory exercises, students acquire practical
experiences with selected instrumental methods.
Key words: chromatography, spectrometry
Souhrn
Povinný studijní předmět „Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza“ se
vyučuje v bakalářském studijním programu oboru Ochrana zvířat a welfare. Cílem předmětu
je seznámit studenty s moderními technikami instrumentální analýzy a jejich praktickým
významem v oblasti péče o zvířata. Na praktických cvičeních budou mít studenti možnost si
vyzkoušet vybrané techniky instrumentální analýzy.
Klíčová slova: chromatografie, spektrometrie
Úvod
V zimním semestru 2014 probíhá poprvé v rámci bakalářského studijního programu Ochrana
zvířat a welfare na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno nový povinný předmět
s názvem „Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza“. Předmět je určen pro
studenty 3. ročníku. Má za cíl studenty seznámit s vybranými technikami instrumentální
analýzy, jež jsou v dnešní době nezbytné v moderní péči o zvířata. Součástí předmětu je
přednáška v rozsahu 2 vyučovacích hodin probíhající každý týden a cvičení ve stejném
rozsahu. Cvičení je ukončeno zápočtem, předmět potom zkouškou.
Obsah předmětu
V rámci přednášek se studenti seznámí se základními pojmy v analytické chemii, jako jsou
analyt, analytická metoda, analytická technika atd. Seznámí se rovněž se základními principy
a aspekty práce s instrumentálními metodami, jako je získání a vyhodnocení analytického
signálu, problematikou chyb měření a validací metod. Z instrumentálních metod bude
věnována největší pozornost metodám molekulové spektrometrie (molekulová absorpční
a fluorescenční spektrometrie) a separačním metodám (plynové a kapalinové chromatografie
*
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a hmotnostní spektrometrie), které hrají klíčovou roli při stanovení látek významných
v oblasti welfare a ochrany zvířat. Dále budou probírány metody atomové absorpční, emisní
a fluorescenční spektrometrie a vybrané elektrochemické metody. Studenti se seznámí
s fyzikálněchemickými principy metod, řešením hardware, jejich možnostmi i praktickým
využitím.
V rámci cvičení si studenti prakticky vyzkouší vybrané instrumentální metody. Budou si moci
na konkrétních analytických metodách vyzkoušet techniky, jako jsou molekulová absorpční
spektrometrie, kapalinová chromatografie, plynová chromatografie a hmotnostní
spektrometrie. Kromě samotných analytických technik získají studenti řadu dalších znalostí
a dovedností souvisejících s prací v analytické laboratoři. Naučí se obsluhovat analytické
váhy, pH metr, centrifugu, ultrazvukovou lázeň, olejovou rotační pumpu, vakuový manifold
a další vybavení laboratoře. Osvojí si rovněž nezbytné výpočty. Celé cvičení je koncipováno
tak, aby si studenti pod vedením vyučujícího mohli sami prakticky vyzkoušet celé postupy
analýz od přípravy vzorku až po samotnou analýzu na analytických přístrojích.
Závěr
Celkově předmět rozšíří teoretické i praktické znalosti studentů o oblast špičkových
laboratorních technologií, které v dnešní době hrají významnou roli v klinické praxi a tedy
i v oblasti welfare a ochrany zvířat.
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ÚČINKY MYKOTOXINU DEOXYNIVALENOLU NA VYBRANÉ PARAMETRY
IMUNITNÍHO SYSTÉMU PSTRUHA DUHOVÉHO
EFFECTS OF THE MYCOTOXIN DEOXYNIVALENOL ON IMMUNE
PARAMETRES OF RAINBOW TROUT
Iveta Matejová*, Monika Vícenová, Hana Kudláčková, Martin Faldyna,
Helena Modrá, Zdeňka Svobodová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The aim of this study was to determine the effects of diet containing deoxynivalenol (DON) on
immune responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish were divided into two
groups, control (n = 10) and experimental (n = 10). Fish in control group were fed
commercial diet, fish in experimental group were fed commercial feed with addition of DON
in dose of 2 mg/kg feed. The experiment lasted 23 days. Application of feed wit addition of
deoxynivalenol showed significant effect as indicated by a higher value of pro-inflammatory
cytokine TNF-α in head kidney (P < 0.05). The present data show that prolonged ingestion of
feed contaminated with deoxynivalenol affect the immune responses on rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss).
Key words: DON, Oncorhynchus mykiss, cytokines
Souhrn
Cílem této studie bylo zhodnotit účinky mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) na imunitní
systém pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). Ryby byly rozděleny na dvě skupiny,
kontrolní (n = 10) a experimentální (n = 10). Skupině kontrolní bylo podáváno komerční
krmivo, skupina experimentální byla krmena komerčním krmivem s přídavkem DON v dávce 2
mg/kg krmiva. Vlastní pokus probíhal 23 dní. Podávání krmiva s přídavkem deoxynivalenolu
vyvolalo signifikantní zvýšení prozánětlivého cytokinu TNF-α v přední ledvině (P < 0,05).
V naší studii jsme potvrdili, že dlouhodobé podávání krmiva kontaminovaného
deoxynivalenolem ovlivňuje imunitní systém pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss).
Klíčová slova: DON, Oncorhynchus mykiss, cytokiny
Úvod
Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity vláknitých plísní. Nejčastějšími původci jsou
plísně rodů Aspergillus, Fusarium, Penicillium a Claviceps.
Deoxynivalenol (DON) patří do skupiny trichothecenových mykotoxinů. Jedná se o toxický
metabolit produkovaný plísní Fusarium graminearum a F. culmorum. DON je považován za
ekonomicky nejdůležitějšího zástupce trichothecenů díky jeho velmi častému výskytu na
obilovinách jako je pšenice, ječmen a kukuřice a také na jejich vedlejších produktech
(Wegulo, 2012). Odhaduje se, že přibližně 25 % světové úrody je kontaminováno mykotoxiny
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(Hooft et al., 2011).
Vzhledem k nárůstu používání obilovin a jejich vedlejších produktů do krmných směsí pro
ryby, dochází v těchto krmivech v poslední době ke zvýšenému výskytu mykotoxinů.
Pstruh duhový (O. mykiss) patří mezi karnivorní druhy, ale i přes to obsahuje komerční
krmivo pro tento druh část rostlinných komponentů. Uvádí se, že množství obilovin
obsažených v krmivu pro lososovité ryby se pohybuje přibližně v rozmezí 15 až 27% a pro
kaprovité ryby 20 až 70% (Pietsch et al., 2013).
K nejčastějším klinickým příznakům, které byly popsány u jiných druhů zvířat po akutním
příjmu vysokých dávek deoxynivalenolu, patří zvracení a průjem, po chronickém příjmu
nízkých dávek se vyskytuje snížený příjem krmiva, snížena konverze krmiva, anorexie,
gastrointestinální krvácení, zánět a poruchy imunitního systému.
U ryb jsou známy rozdíly v citlivosti k příjmu mykotoxinů v důsledku jejich rozdílného
metabolismu. Hooft et al. (2011) prokázali, že pstruh duhový je mnohem citlivější k příjmu
deoxynivalenolu než jiné druhy ryb. Chronický příjem krmiva s obsahem mykotoxinu
deoxynivalenolu způsobuje u pstruhů snížení příjmu krmiva, sníženou konverzi krmiv, nižší
hmotnostní přírůstky a ovlivnění imunitního systému. Na jaterní tkáni se vyskytují
patomorfologické změny, např. subkapsulární hemoragie, edém a tuková infiltrace (Hooft et
al., 2011). Účinky závisí na věku, druhu, zdravotním a výživném stavu.
Cílem předkládané studie bylo zhodnotit účinek deoxynivalenolu na odpověď imunitního
systému u pstruha duhového.
Materiál a metodika
Studie byla provedena na pstruzích duhových (n = 20) ve stáří jednoho roku. V průběhu 14
denní aklimatizace byly ryby krmeny 2x denně komerčně vyráběným krmivem (EFICO Alpha
717) v dávce 1 % jejich tělesné hmotnosti. Následně byli pstruzi rozděleni na skupiny
kontrolní (n = 10) a experimentální (n = 10). Skupině kontrolní bylo podáváno komerční
krmivo, skupina experimentální byla krmena komerčním krmivem s přídavkem DON v dávce
2 mg/kg krmiva.
Pokus proběhl v průtokovém systému akvárií. Hodnoty parametrů vody během období
aklimatizace i vlastního experimentu byly následující: nasycení vody kyslíkem 80.5 - 95.2 %,
pH 7.90 - 8.20, teplota 14.0 - 15.1 °C, celkový amoniak 0.1 - 0.5 mg/l; NO3- 20 - 30 mg/l;
NO2- 0.1 - 0.4 mg/l; Cl- 20 - 25 mg/l.
Po 10 dnech od začátku experimentu byla rybám aplikována vakcína AquavacERM
ponořením do zředěné vakcinační suspenze. Vakcína byla podána za účelem stimulace aktivní
imunity pstruha duhového proti Yersinia ruckeri.
Na konci experimentu byla pstruhům odebrána krev pro použití na ELISA test a následně byli
omráčeni tupým úderem do hlavy a usmrceni přetětím prodloužené míchy. Poté byly
odebrány orgány (přední ledvina a slezina) ke stanovení prozánětlivých cytokinů metodou
real-time PCR.
Data byla zpracována pomocí nepárového neparametrického Mann-Whitney U testu.
Výsledky byly zpracovány pomocí statistického programu GraphPad Prism 5 (GraphPad
Software, Inc., La Jolla, CA, USA). Statistická významnost byla hodnocena na hladině
významnosti p<0.05 a p<0.01.
Výsledky a diskuze
Pomocí kvantitativní RT-PCR využívající interkalaci SYBR Green byla stanovena ve
vzorcích přední ledviny a sleziny exprese mRNA protizánětlivého (IL-10) a prozánětlivých
(TNFα, IL-1ß, IL-8) cytokinů a referenčního genu 60s. Pro tyto účely byly adaptovány
specifické primery (Pérez-Sánchez et al., 2011), které jsou uvedeny v tabulce 1.
90

Ochrana zvířat a welfare 2014

Tabulka 1.
Forward primer 5´- 3´

Gene

Reverse primer 3´- 5´

TNF - α GGGGACAAACTGTGGACTGA

GAAGTTCTTGCCCTGCTCTG

IL - 1β

ACATTGCCAACCTCATCATCG

TTGAGCAGGTCCTTGTCCTTG

IL-8

AGAATGTCAGCCAGCCTTGT

TCTCAGACTCATCCCCTCAGT

IL-10

CGACTTTAAATCTCCCATCGAC

GCATTGGACGATCTCTTTCTTC

60s

AGCCACCAGTATGCTAACCAGT TGTGATTGCACATTGACAAAAA

Statistické vyhodnocení prokázalo zvýšenou expresi TNF-α (p<0.05) v přední ledvině
u experimentální skupiny ryb v porovnání s kontrolní. Další testované cytokiny nebyly
změněny. Ve vzorcích sleziny jsme nezaznamenali změny u žádného z testovaných cytokinů
(graf 1 a 2).
Graf 1. Hodnoty relativní mRNA exprese cytokinů v přední ledvině, * statisticky významné
(p<0,05)
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Graf 2. Hodnoty relativní mRNA exprese cytokinů ve slezině
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Za použití ELISA metody byly v krevní plasmě stanoveny specifické IgM protilátky proti Y.
ruckeri kmen Hageman typ I aplikované ve vakcíně. Změna hladiny protilátek mezi kontrolní
a experimentální skupinou po příjmu krmiva kontaminovaného deoxynivalenolem nebyla
statisticky významná (graf 3).
Graf 3. Hladina specifických IgM protilátek v krevní plasmě
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Z našich výsledků vyplývá, že podávání deoxynivalenolu v dávce 2 mg/kg po dobu 23 dní
vedlo ke zvýšení hodnoty prozánětlivého cytokinu TNF-α v přední ledvině v důsledku
imunitní odpovědi na toxické působení deoxynivalenolu.
Závěr
Výsledky sledování potvrdily citlivost pstruha duhového (O. mykiss) k deoxynivalenolu a
přispívají k objasnění toxikodynamiky tohoto mykotoxinu u ryb.
Tato studie vznikla za podpory IGA 34/2013/FVHE a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky (LO1218 OneHealth).
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VÝUKA PŘEDMĚTU WELFARE POKUSNÝCH ZVÍŘAT A POKUSY
NA ZVÍŘATECH
TEACHING “WELFARE OF EXPERIMENTAL ANIMALS AND ANIMAL
EXPERIMENTATION”
Helena Modrá*
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene,
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The subject “Welfare of Experimental Animals and Animal Experimentation” is an obligatory
course for the bachelor’s study programme of Animal Protection and Welfare. This course
aims to equip the students with general knowledge of ethology, physiology and welfare
requirements of the most commonly used laboratory animals. The students also become
acquainted with legislation related to the protection of experimental animals and performing
animal experimentation. The practical exercises are focused on demonstrations of various
types of breeding and user establishments.
Key words: laboratory animals, breeder and user of experimental animals, experimental
design
Souhrn
Povinný studijní předmět „Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech“ se vyučuje
v bakalářském studijním programu oboru Ochrana zvířat a welfare. Cílem předmětu je
poskytnout studentům tohoto oboru komplexní přehled o etologii, fyziologii a požadavcích na
welfare nejčastěji používaných druhů laboratorních zvířat. Studenti jsou seznámeni také
s legislativou, která se vztahuje k ochraně pokusných zvířat a provádění pokusů na zvířatech.
Praktická cvičení jsou věnována ukázkám různých typů chovných a uživatelských zařízení.
Klíčová slova: laboratorní zvíře, uživatel a chovatel pokusných zvířat, projekty pokusů
Úvod
Povinný studijní předmět Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech je určen pro
studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu oboru Ochrana zvířat a welfare.
Předmět se vyučuje v letním semestru v rozsahu 2 hodiny přednášek týdně, 2 hodiny
praktických cvičení jednou za dva týdny. Předmět je ukončen zkouškou ve formě písemného
testu.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy zvířat, které se nejčastěji používají k pokusným
účelům, s jejich fyziologickými potřebami, chovem a plánováním experimentů s ohledem na
welfare pokusných zvířat. Podle statistických údajů vyplývajících ze Zprávy komise Radě
a Evropskému parlamentu (2013) bylo v členských státech EU za rok 2011 využito pro
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pokusné a jiné vědecké účely téměř 11,5 milionu zvířat. Nejpočetněji zastoupenou skupinu
(80 % celkového počtu zvířat) představovali hlodavci a králíci. Z hlodavců byly nejčastěji
využívány myši a potkani. Druhou nejvíce používanou skupinou (12,5 %) byla studenokrevná
zvířata (obojživelníci, ryby a plazi), třetí největší skupinou byli ptáci (5,9 %). S ohledem na
tyto údaje je velká část teoretické i praktické výuky věnována welfare laboratorních myší,
potkanů a králíků, nezanedbatelný podíl výuky tvoří také welfare a pokusy na obojživelnících,
rybách a ptácích a zvláštnosti při welfare chovu a pokusů na subhumánních primátech.
Studenti jsou seznámeni také se zoohygienickými požadavky při chovu laboratorních zvířat.
Kromě znalostí z oblasti etologie a fyziologie jednotlivých druhů pokusných zvířat získají
studenti v rámci výuky předmětu informace o typech zařízení, ve kterých jsou umístěna
pokusná zvířata. Tyto znalosti si studenti mohou upevnit a prohloubit při exkurzích do
jednotlivých chovných a experimentálních zařízení. Studenti si mohou prohlédnout během
praktického cvičení konaného na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství na
Mendelově univerzitě v Brně různé typy experimentálních systémů pro pokusy na rybách,
v průběhu výjezdního cvičení do firmy MediTox s. r. o. v Konárovicích je studentům
předvedeno experimentální zařízení provádějící pokusy na savcích včetně subhumánních
primátů. Chovné zařízení pro obojživelníky (drápatky vodní) mají studenti možnost vidět na
Ústavu veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare VFU Brno. V rámci praktického
cvičení konaného na tomto pracovišti je studentům také demonstrován rozdíl mezi
embryonálním a larválním stádiem obojživelníků a provedení testu FETAX, který zahrnuje
pouze embryonální stádium. Experimentální zařízení pro pokusy na gnotobiotických zvířatech
je studentům předvedeno na Ústavu patologické morfologie a parazitologie VFU Brno, zde
také studenti navštíví stáje určené pro ovce, u kterých se provádí odběry krve pro přípravu
mikrobiologických médií. Ucelený přehled o provádění pokusů na psech, kočkách a prasatech
získají studenti v rámci praktického cvičení, které se koná v části experimentu na Klinice
chorob psů a koček.
V rámci výuky jsou studenti seznámeni také s historickými údaji vztahujícími se k pokusům
na zvířatech a počátky ochrany pokusných zvířat. V rámci uplatňování konceptu 3R
(Replacement, Reduction, Refinement) jsou probrány etické aspekty experimentu a možnosti,
případně limitující faktory při snaze o omezení počtu zvířat používaných k experimentům.
Z konceptu 3R vychází také evropská legislativa chránící pokusná zvířata před zbytečným
utrpením. U studentů jsou požadovány znalosti požadavků a postupů při plánování pokusů na
zvířatech vycházející z části věnované ochraně pokusných zvířat zákona na ochranu zvířat
proti týrání (č. 246/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 419/2012 Sb.,
o ochraně pokusných zvířat. Studenti se učí posoudit správnost údajů uvedených v Žádosti
o schválení projektu pokusů a další formální náležitosti při posuzování a schvalování žádosti.
Závěr
Absolvováním předmětu Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech získají studenti
ucelený přehled v oblasti chovu a využití pokusných zvířat. Získané znalosti mohou využít při
posuzování nezbytnosti experimentů a správného uplatňování požadavků na welfare
pokusných zvířat.
Literatura
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – Sedmá zpráva o statistických údajích
týkajících se počtu zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely v členských státech
Evropské unie COM (2013) 859 final
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
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PREVALENCE INFEKCE GIARDIA INTESTINALIS A CRYPTOSPORIDIUM SPP.
U PSŮ A KOČEK S PRŮJMOVÝM ONEMOCNĚNÍM V ČR
PREVALENCE OF GIARDIA INTESTINALIS AND CRYPTOSPORIDIUM SPP.
INFECTION IN DOGS AND CATS WITH DIARHEA IN CZECH REPUBLIC
Martina Načeradská1,2*, Dita Kelnerová3
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Soukromá veterinární ordinace, Krymská 23, Praha 10, ČR, 2 Ústav infekčních chorob
a mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
ČR, 3 Sevaron poradenství s.r.o., Palackého tř. 163a, Brno, ČR
1

Private veterinary practice, Krymská 23, Prague 10, Czech Republic, 2 Department of
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Summary
Giardia intestinalis and Cryptosporidium parvum are both parasites with zoonotic potential.
With the increasing number of animals from breeding in catastrophic zoohygienic conditions
the number of diagnosed animals increases. In dogs and cats with chronic or recurrent
gastrointestinal disease immunohistochemical examination of stool for these two parasites
should be included as standard dignostic procedure.
Key words: Giardia, cryptosporidia, zoonosis, cat, dog
Souhrn
Giardia intestinalis i Cryptosporidium parvum jsou parazité, kteří mají zoonotický potenciál.
Se zvyšujícím se počtem zvířat z chovů s katastrofálními zoohygienickými podmínkami se
zvyšuje i počet diagnostikovaných zvířat. U psů a koček s chronickým či rekurentním
gastrointestinálním onemocněním by mělo být v diagnostice standartně zahrnuto
imunohistochemické vyšetření trusu na přítomnost těchto dvou parazitů.
Klíčová slova: Giardie, cryptosporidie, zoonoza, kočka, pes
Úvod
U těchto parazitů jsou projevy klinických příznaků závislé na stavu imunitního systému
hostitele a případné koinfekci (např. coronaviry, rotaviry, E. Coli, Tritrichomonas foetus).
Oba mají zoonotický potenciál, ale hlavně u lidí postižených např. AIDS mohou vyvolávat
akutní i chronické průjmy, u některých jedinců je infekce asymptomatická.
Giardia intestinalis patří mezi protozoa. Byly identifikovány genotypy A-G, z nichž A a B
mají zoonotický potenciál. Tento parazit žije na povrchu střevních klků v dudodenu, díky
tomu dochází ke zkrácení a ztluštění střevních klků a následkem je malabsorbce. Nakažené
zvíře kontaminuje prostředí trofozoity (vegetativní stádium) a cystami. Zvíře se nakazí per
orálně požitím cyst z kontaminované vody, krmiva nebo prostředí. Terapie se provádí
nejčastěji metronidazolem v dávce 25mg/kg 2xdenně 5-10 dní nebo fenbendazolem v dávce
50 mg/kg 1xdenně 5 dní.
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Cryptosporidium spp. patří také mezi protozoa. Jako první bylo identifikováno C. parvum,
které bylo experimentálně přeneseno z dobytka na psy a kočky a díky tomu vznikl
předpoklad, že je původcem onemocnění psů a koček. V nedávné době bylo, s využitím
molekulárních metod (PCR), identifikováno C. felis, které se primárně vyskytuje u koček a C.
canis primárně u psů. Morfologicky se jemně odlišují od C. parvum, ale stoprocentně je lze
rozeznat pouze metodou PCR. Cryptosporidium je intracelulární parazit s extraplasmatickou
lokalizací, množí se v buňkách hostitele těsně pod buněčnou membránou. Vývoj probíhá na
povrchu epiteliálních buněk. Je lokalizován v tenkém střevě. Zvíře se nakazí požitím oocyst
z prostředí nebo kontaminované vody a kontaminuje prostředí oocystami. V terapii je velmi
důležitá intestinální dieta. Dále se doporučuje podávání azitromycinu v dávce 7-15mg/kg
2xdenně po 14 dní nebo tylosinu v dávce 10-15 mg/kg 2xdenně 21 dní.
Tito původci průjmových onemocnění nejsou v ČR vzácní a měli by být zahrnuti do
diferenciální diagnózy u zvířat s chronickými nebo rekurentními průjmy. V naší praxi se
s nimi setkáváme často u zvířat pocházejících od překupníků a velkochovatelů nebo u zvířat
dlouhodobě léčených s chronickým průjmem.
Diagnostika je možná několika způsoby, nejcitlivější je metoda PCR, která je ale až příliš
citlivá, protože detekuje i velmi malý počet parazitů. Komerčně dostupné a poměrně
spolehlivé jsou ELISA testy. Pro diagnostiku C. felis a C. canis je možné využít komerční
testy určené k diagnostice C. parvum, protože při testu dochází ke zkřížené imunologické
reakci. Nejméně spolehlivé je vyšetření barveného preparátu pod mikroskopem, např.
u giardií je senzitivita pouze 20-40%.
Materiál a metodika
Oba parazité byli vyšetřováni ze vzorků stolice nebo rektálních výtěrů s využitím
kvalitativních imunochromatografických testů (ELISA testy). K detekci antigenu Giardia
intestinalis byl použit Anigen Rapid Giardia Ag Test Kit (BioNote inc.), který má dle studií
výrobce senzitivitu i specificitu 100 %. K detekci povrchového antigenu Cryptosporidium
spp. byl použit Fast test Crypto strip (Megacor), který má dle studií výrobce senzitivitu 96,7
% a specificitu 99,9 %.
Výsledky a diskuse
V letech 2009 až 2012 bylo vyšetřeno celkem 902 vzorků, z toho bylo vyšetřeno na
přítomnost Giardia intestinalis 531 (116 psů a 415 koček) a Cryptosporidium spp. 371 (87
psů a 284 koček). Prevalence výskytu Giardia intestinalis byla obecně 23% (126 pozitivních
zvířat), přičemž u psů byla 14% a u koček 27%. Prevalence výskytu Cryptosporidium spp.
byla 27% (101 pozitivních zvířat), přičemž u psů byla 14% a u koček 31%.
Prevalence výskytu giardií u psů i koček byla ve srovnání s rozsáhlou studií v USA (u psů
15,6% a ukoček 10,8%) vyšší. Prevalence výskytu cryptosporidií u psů a koček byla ve
srovnání s literaturou spíše nižší ( u psů až 44,8% a u koček až 38,5%).
Pro záchyt těchto parazitů je velmi důležitý odběr, protože cysty giardií, nebo oocysty
cryptosporidií se nevylučují každý den, je nutné odebrat minimálně 3 vzorky stolice, ideálně
ob den. Studie u giardií ukázaly, že pokud vyšetříme 3 a více vzorků dosahuje senzitivita
vyšetření 90-95%, pokud vyšetříme pouze jeden vzorek je senzitivita přibližně 70%.
Vyšetření rektálního výtěru je tedy nedostačující, protože výsledek může být falešně
negativní.
Závěr
Je třeba se na tyto parazitózy zaměřit při rutinním ošeřování psů s rekurentním
gastrointestinálním onemocněním, protože jsou velmi častou příčinou. Vzhledem k neustále
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se zvyšujícímu počtu štěňat pocházejících z množíren by mělo být do klasického vyšetření
trusu u štěňat s průjmem zahrnuto i imunohistochemické vyšetření na giardie a cryptosporidie.
Téměř všechna štěňata z těchto podmínek totiž trpí kombinovanými parazitózami vzhledem
ke katastrofálním zoohygienickým podmínkám v takovýchto chovech. Navíc takový pes či
kočka může být zdrojem infekce pro člověka, protože některé kmeny mají zoonotický
potenciál.
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INFEKCE KOČEK VYVOLANÉ CHLAMYDOPHILA SPP. A MYCOPLASMA SPP.
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Summary
In past few years the prevalece of chlamydia and mycoplasma infections in cats raised a lot.
Especially in pedigree and non pedigree breeders, cat shelters and deposites. It is impossible
to diagnose these infections just only by clinical examinations. Both infections are zoonoses
and there is no programme which would take care of this problem.
Key words: chlamydophila, mycoplasma, zoonosis, cat
Souhrn
V posledních několika letech se velmi zvýšl výskyt Chlamydiových a Mykoplasmových infekcí
v chovech koček, ať již s průkazem původu (PP), bez PP nebo v útulcích či depozitech. V praxi
není možné určit jen na základě klinického vyšetření, o jakou infekci se jedná, navíc se v obou
případech jedná o zoonózy a neexistuje žádný program, který by současný stav řešil.
Klíčová slova: chlamydophila, mycoplasma, zoonoza, kočka
Úvod
Chlamydophila felis je intracelulární původce konjuktivitid a onemocnění respiračního
aparátu u koček. Může však postihovat i klouby a pohlavní ústrojí. Výskyt infekce je vyšší
u venkovních koček a koček chovaných ve větších počtech, zejména v chovatelských
stanicích a útulcích. Obecně se popisuje, že zhruba 10% nevakcinovaných koček má
protilátky a u 30% koček s konjuktivitidou bývá C. felis izolována. Klinické příznaky
chlamydiové infekce jsou nespecifické. Patří mezi ně výtok z očí, překrvené spojivky, často
chemóza, kašel a kýchání. Obvykle je zpočátku postiženo jedno oko a při progresi infekce
dochází k bilaterálnímu postižení. Infekce může být často chronická, perzistentní s relapsy.
Chlamydophilu felis lze prokázat pomocí imunochromatografického testu, za zlatý standard je
považováno PCR. Materiál k diagnostice získáme výtěrem spojivky, dutiny nosní nebo ústní.
Vzhledem k tomu, že chlamydie jsou nitrobuněčné mikroorganismy, důležitá je správná
technika výtěru, protože je třeba získat dostatečné množství buněk.
Mycoplasma spp. jsou bakterie typické tím, že nemají buněčnou stěnu, ale pouze třívrstevnou
cytoplasmatickou membránu. Infekce mohou být u koček vyvolány M. felis, M gateae, M.
feliminutum či M. Arginini. Nejčastějším původcem je M. felis, která se v rámci infekcí
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spojivek a dýchacích cest koček uplatňuje většinou jako sekundární patogen s herpesviry,
kaliciviry, chlamydiemi nebo jinými bakteriemi. Literatura uvádí, že takto může být
infikováno 15-22% koček. Klinické projevy mykoplasmové infekce jsou obdobné
chlamydióze. Citlivou a spolehlivou metodou průkazu Mycoplasma spp. je PCR.
Léčba chlamydiové a mykoplasmové infekce
Léčba chlamydiové a mykoplasmové infekce je stejná. Antibiotikem volby jsou tetracykliny.
U koťat do 6 měsíců věku je vhodný azithromycin, ale jeho účinnost nemusí být dostatečná.
Terapie by měla trvat nejméně čtyři týdny nebo minimálně 2 týdny po kompletním vymizení
klinických příznaků. Osvědčilo se i podávání pradofloxacinu po dobu 3 týdnů. Celkovou
léčbu lze doplnit lokální aplikací tetrycyklinové masti nebo fluorochinolonových očních
kapek, lokální terapie sama osobě není tak účinná jako celková. Bohužel za poslední rok už
v naší praxi byly zachyceny 2 kočky, jejichž mykoplasmy nereagovaly ani na jedno ze
zmíněných antibiotik, přičemž jejich léčba trvala 3 měsíce.
Při vzplanutí onemocnění je důležité testovat všechny kočky v daném zařízení, i ty, které
nemají klinické projevy onemocnění. Obecně je doporučováno léčit všechny kočky, někteří
autoři doporučují terapii jen u pozitivních. U mykoplasmových a chlamydiových infekcí
sehrávají roli i asymptomatičtí jedinci, kteří mikroorganismy vylučují do prostředí. Negativní
jedince je potřeba prostorově oddělit vzhledem k tomu, že obě nemoci jsou mezi kočkami
snadno přenosné přímým kontaktem. Vakcinace proti chlamydióze není účinnou prevencí.
Může však pomoci zmírnit příznaky onemocnění. Účinnou prevencí obou infekcí je dobrá
hygiena chovů (protokoly pro zacházení s kočkami s respiratorními infekcemi), dostatečně
dlouhá terapie účinnými antibiotiky a omezení počtu koček ve skupině.
Závěr
Chlamydiové a mykoplasmové infekce patří mezi zoonózy. Mohou u člověka vyvolat zánět
spojivek nebo onemocnění horních i dolních cest dýchacích. Ohrožené jsou zejména děti,
starší jedinci a imunosuprimované osoby. Velmi ohrožení mohou být lidé, kteří trpí
nádorovým onemocněním a léčí se cytostatiky, pro něž může být nemocná kočka s klinickými
příznaky velkým rizikem, které může vážně ohrozit jejich život.
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EE A JEHO VYUŽITÍ U PSŮ
ENVIRONMENTAL ENRICHMENT AND DOGS
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Summary
The paper deals with an enrichment of the environment not only dogs raised in household, but
also in animal shelters. Discusses the different types of enrichmentu and describes
appropriate possibilities of its use which are applicable for the dogs.
Key words: dog, environmental enrichment, using
Souhrn
Příspěvek se zabývá obohacením prostředí psů nejenom chovaných v domácnostech, ale také
v útulcích. Pojednává o jednotlivých typech enrichmentu a popisuje vhodné možnosti jeho
využití, které jsou aplikovatelné pro psy.
Klíčová slova: psi, obohacení prostředí, použití obohacení
Úvod
Psi jsou společenští tvorové a potřebují společnost nejlépe vlastního druhu, popř. mít možnost
se zabavit, pracovat – mít obohacené prostředí. Dle Morris et al. (2011) obohacení
samo o sobě výrazně oddaluje proces psychického stárnutí psa. Young (2003) dělí obohacení
prostředí na 5 základních typů: potravní, sociální a kognitivní obohacení (kontaktní
i nekontaktní typy), vybavení ubikací, předměty k manipulaci a smyslový. Wells
(2003) a Morris et al. (2011) jej dělí na živý a neživý.
Materiál a metodika
Zhodnocení enrichmentu, popis typů a příklady enrichmentu používaného u psů.
Výsledky
Do živého je možné zařadit všechny aktivity jedince s jinými jedinci svého či jiných druhů
a je nejvhodnější chovat alespoň dva psů současně. Obecně se soudí, že samota přímo škodí
zdraví psa a vyvolává nežádoucí chování (přílišná aktivita, či naopak nečinnost zvířete,
stereotypie, vokalizace, zvýšené fyziologické reakce na stres), Wells (2003) proto doporučuje
chov psů minimálně po dvojicích a dle McMillan et al. (2011) soužití více psů snižuje
poškození hypotalamohypofyzární osy zvířat, žijících dlouho v izolaci. Packard et al. (2010)
při výzkumu u psů hyenových zjistila, že obohacování výrazně zvyšilo sociální interakce.
Významný je samozřejmě kontakt s lidmi (hra, trénink, odměňování, mazlení). Pro
socializovaného psa lidský kontakt důležitější než s ostatními psy (Wells, 2003).
Nepravidelné příchody (na principu nepravidelného odměňování) psy stimulují k aktivitě, ve
snaze vyvolat interakci (Loveridge, 1998), kontaktem s lidmi se u kotcově ustájených psů se
zvyšuje odolnost vůči stresu (Wells, 2003), výcvik v útulcích pomáhá s udáním
psů a minimalizuje riziko vrácení. Mezi živé obohacení je řazen mezidruhový kontakt
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s jinými zvířaty (soužití více v domácnosti, vizuální kontakt). Mezidruhové soužití většinou
psům nedělá problémy. Na pomezí živého a neživého stojí kognitivní obohacování. To se
prolíná se všemi typy a dle Young (2003) se jedná o jakékoli získávání a zpracovávání
informací, znamená jak psychické, tak fyzické obohacení. Jedná také o trénink, připravující
na různé situace, přispívá k welfare a snižuje stres při běžné manipulaci.
Neživé obohacení by mělo být stimulující a představují jej hračky, potravní a strukturní
obohacení a smyslové stimulace. Zajímavým enrichmentem jsou hračky a předměty
k manipulaci (stimulující žvýkadla, přetahovadla, napodobeniny kůží, míčky, plnící kongy,
plastové lahve s kamínky, závěsné předměty, obaly potravin a další objekty sloužící ke
zničení). Hračky ovšem nejsou „všelék“, jsou užitečným nástrojem pro podporu hravosti psů.
Významné mohou být hračky žvýkací a vydávající zvuky např. u laboratorních psů (Wells,
2003), dobrou službu vykonají v útulcích, dle Morris et al. (2011) se pes lépe udá, a to
s 95 % pravděpodobností, pokud je s hračkou focen! Hojně využívaný je potravní enrichment,
dle Hoy et al. (2010) celosvětově nejrozšířenější. Je nejvíce studován, velmi snadno může být
implementován a výsledky je možno okamžitě pozorovat a vyhodnotit. Na rozdíl od hraček se
na něho neutváří rychlý návyk (Gaines et al., 2008), u lišek se obyčejným rozhozem krmiva
dosáhlo velmi dobrých výsledků (Kistler et al., 2009) a fenkům náhodné rozptýlení krmiva
3 podavači stačilo, aby se snažili dozvědět maximum o prostoru (Watters, 2011).
Vasconcellos et al. (2012), a Morris et al. (2011) popisují jev známý jako „contrafreeloading“
(„protiparazitování“), při němž zvířata vynakládají čas a úsilí k získání potravy i v přítomnosti
stejné, volně dostupné. Toto chování již bylo prokázáno u potkanů, ptáků,
primátů a medvědů. Vasconcellos et al. (2012) jej studovala (rozhoz potravy) u vlků
hřivnatých, ti dali přednost vyhledávání skryté potravy. Na pomezí hraček a potravního
enrichmentu jsou různé relaxační předměty na žvýkání a napodobeniny kostí, plněné kongy.
Pozitivní využití kongů zaznamenal i Gaines et al. (2008) u kotcově ustájených psů
ozbrojených složek. Během 4 měsíců používání nepozoroval návyk, psi vykazovali
radostnější chování, vyšší aktivitu a snížili dobu stereotypního chování a nesnižuje pracovní
výkonnost psů. Rooney et al. (2009) u kongů a hraček varuje před pravidelným
poskytováním s náhlým ukončením, a nezodpovědným použitím. Ze strukturního enrichmentu
je důležité uspořádání a vybavení ubikací (vyhlídky, zesložitění vnitřního i vnějšího prostoru,
pohyb stimulující vybavení, závěsné a vyvýšené předměty). Díky vysoko umístěným
platformám vidí pes za hranice svého teritoria. Je důležité i místo umístění, pouhým přesunem
boudy/pelíšku do přední části kotce se zvýšila interakce o 30 % a o 27 % úspěšné adopce
(Wells, 2003). Rooney et al. (2009) doporučuje zpohodlnění spacích plošin, zvýšení
složitosti, podestýlku v kotci a malým psům dostatek vyhlídek. Při tepelném komfortu pes
více odpočívá, lépe pracuje, s podestýlkou si může hrát a získává nové pachy. McMillan et al.
(2011) dotazníkovým šetřením u majitelů 1169 psů (76 plemen) ze štěněcích farem, (psi byli
odchováni v kotcích či stodolách apod., odebráni v různém věku, vždy žili minimálně
2 roky v rodinném prostředí), zjistili, že psi vykazovali o 7 % více zdravotních obtíží,
vysokou míru strachu, častěji znečišťovali domov, měli zvýšenou citlivost na dotyk, strach ze
schodů, sníženou trénovatelnost, dráždivost i celkovou energii. Přetrvávalo u nich nalomené
zdraví, strach a fóbie, potíže vyrovnat se s normální existencí a poruchy učení, naučenou
bezmocnost a apatii. Smyslový typ enrichmentu zahrnuje obohacení vizuální (výhled, okna,
televize, barvy, design zařízení), zvukové (hudba a nahrávky hlasů), čichové (pachy, koření,
aromaterapie) a ostatní možnosti obohacení (chuť, dotyk). Vizuální je nejméně
zkoumané, např. v USA do útulků začínají umisťovat televizi. Kogan et al. (2012) v útulku
sledovala vliv hudby nejpopulárnějších skladeb (dle lidských měřítek) na 117 psech. Při
Beethovenových sonátách psi více spali a méně vyli, heavy metal vyvolával třes a zvyšoval
nervozitu. Psí relaxační hudba ovšem neměla žádný účinek. Mezi ošetřovateli se (Hoy et al.,
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2010) zvukovému obohacení nepřikládá velká důležitost. Pes je znám ostrostí čichu. Wells
(2003) zkoumala vliv bylin. Podáním levandule a heřmánku byla snížena doba
vokalizace a zvýšena dobu a odpočinku. Podáním máty peprné (a rozmarýnu) se zvýšila
aktivita a pohyb. Již lze koupit hračky s uklidňujícím účinkem (např. sáčky s kozlíkem
lékařským).
Závěr
Pokud jde o využití enrichmentu, je u psů vhodný pro zpříjemnění života. Jedná se o zlepšení
pohody i majiteli, strávení společného času, nebo aspoň poskytnutí zabavení psovi, pokud
jeho majitel není doma. Zároveň byla popsána řada možností, jak využít některé typy
obohacení také v útulcích a zlepšit tím prostředí psa, jehož se majitel zbavil nebo mu byl
odňat.
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ APLIKACE OBOHACOVÁNÍ PROSTŘEDÍ U PSŮ
A POROVNÁNÍ VLIVU DANÉHO TYPU OBOHACENÍ NA PROJEVY NUDY U PSŮ
APPLICATION OF ENVIRONMENT ENRICHMENT FOR DOGS AND
A COMPARISON OF THE INFLUENCE OF THE TYPE OF ENRICHMENT ON
THE EXPRESSIONS OF BOREDOM IN DOGS
Markéta Němcová, Ivana Gardiánová*
Demonstrační a experimentální pracoviště FAPPZ ČZU v Praze, ČR
Demonstrational and Experimantal Workplace, FAFNR, Czech University of Life Sciences
in Prague, Czech Republic
Summary
Enrichment is used a lot for many animal species. The guest was finding the use of
enrichment in dogs. The use of enrichment is known in the zoo, and also for its use of dog
breeders is growing, albeit rather unknowingly (58% of the respondents knew the concept). In
the context of unjust enrichment, 45% of people with your dog exercise, 76% allows him to
contact with dog friends (outside the home), 40% of the people acts than 1 dog, 66% of
respondents used sensory enrichment, 92% of the toys (38% of this is will change its at least
once in half a year), gumes provides at least once for the half-year, 87% of the people. Food
enrichment (hiding food, filling balls/kong) used only 15% of respondents. Of the results
seems to be less popular than the food enrichment toys. On average, 60% of the population,
but often used to enrich in sufficient. Obligations of the owner or keeper is not only to
maintain physical health, but also psychological. By comparing the boredom (bored) to the
types of enrichment was found a positive effect of each type but at the same time imply the
need to change elements, rotate and provide well.
Key words: dog, breeding, environmental enrichment, using enrichment, questionnaire
Souhrn
Enrichment je používán u řady druhů zvířat. Hodnocení sledovalo použití enrichmentu u psů.
Používání obohacení je známé v zoo a také u chovatelů psů jeho využití roste, ač spíše
nevědomky (pojem znalo 58 % dotázaných). V rámci obohacení 45 % lidí se svým psem
cvičí, 76 % mu umožňuje kontakt s psími kamarády (mimo domov), 40 % lidí chová než 1 psa,
66 % respondentů používá smyslové obohacení, 92 % hračky (z toho 38 % je obmění alespoň
1x za půl roku), žvýkadla poskytuje alespoň 1x za půl roku 87 % lidí. Potravní enrichment
(schovávání jídla, plnění míčků/kongů) používá pouze 15 % dotázaných. Z výsledků se zdá být
potravní enrichment méně populárním než hračky. V průměru 60 % populace obohacení
používá, často ale v nedostatečné míře. Povinností majitele či chovatele není jen udržet
fyzické zdraví, ale také psychické. Porovnáváním nudy (znudění) k typům obohacení byl
zjištěn pozitivní vliv jednotlivých typů, ale zároveň vyplývá potřeba měnit prvky, střídat
a poskytovat nové podněty. Pokud psi sice obohacení mají, ale je jednostranné, brzy u nich
znudění nastává a opatření je neefektivní.
Klíčová slova: psi, enrichment, využití, dotazník
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Úvod
Obohacování prostředí má mnoho přínosů. Young (2003) jej dělí na pět základních typů:
potravní, sociální, kognitivní, strukturní a smyslový. Zvýší-li enrichment aktivitu zvířat, zvýší
i čas, jež lidé zvířatům věnují, např. zvýšená aktivita fenků prodloužila pobyt lidí u ubikace
(Watters, 2011). Dle Pullen et al. (2012) mají hračky výrazný vliv na laboratorní psy (bígly),
jež si hráli s novou hračkou až 25 % času, zatímco psi ozbrojených složek z kotců pouze
10 % času. Některé obohacování může fungovat lépe, pokud pes není ustájen individuálně
a dle Packard et al. (2010) obohacování má vliv na zvýšení interakcí ve skupině. Mělo by být
samozřejmostí domáčtější prostředí v útulcích, psincích ozbrojených složek a laboratořích).
Lze zaznamenat snahu vyhnout se při stavbě klecím a mřížím, dostatečně osvětlit prostor
a využít obohacení. Loveridge (1998) doporučuje, aby psi měli přístup do vnější části výběhu
bez ohledu na počasí a denní či roční dobu. Návštěvy i pracovníci by měli mít přístup do
vnějších i vnitřních prostor, pro maximalizaci kontaktu se psy. Velmi vhodným
nástrojem k rozvíjení schopnosti vyrovnat se s nástrahami prostředí je, dle Morris et al.
(2011), trénink.
Materiál a metodika
Dotazníkové šetření bylo zpracováno za účelem určení míry využívání enrichmentu a jejich
typů, znalosti pojmu chovateli. Dotazník se skládal z 15 otázek, 14 bylo
uzavřených, 1 otevřená. Z 15 odpovědí u 4 bylo možné označit více než 1 odpověď. Otázky
1 až 3 byly identifikační, otázky 4 až 8 se zaměřovaly na znalost pojmu, počet/způsob držení
psů a poruchy chování, otázky 9 až 15 na typy enrichmentu, s cílem identifikovat, který z typů
je u nás využíván. Hodnocení se týkalo také vlivu prvků na projevy znudění/nudy psů
pozorované majiteli, souvislost mezi různým typem obohacování prostředí (počet
a obměňování hraček, způsob podávání potravy a žvýkadel, počet psích kamarádů, výcvik psa
a smyslový enrichment) a mírou znudění jednotlivých zvířat (nenudí se – „nikdy“,
„výjimečně“, „pokud majitelé nejsou doma“, „často“, „neustále“). Sběr dat probíhal od března
do října 2013. Hodnotilo se 170 psů od 110 chovatelů nebo vlastníků psů. Bylo získáno 1 650
údajů. Dotazník byl vyhodnocen % a sumárně. Další hodnocení bylo realizováno statistickým
programem SAS 9.0. Použil se Scheffesův test, pro zjištění průkaznosti rozdílů (na hladině
významnosti 0,05). Otázky jsou prezentovány ve výsledcích.
Výsledky a diskuze
Dotazník vyplnilo celkem 35 mužů (32 %) a 75 žen (68 %), 5 respondentů bylo mladších 18
let, 31 (28 %) mělo mezi 18-25 lety, nejvíce byla zastoupena kategorie 26-35 let se 45
respondenty (41 %), 21 lidí bylo v rozmezí 36-45 let a po 8 respondentů (4 a 4) mělo 4655 a 56 a více let. Respondenti byli především středoškolsky vzdělaní majitelé psů (55 lidí, 50
%), vysokoškoláci (34 lidí, 31 %), 9 s výučním listem a 8 se základním vzděláním.
Otázka č. 4: Znáte pojem obohacení prostředí/environmental enrichment? - 64 lidí (58
%) pojem znalo a 46 respondentů (42 %) ne.
Otázka č. 5: O kolik psů se staráte? - nejčastěji o 1 psa, neprůkazně 66 lidí (60 %). 2 psy
chovalo 36 lidí (33 %), 3 a 4 a více chovali 4 chovatelé (obě kategorie 4 %). Více než 2 psy
chovaly pouze ženy. Muži chovali jen 1 psa.
Otázka č. 6: V jakých prostorách své psy chováte? - nejčastějším typem držení psa byl byt
u 67 % respondentů. 31 % lidí na zahradě s přístupen do domu, 5 % majitelů jen v kotci bez
přístupu do domu, na úvazu 2 % respondentů. Někteří majitelé mají více psů v různých
podmínkách.
Otázka č. 7: Pozorujete u svých psů příznaky znudění? - cca ½ psů se dle jejich majitelů
nudí pouze „výjimečně“ (47 % psů). 1/4 psů (25 %) trpí např. separační anxietou či jinými
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poruchami. Dle 11 % se psi „nenudí nikdy“, „často“ u 15 % majitelů. Dle necelého 1 % se
„nudí neustále“.
Otázka č. 8: Ničí Vám pes (starší 6 měsíců) věci? Poškozuje se? - nejpočetnější bili ti, kteří
neničili věci ani se nepoškozovali (52 %). U 45 % psů se objevuje „výjimečně“. „Často“ se
nudí 2 %, téměř „neustále“ cca 1 % (48 % psů někdy problémové chování vykazovalo).
Otázka č. 9: Cvičíte s některým ze svých psů? - 55 % své psy necvičí (mužů 66 %, žen 48
%), zbytek cvičí. Všeobecný výcvik (základní poslušnost) byla zaznamenána 19x. Druhá
nejpočetnější aktivita pak byla agility (12 majitelů). 9-11 majitelů se věnuje sportovní
kynologii, poslušnosti, obraně a výcviku klikerem, 5–6 se zabývá dogfrisbeem a canisterapií,
2 obedience a loveckým zkouškám.
Otázka č. 10: Kolik hraček a žvýkadel má Váš pes k dispozici? - více než 90 %
respondentů dává hračky a žvýkadla, z čehož 51 % poskytuje 1-5 hraček/žvýkadel (průkazně
nejvíce) a 6-10 hraček nebo žvýkadel 29 % majitelů a 8 % majitelů je nevyužívá.
Otázka č. 11: Obměňujete pravidelně tyto hračky? - nejčastěji jsou obměňovány hračky,
pokud je pes zničí (cca 50 % respondentů). Obměnu hraček v intervalu 1x za 6 měsíců uvedlo
20 % dotázaných, následovala četnost 1x měsíčně (12 %), dále „nikdy“ (9 %), interval 1x
ročně (8 %), 1x týdně (5 %) a nejméně byl zastoupen interval denní (1 %).
Otázka č. 12: Dostává pes potravu i jinak než do své misky? - nejvíce (73 %) krmí z ruky
pamlsky, 15 % je ochotno krmivo plnit do míčků/nádob/schovávat/zahrabávat. 11 % krmí
pouze do misky.
Otázka č. 13: Buvolí/morkové kosti/nožičky dostává pes na okus a pro zábavu
v intervalu? - nejvíce dostává shodně 1x týdně a 1x měsíčně (27 %), 15 % dostávali 1x za půl
roku nebo nikdy (10 %), 1x denně či 1x ročně a za odměnu dostávalo kolem 5 až 8 %.
Otázka č. 14: Kolik má Váš pes psích kamarádů mimo domov? - 24 % psů nemá průkazně
žádného psího kamaráda mimo smečku, 37 % má alespoň 1-2 společníky, 25 % zvířat 3-5, 610 kamarádů a nad 10 dopřává psům 10 % majitelů.
Otázka č. 15: Používáte smyslové obohacení? – statisticky neprůkazně 36 % dopřává
výhled z okna a televizi, 23 % pouští rádio či hudbu, 16 % rozhled na pozemku, jiné (než
výběr) užívá 14 %, 34 % majitelů jej nepoužívá.
Otázka č. 16: Máte-li zájem o výsledky tohoto dotazníku? - 38,5 % respondentů projevilo
zájem o výsledky.
Nejvíce respondentů bylo středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných, lidé s vyšším
vzděláním byli ochotnější se průzkumu zúčastnit. Ačkoli řada lidí vyplnila, že obohacování
používá a pojem zná, 58 % není dostatečně vysoké, k prohlášení, že oslovení respondenti
pojem opravdu znají. 60 % odpovídajících vlastní (stará se o) pouze 1 psa. Potřeba
společnosti vlastního druhu není, na rozdíl od mnoha jiných druhů, majiteli zvířat nijak
propagována, navzdory studiím, které single chov (zvláště u některých plemen psů) považují
za ohrožování psychiky zvířete (Loveridge, 1998; Wells, 2003; Stafford, 2007; Gaines et al.,
2008; Rooney et al., 2009; McMillan et al., 2011; Morris et al., 2011). Ačkoli se v rámci „psí
veřejnosti“ bojuje proti týrání, často velmi špatné welfare ani nalomené zdraví psů nikoho
příliš netrápí (Rooney, 2009). Jednoznačně převažovalo držení psa v bytě (67 %),
naopak v kotci nebo na úvazu byla držena 2 % psů. Vzhledem k psychickým problémům
kotcových psů (Wells, 2003; Gaines et al., 2008; Rooney et al., 2009) je dobrým znamením,
že se od tohoto typu i u nás upouští. Přes 30 % psů žije v zahradě s přístupem do domu. Tento
způsob je považován za naprosto optimální, nabízí maximum možností k zabavení. Potvrdilo
se, že se psi držení tímto kombinovaným způsobem nejméně nudili. V rámci tzv. živého
obohacení 45 % lidí psa trénuje, 76 % umožňuje psí kamarády. V rámci neživého 66 % lidí
používá smyslové obohacení, 92 % psům poskytuje hračky (38 % z nich je obměňuje hračky
maximálně 1x za půl roku). Žvýkadla poskytuje 1x za půl roku 87 % lidí, potravní enrichment
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podporující pátrací chování používá pouze 15 % dotázaných. Nepotvrdilo se tvrzení Hoy et al.
(2010), že je potravní obohacování nejpoužívanějším, u nás se zdá být méně populární než
hračky. Výsledky se shodují s poznatky Pullen et al. (2012), že hračky jsou mocnou
a jednoduchou „zbraní proti nudě“. Lze tedy souhlasit s Wells (2003), že rotace hraček má
větší smysl, než jejich zavedení. S větší oblibou psích sportů a tréninku se začíná
rozšiřovat i toto obohacení. Wells (2003); Gaines et al. (2008); Rooney et al. (2009 uvádějí,
že trénink je vhodný ke snížení nudy. Psi, kteří mají více než 5 psích kamarádů mimo domov
nevykazují časté znudění.
Závěr
Obohacení prostředí jako pojem a jeho význam neznalo mnoho z respondentů, některý z typů
obohacení využívá ovšem každý z nich. Nejvíce používají fyzický enrichment a poté potravní.
Mnoho majitelů svého zvířete si neuvědomuje, že doma chová psovitou šelmu se
sociálními a teritoriálními nároky. Respondenti se nejsou vědomi, jak mocným nástrojem
obohacování je, i jak mohou jeho náhlým ukončením uškodit. Byl zjištěn paradox, kdy se zdá,
že enrichment problémové chování vyvolává. Problémem může být nedostatečné
obměňování, jehož obrovský efekt byl prokázán a je to možnost vysokého přínosu k životní
pohodě psů.
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THE PECKING BEHAVIOUR AND PLUMAGE QUALITY OF FREE-RANGE
LAYER CHICKENS
Metin Petek*, Ersin Topal, Enver Cavusoglu
Department of Zootechnics, Faculty of Veterinary Medicine, University of Uludag, Bursa,
Turkey
Summary
This study was made to investigate the pecking behaviour and plumage quality of free-range
layer chickens. Six hundred 16-weeks of age layer pullet were reared in a experimental free
range house up to 60 weeks of age. Plumage quality and pecking behaviour of the birds were
measured for eight weeks intervals from 24 weeks of age. The feather score of tail body
region in all groups was greater than the others, significantly (P<0.001). Incidents of gentle
feather pecking was more frequent while agressive pecking was less (P<0.001).
Key words: free-range chickens, plumage quality, pecking behaviour
Introduction
Injurious feather pecking can represent a big problem in all housing systems with both
economic implications for farmers and welfare implications for birds (Tauson et al., 2005;
Sherwin et al., 2010, Petek and McKinstry, 2010). In recent years, it has been focused on
alternative husbandry techniques and housing methods to reduce injurious pecking in laying
hens (Savory, 1995; Morris 2007; Picket 2008; Sherwin et al., 2013, Lampton et al., 2013,
Petek, 2013). This study was planned to investigate the pecking behaviour and plumage
quality of free range layer chickens.
Material and Methods
Six hundred 16-weeks of age Lohman Brown layer pullet obtained from a commercial
company were reared in a experimental free range house up to 60 weeks of age. Plumage
quality and pecking behaviour of the birds were measured for eight weeks intervals from 24
weeks of age. Distance scoring system was used to assessing plumage quality to hens (Bright
et al., 2006; Lambton et al, 2013). Five body areas of the birds were scored (a neck, a back, a
rump, a tail and a wing) from zero (the well-feathered body part with no or very little damage)
to four (severe damage to feathers, several or large naked areas and/or broken skins). Ten
birds from each area of house were scored to measure plumage quality. Two birds from each
area catched and examined to asses vent and cannibalism score. Behaviour observations were
recorded with focal animal sampling (Martin & Bateson, 1986) by the same person. It was
recorded the numbers of bouts/pecks of gentle feather pecking or severe feather pecking or
toe pecking or agressive pecking. All of the data was analyzed by using an ANOVA test
procedure, which is part of SPSS version 13.00 (Spss Inc.2004). The mean separation was
performed using the Duncan test (Snedecor & Cochran, 1989).
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Results and Discussion
Total feather damage increased with age, significantly (P<0.001). The feather score of tail
body region in all groups was greater than the others, significantly (P<0.001). Incidents of
gentle feather pecking in every period was more frequent while agressive pecking was less.
Conclusion
Injurious feather pecking may have a serious effect on poultry welfare. Integrated application
of an appropriate husbandry management program and multidisiplinary approach might be
very useful in reducing the levels of feather pecking. As conclusion it can be said that free
range housing system and housing area could be very useful to reduce deleterious effect of
injurious pecking in laying hens.
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HODNOCENÍ ÚROVNĚ WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
ASSESSMENT OF FARM ANIMAL WELFARE
Vladimíra Pištěková*, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová, Vladimír Večerek
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
Welfare is defined as a state of physical and mental health, where the animal lives in harmony
with its environment. Animal welfare is determined by how it is able to avoid deprivation and
maintain physical and mental fitness. Just as people, the animals can have both positive and
negative feelings. Disruption of animal welfare can have an impact on physiological
processes in the body and can also cause changes in the structure of individual tissues.
Animal welfare is determined by many indicators and currently there are a number of
approaches and methods to evaluate animal welfare worldwide. These methods are based
mostly on animal welfare assessment at herd level, but in the last few years also animal-based
methods have been developed.
Key words: welfare, farm animal, welfare assessment
Souhrn
Welfare je definován jako stav dokonalého fyzického a psychického zdraví, kdy zvíře žije
v souladu se svým prostředím. Pohoda zvířete je určena tím, jak je schopno se vyhnout
strádání a zachovat si zdatnost fyzickou i psychickou. Stejně jako člověk i zvíře může mít
pozitivní i negativní pocity. Narušení pohody zvířat může mít dopad na fyziologické pochody
v organismu a také může působit změny ve struktuře jednotlivých tkání. Pohoda zvířat je
určována mnoha faktory a v současné době ve světě existuje řada přístupů a metod, jak
hodnotit životní pohodu zvířat. Tyto metody jsou založeny většinou na hodnocení pohody
zvířat na úrovni stáda, ale v posledních letech se objevují také metody hodnocení založené na
sledování stavu pohody na úrovni zvířete.
Klíčová slova: welfare, hospodářská zvířata, posuzování welfare
Úvod
Přístup člověka ke zvířatům prošel mnoha etapami vývoje a až teprve v posledních třiceti
letech došlo v důsledku hlubšího poznání a porozumění motivací a komplexnosti sociálního
chování zvířat k rychlému rozvoji vědeckého pojetí welfare zvířat. Dřívější definice welfare
charakterizovaly pohodu jako stav, kdy zvíře je v harmonii se svým prostředím. Hodnotilo se,
zda zvíře je zdravé a jeho produkce je na dobré úrovni, jestli jsou uspokojovány jeho potřeby
co se týká kvalitní a dostatečné výživy, zda je zvíře dostatečně chráněno proti negativním
vlivům vnějšího prostředí atd. Výzkum se soustředil také na sledování fyziologických aspektů
jako jsou srdeční ozvy, obsah kortizolu v krevní plazmě a endorfiny (Hewson, 2003). Později
vědci zabývající se touto tématikou pochopili, že tento přístup je limitující, protože např.
zvýšení kortizonu je pozorováno nejen v případě kladných, ale i záporných emocí. Dalším
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pohledem na definování pohody zvířat je, že součástí welfare není jen fyzické, ale i psychické
zdraví. Životní pohoda každého zvířete je dána stavem jeho mysli a těla, tím, jak se cítí ve
škále pohybující se od požitku k utrpení a tím, zda je schopno se udržovat mentálně a fyzicky
v dobré kondici. Má-li zvíře dosáhnout pocitu mentální pohody, musí mu dovolit fyzické
a sociální prostředí jednat tak, aby se vyhnulo hladu, žízni, strachu, bolesti, frustraci a stresu
dříve, než intenzita těchto potenciálních zdrojů utrpení příliš naroste. K udržení fyzické
zdatnosti zvířete nesmí metody techniky a technologie chovu narušovat jeho schopnost prožít
život bez utrpení, způsobeného fyzickými problémy, jako je například chronická bolest, hlad,
vyčerpání (Filipčík, 2014).
V roce 1964 vydala Ruth Harrison knihu „Animal Machines“, která přinesla veřejnosti
informace o životě zvířat v intenzivních chovech, kde je s nimi obvykle zacházeno jako
s neživými tvory (Broom, 2011). Tato kniha rozpoutala obrovskou diskusi a mnoho vědců
přišlo s názorem, že je potřeba pohodu zvířat zejména v intenzivních chovech zlepšit. Britská
vláda na základě této informace sestavila komisi vedenou prof. Rogersem Brambellem
z Bristolské univerzity. Komise na základě provedené inspekce životní pohody
hospodářských zvířat vydala zprávu, jejíž součástí byl návrh koncepce „pěti svobod“, podle
které by zvířata měla mít přinejmenším svobodu „vstát, lehnout si, otočit se, očistit si tělo
a natáhnout končetiny. V roce 1993 Rada pro welfare hospodářských zvířat (FAWC) tyto
svobody zdokonalila a navrhla následující koncepce pohody zvířat:
„svoboda od hladu, žízně a podvýživy“,
„svoboda od nepohodlí“,
„svoboda od bolesti, zranění a onemocnění“,
„svoboda projevit přirozené chování“,
„svoboda od stresu, strachu a úzkosti“.
Profesor John Webster pak ještě tyto svobody doplnil o šestou koncepci – možnost
„vykonávat svobodně a osobně kontrolu nad vlastní životní pohodou“.
Hodnocení welfare hospodářských zvířat
V minulosti bylo vyvinuto velké množství metod, jak hodnotit životní pohodu hospodářských
zvířat. Některé jsou založeny na hodnocení a dodržování minimálních standardů upravených
legislativou, kde jsou stanoveny limity pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat. Dalším
typem jsou indexové koncepce, jejichž hlavním principem je vyhodnocení multifaktoriální
povahy welfare. Výsledkem těchto indexových koncepcí je finální skóre stavu welfare
v hodnoceném chovu, které určuje, zda hodnocený chov je v této oblasti vynikající či
nevyhovující. Část těchto konceptů slouží k porovnání chovů s podobnými technologiemi
chovu zvířat.
V osmdesátých letech byly v Evropě vyvíjeny metody hodnocení pohody zvířat na úrovni
stáda. Tyto metody byly vytvářeny pro někdy i podstatně odlišné cíle a opíraly se o velkou
škálu indikátorů pohody zvířat. Tyto indikátory se daly rozdělit do dvou kategorií. Faktory
prostředí, které popisovaly znaky prostředí, ve kterém byla zvířata chována, jako délka stání,
zařízení pro krmení a napájení, prostorové požadavky, kvalita podestýlky a přístup na pastvu.
Hodnocení podle těchto faktorů bylo jednoduše zaznamenatelné, mohlo se bez problémů
zopakovat a zaznamenaná data byla často stěžejní pro řešení problémů v pohodě zvířat.
Druhou kategorii tvořily parametry založené na měření reakcí zvířat na specifické prostředí.
Hodnotilo se zde chování zvířat, zdraví a fyziologické parametry. Příkladem těchto parametrů
byla úroveň stresogenních hormonů, agrese, strach, abnormální chování, příznaky akutního
onemocnění a mortalita. Výhodou těchto parametrů bylo zaznamenávání konkrétního stavu
welfare jednotlivých zvířat. Na druhou stranu tyto parametry byly náročné na jejich získání
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a často také výsledky měření byly těžko interpretovatelné a tím také nepříliš užitečné pro
hodnocení welfare (Johnsen, 2001).
Jedním z nejznámějších indexových systémů, který vznikl za účelem hodnocení welfare
hospodářských zvířat v Rakousku v osmdesátých letech byl „Animal Needs Index“ (TGI
35L) (Bartussek, 1999). Později byl tento systém přepracován pro německou verzi TGI 200.
Oba systémy hodnocení odrážely vliv technologie chovu zvířat na jejich pohodu a byly
používány pro hodnocení welfare skotu, prasat a nosnic zejména v ekologickém zemědělství.
Systémy hodnocení využívaly počty bodů (skóre) a čím většího počtu bodů bylo dosaženo při
finální sumarizaci, tím byl dosažen lepší výsledek v pohodě zvířat v chovu. Systém TGI 35L
přiděloval body v pěti oblastech managementu a technologii ustájení: možnost pohybu,
sociální kontakt, kvalita podlah, stájové prostředí a zacházení se zvířaty. Výsledky byly
zaznamenávány proškolenými inspektory, kteří byli schopni během jedné hodiny a jediné
návštěvy chovu dojít k výslednému hodnocení. Maximum získaných bodů bylo 45,5 a pro
nově vzniklé ekologické farmy v Rakousku bylo limitem dosažení alespoň 24 bodů.
Systém TGI 200 byl vyvinut jako metoda pro hodnocení úrovně welfare chovu a umožňoval
vzájemné porovnávání chovů. Poskytoval farmářům rady, jak zvýšit pohodu zvířat na úrovni
stáda. Systém porovnával 7 aspektů welfare: pohyb, krmení, sociální chování, odpočinek,
pohodlí, hygienu a péči chovatele. Tento systém hodnocení nemohl být užíván v bateriových
chovech nosnic ani v individuálním klecovém ustájení prasnic.
„Development of Ethical Account for Animal Husbandry“ byl systém vyvinutý v roce
1997 pro mléčný skot a prasata. Tento systém byl schopen poskytnout farmáři detailní
informaci o stavu pohody zvířat na jeho farmě a měl sloužit jako návod ke zlepšení welfare na
farmě. Hodnocení bylo založeno na informacích o technologii chovu, managementu,
záznamech o chování zvířat a jejich zdraví. Data byla zaznamenávána každý druhý týden
proškolenými techniky a tento záznam zabral asi 1 hodinu až hodinu a půl podle velikosti
stáda. Čtyřikrát za rok byly prováděny na vybraném vzorku stáda testy na projevy strachu
z člověka. Zdravotní údaje poskytovali veterinární lékaři, kteří 1x za 4 měsíce prováděli
klinické vyšetření všech zvířat, ke kterému se přidávala také data rutinně získaná při
jakémkoliv ošetření zvířat. Výsledkem posouzení byla roční zpráva obsahující jednotlivá
měření a také popis stavu welfare na farmě. Zpráva také uváděla porovnání tohoto stavu
s předcházejícím rokem. Nevýhodou metody bylo, že nedovolila porovnání úrovně welfare
mezi chovy a nebyla také schopna poskytnout certifikaci standardů welfare v chovu (Johnsen
et al., 2001).
Ve Švýcarsku získávají farmáři provozující chov mléčného skotu podporu od vlády
v případě, že jejich systém chovu je extenzivní (welfare-friendly) s využitím pravidelné
pastvy a venkovních výběhů. Metody využívané k hodnocení welfare jsou založené na popisu
systému ustájení, na pohovoru s farmářem, behaviorálních pozorováních a klinickém
vyšetření dojnic, které je zaměřeno na výskyt poranění, onemocnění paznehtů a celkovou
tělesnou kondici zvířat. U této metody byla polovina sledovaných parametrů založena na
zaznamenávání parametrů vzniklých pozorováním jednotlivých zvířat. Hodnocení chovu se
provádí po dobu dvou let a v každém roce jsou chovy navštíveny čtyřikrát. Vliv různých
systémů ustájení a managementu je analyzován multivariační statistickou analýzou a výsledky
této analýzy poskytují farmářům informaci, který aspekt technologie ustájení statisticky velmi
významně ovlivňuje pohodu dojnic.
Další metoda hodnocení welfare byla vyvinuta ve Francii v rámci výzkumného projektu
a využívala k hodnocení „pěti svobod“, na základě kterých bylo odvozeno 42 parametrů
založených na sledování jednotlivých zvířat. Parametry byly dále rozděleny na 104 modalit
a podle zjištěných výsledků úrovně welfare byly řazeny do stupnice od A (vynikající) do D
(nepřijatelný). V konečném výsledku welfare v daném stádu mohl být interpretován jako
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uspokojivý, ale co se týká projevů přirozeného chování nedostatečný, vzhledem k vysoké
četnosti poranění (Vessier et al., 2000).
Dalším systémem hodnocení welfare je hodnotící systém vyvinutý pro koně chované
v různých typech ustájení využívající převážně parametry, které vyjadřovaly vliv prostředí
chovu a byl prováděn na reprezentativním vzorku chovu (Beyer, 1998). Všechny sledované
parametry byly oceňovány v rozsahu od 0 do 4 bodů, kde 4 vyjadřovala z hlediska welfare
optimální situaci. Pro každý systém chovu byla výsledná pohoda zvířat počítána ve třech
oblastech: technologii chovu, managementu chovu a managementu výcviku koní.
Ve Švédsku byla vytvořena metoda hodnocení welfare nosnic k ověřování nových
vznikajících chovů, které podle místních předpisů musí být testovány z hlediska zdraví zvířat
a vhodně budovaných výběhů. Metoda je založena na parametrech, které jsou zaznamenávány
u jednotlivých zvířat jako je produkce, zdraví, mortalita a chování (Algers et al., 1995).
Během produkčního cyklu jsou chovy několikrát navštíveny, klinické vyšetření se provádí
v průběhu produkčního cyklu 3x a každé toto vyšetření trvá dvě až tři hodiny. Výsledkem
metody hodnocení welfare je neschválení podmínek welfare nového chovu nebo jeho uznání.
V letech 2004-2009 byl na základě zadání Evropské komise vyvíjen projekt Welfare
Quality® zaměřený na hodnocení úrovně pohody u tří druhů hospodářských zvířat. Systémy
hodnocení byly představeny 9.10.2009 na konferenci o welfare zvířat v Uppsale (Švédsko).
Cílem zmíněného systému je hodnocení pohody zvířat na farmách a jatečných provozech
založené na měření parametrů welfare u jednotlivých zvířat. Systémy kombinují vědecky
založenou metodu hodnocení pohody hospodářských zvířat se standardizovaným postupem
integrace informací o pohodě zvířat s možností finálního zařazení chovu do kategorie
vynikající až nezařazený. Systémy definují čtyři základní principy welfare: dobrou výživu,
dobré ustájení, dobré zdraví a přiměřené chování a každý princip má nastaveno 12 kritérií.
V jednotlivých oblastech welfare se úroveň pohody zvířat měří pomocí hodnot stanovených
přednostně přímo na zvířatech, a to jednoduchým, na farmě proveditelným způsobem.
Systémy stanovují jednoznačný postup, kterým jsou získané hodnoty sloučeny do celkového
hodnocení. Systémy hodnocení byly publikovány ve třech samostatných knihách
(protokolech) – pro prasata, drůbež a skot.
Závěr
Metody hodnocení pohody hospodářských zvířat v různých technologiích ustájení jsou ve
většině případů založeny na hodnocení parametrů na úrovni stáda. Jejich cíle se liší. Většinou
jsou využívány pro certifikaci jednotlivých chovů z hlediska dosažené úrovně pohody zvířat,
k získání tohoto osvědčení pro skupinu farmářů, pro hodnocení technologie chovu, pro
diagnostiku problémů v pohodě zvířat na jednotlivých farmách, ale také poskytují rady
a návody ohledně welfare jednotlivým farmářům.
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FYZIOTERAPIE MALÝCH ZVÍŘAT VE VETERINÁRNÍ PÉČI
PHYSIOTHERAPY IN SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE
Kateřina Plačková*
Veterinární nemocnice pro malá zvířata Vetcentrum Duchek s.r.o., ČR
Veterinary hospital for small animals Vetcentrum Duchek s.r.o., Czech Republic
Summary
The level of post-operative veterinary health care has significantly increased in recent years
and animal physiotherapy represents a very important part of it. Physiotherapy plays
a vital role in the recovery of orthopedic and neurological animal patients, so as it enables
real return to an active life of animals for which their state of health allows only conservative
solution of their problems. The variety of methods of physiotherapy allows to take care of
a large group of animal patients, not only the animals in recovery, but also of geriatric
patients, ambulatory patients without neurological deep sensitivity in hind limbs and also of
dogs in sports and work load, or possibly of obese animals. Animal Physiotherapy is
a comprehensive care of the musculoskeletal system. It deals with possible solutions of
functional disorders of the musculoskeletal system via specialized techniques and its aim is
return of physiological functions, elimination of pain and analgesic reduction, increase in
physical fitness and inclusion of the animal into the full life. As in other veterinary medicine
sectors, the animal physiotherapy and its development is based and draws inspiration from
the human sphere. The application of specialized methods then requires adaptation to the
anatomy and physiology of the animal body. In Western Europe and the USA there are
graduated and certified experts who specialize directly to the veterinary physiotherapy.
Key words: physiotherapy, animal, method, care
Souhrn
V posledních letech výrazně roste úroveň postoperační veterinární péče a fyzioterapie
představuje její velmi důležitou součást. Hraje zásadní roli v rekonvalescenci ortopedických
a neurologických zvířecích pacientů, zároveň umožňuje reálný návrat do aktivního života
zvířatům, u kterých jejich zdravotní stav dovoluje pouze konzervativní řešení potíží.
Rozmanitost metod fyzioterapie umožňuje péči o širokou skupinu zvířecích pacientů, a to
nejen o zvířata v rekonvalescenci, ale i o geriatrické pacienty, nechodící neurologické
pacienty bez hluboké citlivosti pánevních končetin i například o psy ve sportovní či pracovní
zátěži, případně o obézní zvířata. Fyzioterapie zvířat představuje komplexní péči o pohybový
aparát. Zabývá se řešením funkčních poruch pohybového aparátu prostřednictvím odborných
metod a jejím cílem je návrat fyziologických funkcí, odstranění bolesti a snížení aplikace
analgetik, zvýšení fyzické kondice a zařazení zvířete do plnohodnotného života. Podobně jako
v jiných veterinárních odvětvích, i fyzioterapie zvířat a její vývoj vychází a čerpá inspiraci
z humánní oblasti. Aplikace odborných metod pak vyžaduje jejich přizpůsobení anatomii
a fyziologii zvířecího těla. V západní Evropě i v USA jsou vystudovaní a certifikovaní
odborníci, kteří se specializují přímo na veterinární fyzioterapii.
Klíčová slova: fyzioterapie, zvířata, metoda, péče
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Úvod
Obecně lze metody fyzioterapie rozdělit do dvou skupin, a to na manuální a fyzikální metody.
Zvláštní skupinou je pak aktivní pohybové cvičení, které je nezbytně nutné zařadit
k aplikovaným fyzikálním či manuálním metodám pro udržení správných posturálních
i pohybových návyků, či naopak k odstranění návyků špatných (kulhání, nesprávné držení
těla, posun středu těla, atd.).
Dokonalého výsledku fyzioterapie lze pak dosáhnout pouze vhodně zvolenou kombinací
metod, individuálně sestavených na míru každému zvířecímu pacientovi. Žádná metoda,
aplikovaná odděleně, nemůže přinést optimální terapeutický efekt. Vzhledem k tomu, že ne
vždy se věnuje fyzioterapii přímo veterinární lékař, měla by být naprostou samozřejmostí
stanovená diagnóza a spolupráce fyzioterapeuta a veterinárního lékaře.
Další předpoklad úspěchu fyzioterapie je pravidelnost terapií. Nelze očekávat, že za jednu či
dvě návštěvy se dostaví předpokládaný efekt. Nejlepších výsledků je dosaženo pouze při
pravidelných návštěvách fyzioterapeuta.
Manuální metody
Manuální metody se věnují nejen měkkým tkáním pohybového aparátu, jako jsou svaly,
šlachy a fascie, ale i kosternímu aparátu a odstraňování jeho funkčních blokád.
Velmi důležitou a rozšířenou manuální terapií jsou masáže. Mají velmi široké uplatnění
a využívají se především pro uvolnění bolestivě stažených svalů, k lokálnímu prokrvení
a podpoře látkové výměny masírované oblasti, i například pro přípravu zkráceného svalu na
protahování či na aplikaci další metody. Masáže zasahují i do fascií, kterým se věnují
samostatné a velmi účinné fasciální techniky s komplexním působením na pohybový aparát
i na vnitřní struktury a orgány. Pravidelné masáže jsou velice vhodné v případech zvýšeného
svalového napětí a bolesti svalů. Účinně pomáhají prokrvovat masírovanou oblast, a tím
podporují odvod metabolitů či rychlejší vstřebávání otoků. Také jsou účinné jako prevence
adhezí. Velmi pozitivní vliv mají na psychiku ošetřovaného zvířete, působí relaxačně či
stimulačně, dle použitých technik. Není vhodné masáže provádět při infekcích, akutních
zánětech včetně dermatitid nebo u onkologických pacientů.
Fyzikální terapie ve formě termoterapie (použití chladu či tepla) je vhodným doplňkem při
aplikaci masáží. Další vhodnou metodou, kterou lze dobře kombinovat s masážemi, je pasivní
mobilizace kloubů a strečink svalů. Tyto metody by měly jít ruku v ruce se správně
provedenou masáží. Při samotné masáži je vhodné uložit ošetřované zvíře na měkkou
podložku a zajistit mu klidné prostředí. Celková doba ošetření závisí na rozsahu ošetřované
oblasti a intenzitě prováděných hmatů, které mohou působit povrchově i do hloubky. Obecně
by měla masáž trvat 30 až 60 minut. Déle se většinou zvířecí pacient neumí soustředit
a uvolnění střídá nervozita.
Manuální metody se věnují nejen svalům a souvisejícím strukturám, ale i kosternímu aparátu.
Mobilizace kloubů a různé techniky manuální terapie kosterního aparátu jsou velice vhodné
pro odstranění funkčních blokád periferních kloubů či pro vyrovnání mírných posunů obratlů.
Funkční blokáda způsobuje omezení hybnosti kloubu bez vzniku strukturálních změn.
Následně jsou negativně ovlivněny i měkké tkáně, dochází k zatuhnutí či zkrácení okolních
svalů a ke stažení fascií, které mohou výrazně negativně ovlivnit posturální i pohybové
vzorce. Příčinou vzniku blokád může být dlouhodobé jednostranné zatěžování pohybového
aparátu při sportu nebo při práci zvířete, nešetrné zacházení, silný náraz při hře nebo při
aktivním pohybu či úraz.
Obecně známou metodou pro manuální terapii kosterního aparátu je chiropraxe. Ta využívá
rychlých hmatů a nepotřebuje aktivní spolupráci zvířecího pacienta. Osteopatie je dalším
směrem, který se věnuje terapii kosterního aparátu a využívá mnoho metod a technik. Jednou
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z nich je v poslední době velmi skloňovaná a masově aplikovaná Dornova metoda. Je to
šetrná manuální terapie kosterního aparátu, která využívá pohybu a aktivního zapojení
svalové soustavy při ošetřování kloubů či obratlů. I přes svou zdánlivou jednoduchost
a bezpečnost je důležité pracovat s pacientem, který je diagnostikovaný veterinárním lékařem,
který vyloučil možné kontraindikace pro tuto metodu. I přes to, že bývá aplikace Dornovy
metody v poslední době často nesprávně stavěna nad ostatní metody fyzioterapie, je zřejmé,
že kombinace metod sestavená individuálně pro konkrétního pacienta, zasahující do svalové
i kosterní soustavy, je správnou cestou k perfektnímu výsledku. Pasivní mobilizace kloubů je
nezbytnou metodou při přechodné nepohyblivosti končetin či změněných pohybových
vzorcích, kdy zvíře vůbec nepoužívá či šetří končetinu. Pasivní mobilizace kloubů nevyžaduje
aktivní spolupráci zvířete a využívá převážně flexní a extenzní pohyby jednotlivých kloubů,
případně využívá trakční techniky. Udržuje svaly, vazy a šlachy pružné, zabraňuje jejich
zkracování, a tím udržuje správný rozsah pohybu v kloubu. Zároveň stimuluje kloub ke tvorbě
kloubní tekutiny a k výživě kloubní chrupavky. Stejně jako u masáží je vhodné mobilizaci
kloubů podpořit aplikací tepla.
Fyzikální metody
Fyzikální metody disponují většinou známých druhů energií a využívají je k léčebným
účelům. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům většiny kvalitních zařízení pro použití
fyzikálních metod, i vzhledem k mnohdy problematické aplikaci metody na zvířecí tělo, se
dříve fyzikální metody ve fyzioterapii zvířat využívaly pouze sporadicky. Jejich obliba ovšem
během posledních let roste a jejich používání je stále častější.
Bezesporu nejdůležitější fyzikální metodou je hydroterapie. Voda má na organismus
blahodárný vliv a mnoho léčebných metod je založeno na jejím použití. Ve fyzioterapii zvířat
se voda používá při plavání a hlavně při plynulém pohybu ve vaně s podvodním pohyblivým
pásem. Použití rehabilitační vany je v mnoha ohledech nenahraditelné. Díky tomu, že voda
psy nadnáší, se mohou pohybovat bez zatížení případně bolestivých kloubů a velmi
přirozenou formou zvyšují rozsah pohybu v kloubech. Zároveň psi při pohybu překonávají
odpor vodního sloupce, a tím intenzivně posilují oslabené svalstvo i kardiovaskulární systém.
Tato metoda je velmi vhodná pro většinu ortopedických zvířecích pacientů, ať už
v rekonvalescenci po ortopedických zákrocích, nebo s chronickým poškozením kloubů, psí
seniory i pro psy trpící obezitou. Zásadní význam má pro práci s neurologickými pacienty,
kteří jsou vodou nadlehčováni a díky tomu mohou efektivně trénovat motoriku postižených
končetin a budovat svalovou hmotu. V neposlední řadě je pohyb ve vodě využíván
k tréninkovým účelům sportovně využívaných psů. Terapie probíhá v teplé vodě, často za
přídavku proudu whirlpoolu, který celou dobu pohybu ve vodě masíruje končetiny
rehabilitovaného zvířete. Psi, na rozdíl od koček, pobyt ve vodě velmi dobře snáší a po
prvních rozpacích z nové situace a nového prostředí se rychle přizpůsobí a spolupracují.
Kontrola pohybu a případné korekce držení těla při pohybu umožňují velké průhledné vstupní
dveře, které slouží jako rampa pro vstup a výstup do a z rehabilitační vany. Délka pohybu ve
vodě závisí na fyzické zdatnosti psa a pohybuje se od pěti do třiceti minut. Po terapii je pes
vysušen ručníkem a fénem a většinou pokračuje v rehabilitaci. Hydroterapie může probíhat
i formou plavání v bazénu či na volných vodních plochách, avšak plavání není zdaleka tak
efektivní, jako kontrolovaný pohyb na podvodním páse.
Efektivní fyzikální metoda, často nenahraditelná, je elektroterapie. Zásadní význam má její
použití v případech, kdy zvíře není schopné pohybovat končetinou, například je nezbytná
pro udržení svalové hmoty při poškození brachiálního plexu. Disponuje širokou škálou
různých druhů proudů s velkým množstvím tvarů impulzů. Při použití elektrického proudu
dochází k analgetickému efektu na ovlivňovanou tkáň, toho se využívá při zvýšené
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bolestivosti, zvláště v oblasti hřbetu. Použití stimulačních typů impulzů snižuje postup
svalové atrofie a pomáhá budovat svalovou hmotu. Nevýhodou elektroterapie je potřeba
častých aplikací.
Poslední dobou se stává magnetoterapie velmi oblíbenou metodou pro svou dostupnost,
širokou škálu použití a velmi dobré výsledky v managementu bolesti. Během terapie je
organismus zvířete vystaven nízkofrekvenčnímu magnetickému pulzujícímu poli, které
ovlivňuje propustnost buněčných membrán. Tím dochází k podpoře látkové výměny,
k vyššímu okysličení organismu a podpoře regeneračních procesů v těle. Magnetické pole
proniká jak svalovou tkání, tak i kostní. Terapie magnetickým polem se hojně využívá
k podpoře hojení akutních i chronických zánětlivých stavů a má široké využití nejen pro
ortopedické pacienty.
Další hojně využívanou metodou je laserová biostimulační terapie, která využívá paprsek
polarizovaného světla k podpoře regeneračních procesů v ošetřované tkáni. V buňkách se při
průchodu laserového paprsku zvyšuje propustnost buněčných membrán, a tím dochází
k podpoře látkové výměny, k dělení buněk i k efektivnější výživě buněk. Tento biostimulační
efekt podporuje a urychluje hojení poškozené tkáně. Dokonce dochází i k rychlejší tvorbě
kolagenu, proto je laserová terapie významná pro regeneraci poškozených vazů a šlach.
V neposlední řadě se polarizovaný paprsek využívá pro stimulaci akupunkturních bodů jako
neinvazivní forma akupunktury.
Aktivní pohybové cvičení
Aktivní pohybové cvičení hraje ve fyzioterapii zvířat velkou roli a naprosto zásadně doplňuje
terapie manuálními a fyzikálními metodami. Úkolem pohybové terapie je obnovit normální
lokomoční návyky zvířecího pacienta, zlepšit propriocepci a obratnost při pohybu, odstranit
špatné pohybové návyky a zvýšit fyzickou kondici. Aktivní cvičení probíhá převážně
zábavnou formou, a tak je zvířecími pacienty velmi dobře akceptováno. Velmi efektivním
cvičením je posilování na balančních pomůckách, jako jsou gymnastické míče různých tvarů
a vzduchové balanční podložky. Balancování pomáhá posilovat hluboký stabilizační systém
a je vhodným tréninkem správného držení těla. Další efektivní formou aktivního cvičení je
trénink propriocepce v podobě stavění různých „opičích drah“ za pomoci slalomových kuželů
či překážek cavaletti, kdy je zvíře nuceno pomalu překonávat překážky a trénovat obratnost
i rozsah pohybu v kloubech. Ve venkovním prostředí lze využít chůze do kopce a z kopce či
chůze do schodů.
Závěr
Fyzioterapie zvířat si právem velmi rychle získává své místo ve veterinární péči a díky svým
dobrým výsledkům výrazně zkvalitňuje život zvířecích pacientů, a zároveň zvyšuje úroveň
poskytovaných veterinárních služeb.
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VLIV INSEKTICIDNÍHO PŘÍPRAVKU NEEMAZAL T/S NA ZMĚNY
VYBRANÝCH UKAZATELŮ OXIDATIVNÍHO STRESU U RYB
THE EFFECT OF INSECTICIDAL PRODUCT NEEMAZAL T/S ON CHANGES
OF SELECTED INDICATORS OF OXIDATIVE STRESS IN FISH
Lucie Plhalová*, Jana Blahová, Lucie Chromcová, Žaneta Kolisková,
Zdeňka Svobodová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
NeemAzal T/S, an insecticidal product with active ingredient azadirachtin, is widely used in
organic agriculture. Azadirachtin can have the negative effect on non-target organisms of the
aquatic environment, especially on fish. The aim of this study was to investigate the effects of
subchronic exposure of product NeemAzal T/S on changes of oxidative stress parameters on
early-life stages of common carp (Cyprinus carpio L.) and on juvenile stages of zebrafish
(Danio rerio). The results of oxidative stress parameters showed that the product NeemAzal
T/S affected the actvity of glutathione-S-transferase, glutathione peroxidase, glutathione
reductase and values of lipid peroxidation compared to the control group in common carp,
and also the activities of glutathione-S-transferase, glutathione peroxidase, catalase and
values of lipid peroxidation compared to the control group in zebrafish.
Key words: zebrafish, common carp, oxidative stress, azadirachtin, toxicity tests
Souhrn
NeemAzal T/S, insekticidní přípravek s účinnou látkou azadirachtinem, je hojně využívaný
v ekologickém zemědělství. Azadirachtin může mít negativní účinky na necílové organismy
vodního prostředí, zejména pak na ryby. Cílem této studie bylo zhodnocení účinků
subchronického působení přípravku NeemAzal T/S na změny parametrů oxidativního stresu
u raných vývojových stadií kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a juvenilních stadií dania
pruhovaného (Danio rerio). Z výsledků parametrů oxidativního stresu u obou testů vyplývá,
že působení přípravku NeemAzal T/S ovlivnilo aktivitu glutathion-S-tranferázy, glutathion
peroxidázy, glutathion reduktázy a hodnoty lipidní peroxidace oproti kontrole u kapra
obecného, a dále aktivitu glutathion-S-tranferázy, glutathion peroxidázy, katalázy a hodnoty
lipidní peroxidace u dania pruhovaného.
Klíčová slova: danio pruhované, kapr obecný, oxidativní stres, azadirachtin, testy toxicity
Úvod
V souvislosti se znečišťováním životního prostředí jsou v posledních letech používány
pesticidy rostlinného původu, které se uplatňují v oblasti ekologického zemědělství. Mezi tyto
pesticidy patří také insekticidní přípravek NeemAzal T/S, ve kterém je účinnou látkou
azadirachtin. Tato látka se získává jako extrakt ze semen jihoasijského stromu s názvem
Azadirachta indica (Winkaler et al., 2007). Pesticidy, jejichž základem je výtažek právě z této
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rostliny, jsou velmi oblíbené především kvůli jejich bezpečnosti, nízkým nákladům
a efektivitě.
V současné době jsou však předmětem výzkumu také negativní účinky azadirachtinu na
necílové vodní organismy, především pak ryby, u kterých může způsobit fyziologické,
hematologické a biochemické změny (Mutawie and Hegazi, 2011; Kumar et al., 2013).
Negativní dopad těchto cizorodých látek na ryby je zjišťován v experimentálních
podmínkách, kdy jsou prováděny testy toxicity na rybách s hodnocením účinků zejména za
využití biomarkerů oxidativního stresu.
Oxidativní stres je porušení rovnováhy mezi produkcí oxidantů a antioxidantů. Zvýšená
koncentrace oxidantů, tzn. reaktivních kyslíkových radikálů, příp. reaktivních dusíkatých
radikálů, způsobuje v buňkách oxidativní poškození a může vést ke vzniku různých
onemocnění (Davies, 1995; Toro and Rodrigo, 2009). Před škodlivými účinky těchto volných
radikálů chrání organismus antioxidační enzymy. Antioxidační enzymy a také enzymy
biotransformace, což je přeměna cizorodých látek v organismu na jejich lépe vylučitelnou
formu, slouží jako biomarkery (ukazatelé) oxidativního stresu. Zvýšení aktivit sledovaných
enzymů svědčí o zvýšení hladiny oxidativního stresu v organismu. Biomarkery oxidativního
stresu zahrnují především produkty peroxidace lipidů, antioxidační a biotransformační
enzymy (Di Giulio and Hinton, 2008).
Našim cílem bylo zhodnocení vlivu subchronického působení přípravku NeemAzal T/S na
změny parametrů oxidativniho stresu u raných vývojových stadií kapra obecného (Cyprinus
carpio L.) a juvenilních stadií dania pruhovaného (Danio rerio).
Materiál a metodika
Pro posouzení subchronických účinků insekticidního přípravku NeemAzal T/S (s obsahem
účinné látky azadirachtin 10 g/l) byl proveden embryolarvální test toxicity dle metodiky
OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test). V testu byly použity oplozené jikry kapra
obecného (Cyprinus carpio L.) ve stáří 24 hodin, které byly náhodně rozděleny do nádob po
100 ks. V testu byly použity roztoky přípravku NeemAzal T/S o koncentracích 3, 10, 30 a 60
mg/l vždy ve třech opakováních včetně kontroly (ředicí voda bez testovaného přípravku).
V testu byla použita semistatická metoda s pravidelnou výměnou roztoků po 12 hodinách.
Ryby byly po vykulení a vstřebání žloutkového váčku krmeny živými Artemia salina dvakrát
denně ad libitum. Test byl ukončen 31. den, kdy v kontrolní skupině všichni jedinci dosáhli
juvenilního vývojového stadia.
Dále byl proveden test dle metodiky OECD 215 (Fish, Juvenile Growth Test). V testu byly
použity ryby druhu danio pruhované (Danio rerio) ve věku 30 dnů. Ryby byly vystaveny
působení přípravku NeemAzal T/S (koncentrace přípravku byly 3, 10 a 30 mg/l) po dobu 28
dní. Test probíhal v průtočných nádržích s obměnou roztoků po 12 hodinách. Do nádrží
s kontrolou a testovanými roztoky bylo umístěno 50 ks ryb, test byl proveden duplicitně.
Ryby byly krmeny 2x denně sušenými Artemia salina ve výši 8 % své tělesné hmotnosti,
krmná dávka byla stanovena dle počáteční hmotnosti ryb a byla přepočítána po 14 dnech.
V průběhu obou testů byla zaznamenávána teplota, pH a koncentrace rozpuštěného kyslíku
v testovacích nádobách a mortalita ryb. Na konci obou testů byly ryby usmrceny a zmraženy
(při teplotě -85 °C) pro následné stanovení parametrů oxidativního stresu.
Stanovení jednotlivých parametrů oxidativního stresu bylo provedeno v celotělním
homogenátu s fosfátovým pufrem. Katalytická koncentrace glutathion-S-transferázy (GST)
byla měřena spektrofotometricky na základě detekce tvorby konjugátu mezi redukovaným
glutathionem a substrátem 1-chlor-2,4-dinitrobenzenem (Habig et al., 1974) při 340 nm.
Metody měření aktivity glutathion peroxidázy (GPx) a glutathion reduktázy (GR) jsou
založeny na katalýze přeměny oxidovaného glutathionu (GSSG) na glutathion redukovaný
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(GSH) za spotřeby NADPH, úbytek NADPH se měří spektrofotometricky při 340 nm
(Carlsberg and Mannervik, 1975; Flohe and Gunzler, 1984). Měření aktivity katalázy (CAT)
je založeno na schopnosti tohoto enzymu rozkládat peroxid vodíku na vodu a kyslík. Při
tomto rozkladu dochází k poklesu absorbance, která je stanovována spektrofotometricky ve
speciálních mikrokyvetách při 240 nm (Aebi, 1984). Pro stanovení malondialdehydu – lipidní
peroxidace se využívá TBARS test (thiobarbituricacid reactive substances – látky reaktivní
s kyselinou thiobarbiturovou). Metoda je založená na stanovení barevných adduktů, vznikající
reakcí produktů lipidní peroxidace s kyselinou thiobarbiturovou, které jsou měřeny
spektrofotometricky (Uchiyama and Mihara, 1978; Livingstone et al., 1990; Surai et al.,
1996).
Výsledky a diskuze
Mnoho látek znečišťujících vodní prostředí, zejména pak pesticidy, mají schopnost vyvolat
oxidativní stres v organismu ryb (Slaninova et al., 2009; Blahova et al., 2013). Výsledky
hodnocení biomarkerů oxidativního stresu prokázaly statisticky vyšší hodnotu GST ve
srovnání s kontrolou (p < 0,05) u kapra obecného v koncentraci NeemAzalu T/S 30 mg/l,
zatímco u dania pruhovaného již v nejnižší testované koncentraci 3 mg/l přípravku. Aktivita
glutathion peroxidázy byla statisticky nižší ve srovnání s kontrolní skupinou (p < 0,05)
u dania pruhovaného v koncentraci 10 mg/l, naopak u kapra obecného byla zjištěna statisticky
vyšší aktivita GPx (p < 0,01) v koncentraci 30 mg/l přípravku. Ke statisticky významnému
zvýšení aktivity glutathion reduktázy ve srovnání s kontrolou (p < 0,01) došlo u kapra
obecného ve skupině 30 a 60 mg/l, u dania pruhovaného došlo naopak ve všech testovaných
koncentracích ke snížení aktivity enzymu, avšak žádná z těchto změn nebyla statisticky
významná. U katalázy byla zjištěna statisticky vyšší aktivita (p < 0,05) u dania pruhovaného
v koncentraci přípravku NeemAzal T/S 30 mg/l, u kapra obecného nebyly změny aktivity
tohoto enzymu v žádné testované skupině. Hodnoty TBARS byly ve srovnání s kontrolou
statisticky vyšší (p < 0,05) jak u kapra obecného (ve skupině 3, 10 a 30 mg/l), tak i u dania
pruhovaného (3 a 10 mg/l). Změny hodnot u TBARS byly statisticky významné ve srovnání
s kontrolou již v nejnižší použité koncentraci u obou druhů ryb.
Změny biomarkerů oxidativního stresu vlivem působení azadirachtinu byly zjištěny také
u dalších druhů ryb. Mutawie and Hegazi (2011) zjistili signifikantní pokles aktivity katalázy
a redukovaného glutathionu ve svalovině ryb Oreochromis niloticus, které byly vystaveny
působení přípravku Nimbecidin (obsah azadirachtinu 0,03 %) po dobu 4 týdnů. Stejně tak
Winkaler et al. (2007) popisují snížení aktivity katalázy u Prochilodus lineatus již po
24hodinovém působení rostlinného extraktu s obsahem azadirachtinu. Naopak Kumar et al.
(2013) uvadějí statisticky významné zvýšení aktivity katalázy a superoxid dismutázy
u Carassius auratus po týdenním působení azadirachtinu.
Závěr
Na základě výsledků těchto testů jsme zjistili, že působení přípravku NeemAzal T/S ovlivnilo
aktivitu GST, GPx, GR a hodnoty TBARS u kapra obecného, aktivitu GST, GPx, CAT
a hodnoty TBARS u dania pruhovaného. Tyto změny v jednotlivých parametrech
oxidativního stresu prokázaly, že přípravek má negativní vliv na průběh biochemických
procesů v organismu obou druhů ryb.
Práce byla financována v rámci projektu GACR P502/12/P163.
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CORRELATION BETWEEN HOUSING, FEEDING AND HEALTH OF SHELTER
DOGS IN SERBIA
Katarina Radisavljević*, Marijana Vučinić
Animal Behaviour, Welfare and Protection, Department for Animal Hygiene,
Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia
Summary
The aim of this study was to determine correlation between feeding, housing and health of
shelter dogs using Welfare Assessment Protocol for Shelter Dogs. The subjects of this study
were sixty neutered mixed-breed dogs obtained from Municipal shelter of Mladenovac,
Serbia. For welfare indicators we used Welfare Assessment Protocol for Shelter Dogs
grouped into 12 welfare criteria, which are based on principles of good feeding, good
housing, good health and appropriate behavior. Results shows significantly strong positively
correlation between too thin dogs and diarrhea (rs=0.84, p<0.0001), diarrhea and
cleanliness (rs=0.76, p<0.001) and too thin dogs and cleanliness (rs=0.71, p<0.0001). The
significantly moderate positively correlation was found between too thin dogs and clean
water (rs=0.48, p<0.0001), too thin dogs and sharp edge (rs=0.34, p<0.007), cleanliness and
space allowance (rs=0.38, p<0.003), diarrhea and clean water (rs=0.52, p<0.0001), wound
and space allowance (rs=0.35, p<0.007). Results point that problem exist in housing system
and management respectively overcrowding.
Key words: dogs, shelter, Welfare Assessment Protocol for Shelter Dogs
Introduction
In developing countries such as Serbia, concern for the welfare of dogs housed in rescue
shelters is increasing last decade while in other developed countries, over the past several
decades (4). According to current Serbian animal welfare law (7), the euthanasia of dogs is
forbidden, unless they have an incurable illness or are proved to be dangerous. This leads
inevitably to overcrowded facilities where animal welfare is a major issue. It is therefore
important to move toward a model of dog management and housing based on high standard
levels of welfare.
Regardless of the organizational structure, animal shelters are notoriously under-resourced in
terms of their facility, staffing, and medical capacity. Many of the individuals working at
shelters may be volunteers with little background or training in population management,
including identification and control of infectious diseases. This includes well-intentioned
veterinarians who may be unaware of the special needs of this population (10). The allocation
of limited resources must be based on a cost: benefit analysis of the shelter’s competing
interests (5). While good physical health is essential to good welfare, it is not sufficient:
animals may be physically healthy but still lack ‘quality of life’, for example through being
deprived of something essential to them, fearful, bored or frustrated (2).
There are 26 registered animal shelters in the Serbia of varying sizes and types that admit lost
and unwanted dogs. Five of them are located in Belgrade, capital of Serbia. Most of them are
overcrowded since veterinarians avoid euthanasia of animals.
The aim of this study was to determine correlation between feeding, housing and health of
shelter dogs using Welfare Assessment Protocol for Shelter Dogs.
*

katarinar@vet.bg.ac.rs
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Material and Methods
Animals and Housing
The subjects of this study were sixty neutered mixed-breed dogs obtained from Municipal
shelter of Mladenovac, Serbia. The most of them were young dogs (73%-44/60). The
remaining twenty-six percent were adult dogs (15/60) and one dog was geriatric (1/60). The
number of dogs observed was chosen according to a Welfare Assessment Protocol for Shelter
Dogs (11). The dogs were relinquished by their owners or brought in as strays.
Kenneling comprised an indoor pen and an outdoor area whether dogs had no access to an
outside run. Kennel dimensions varied from 5 x 5 m to 2 x 0.9 m (taking into account both
indoor and outdoor areas) housing a maximum of six dogs at a time. In this shelter we
observed 36 kennels where approximately housed three dogs at the time. Ventilation is natural
without heating system. They were fed once per day with dry pellets and had access to water
from bowls ad libitum. Dogs were provided with adequate wooden bad. Auditory, visual and
olfactory communications were possible between dogs.
Data Collection
We used welfare indicators as defined in the Shelter Quality (11). The welfare indicators in
the Shelter Quality protocol are grouped into 12 welfare criteria, which are based on
principles of good feeding, good housing, good health and appropriate behavior (Table 1).
The majority of the measures were recorded directly at animal level, a few parameters
regarding the resources and management of the shelter (Table 1).
Statistical Analysis
All data analysis was done using Graph Pad Prism software. The correlation coefficients were
determined using two tailed nonparametric correlation (Spearman) calculated between the
different welfare measures. For all correlational analyses, the absolute value of the
Spearman’s correlation coefficients assessed whether weak (|r| < 0.30), moderate (0.30 ≤ |r| <
0.60), or strong (|r| ≥ 0.60) relationships existed described by Mason et al. (3).
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Table 1. Welfare principles, criteria, measure and type of Welfare Assessment Protocol for
Shelter Dogs (Shelter Quality, 2014)
Principles
1
Good feeding
2

Welfare criteria
Absence of prolonged
hunger
Absence of prolonged
thirst

3

Comfort around resting

4

Thermal comfort

5

Ease of movement

6

Absence of injuries

7

Absence of disease

Good housing

Good health

8

9

Appropriate
behavior

10

11
12

Absence of pain
induced by
management
procedures
Expression of social
behaviors
Expression of other
behaviors
Good human-animal
relationship
Positive emotional state
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Measure

Type

Body condition

Animal

Feeding

Management

Bedding, Sharp edges
Cleanliness of the
animals
Shivering/Panting
Temperature and
humidity
Space allowance
Wounds on the body,
Lameness
Evidence of pain,
Diarrhea, Coughing,
Nasal secretion or
mucus, Dyspnoea
Morbidity, Mortality

Recourse

Surgeries and clinical
skills
Social behavior
Social housing
Discomfort,
Abnormal behaviors,
Barking level
Exercise
Fear/Aggression
toward humans
Emotional state

Animal
Animal
Recourse
Recourse
Animal

Animal
Management
Management
Animal
Recourse
Animal
Management
Animal
Animal
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Results and Discussion
Based on 60 examined dogs, we found prevalence of 14/60 (23%) dirty/wet dogs, 5/60 (8%)
shivering, 15/60 (25%) panting, 4/60 (7%) wounds, 12/60 (20%) hair lost and 11/60 (18%)
dogs with diarrhea (Table 2.)
Table 2. Prevalence of animal - based measures
Body condition score
Hair
Diarrhoea
too
too Cleanliness Shivering Panting Wounds
lost
adequate
thin heavy
Prevalence
%

79

20

1

23

8

25

7

20

The results obtained for the animal based measures related to the principles of good feeding
and housing indicated welfare problems in housing systems (Table 3). In this study, the
prevalence of thin dogs was 12/60 (20%), too heavy 1/60 (1%) and adequate 47/60 (79%) as
presented in table 2. This finding differed from results Ricci et al., (6). They observed more
than sixty percent shelter dogs that showed overweight and obese. There are many factors that
can affect both welfare and body condition score on sheltered dogs: inadequate or excessive
intake of the food, issues with multiple pets (competition for food, threats), environmental
stressors (e.g., uncontrollable outdoor stimuli, conflict over resources such as food or conflict
between animals, inadequate psychological, physical and thermal comfort, etc.) 9,12,13,
pathological condition (illnesses such as diabetes, cancers, liver, kidney and hurt diseases,
dental problems, stress, parasites such us hookworms, whipworms, giardia and other
parasites, etc.) 1. In this study a significant correlation of very strong size was found between
the percentage of thin dogs and those with diarrhea (rs=0.84, p<0.0001) and dirty/wet dogs
(rs=0.71, p<0.0001). This measure (thin dogs) correlated positively also with the dirty water
(rs=0.48, p<0.0001). Too thin dogs correlated significantly positively with sharp edge
(rs=0.34, p<0.007) as presented in table 3. Those findings confirm many factors affect body
condition score we have already mentioned in the work.
According to shelter quality in this study, nine of thirty six kennels (25%) had inadequate
space allowance which leads to the overcrowding of animals. Overcrowding induces adverse
stress when unfamiliar animals of the same species are mixed, increasing susceptibility to
infection, as well as concentrating infectious particles and fomites, and increasing
opportunities for transmission to debilitated animals (10). Overcrowding at animal shelters
reduces animal welfare. In this study, space allowance significantly positively correlated with
cleanliness (rs=0.38, p<0.003) and wounds (rs=0.35, p<0.007). Also, significantly strong
positively correlation was found between diarrhea and cleanliness (rs=0.76, p<0.001) and
moderate significantly corrrelation between diarrhea and clean water (rs=0.52, p<0.0001).
Those finding indicate that hygiene management is insufficient and correlate with diarrhea in
dogs. Hygiene management is of great importance concerning the quality management in
animal shelters (8). The prevention of infectious diseases requires an efficient hygiene
management (8). Corelation between other animal based mesures like shivering, panting and
hair lost, did not show any statistical significance. Even we did not find any correlation
between hair lost and other welfare indicators, result of twenty percent hair lost in dogs
indicate health problems such as flea-associated dermatitis, canine atopy (allergy),
demodectic and sarcoptic mange, ringworm, nervous or stress/boredom induced dermatitis
128
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and food allergies. Also, results of twenty-five percent dogs who were panting and eight
percent dogs who were shivering indicate problem with thermal comfort.
Table 3. Correlation coefficients calculated for selected variables
rs
P value
Good feeding vs Good housing
0.48
0.0001***
BCS ( too thin) vs clean water
0.71
0.0001***
BCS (too thin) vs cleanliness
0.38
0.003**
Cleanliness vs space allowance
0.34
0.007**
BCS (too thin) vs sharp edge
Good feeding vs Good health
0.84
0.0001***
BCS ( too thin ) vs diarrhea
Good housing vs Good health
0.76
0.001***
Diarrhea vs cleanliness
0.52
0.0001***
Diarrhea vs clean water
0.35
0.007**
Wound vs space allowance
rs- Spearman's correlation coefficients; **- p<0.001; ***- p<0.0001
Comparison

Conclusion
All these findings suggest that we can only assume that problem exist in housing system and
management respectively overcrowding. These problems affect the health on shelter dogs
primarily on body condition score and diarrhea. The obtained results will be discussed with
the participating shelter and necessary changes in housing management. Appropriate
education and training of all shelter staff and volunteers is critical to ensure animal wellbeing.
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OTRAVA KRŮT SALINOMYCINEM
SALINOMYCIN POISONING IN TURKEY
Marie Ševčíková*, Helena Modrá
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene,
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
A flock of 800 heavy hybrid turkeys died in few days of July 2010. According to the clinical
and pathological signs, and anamnesis poisoning by salinomycin was considered. Low
concentration of salinomycin was detected in feed. Based on the investigation results, it can
be presumed that salinomycin contamination of feed together with high ambient temperature
were the probable cause of death of turkeys. The aim of this case study is mainly to point out
the topical cases of animal poisoning caused by feed contamination.
Key words: Ionophores, antibiotics, feed contamination, turkey
Souhrn
V červenci 2010 došlo v chovu krůt k hromadnému úhynu ptáků. Na základě klinického
vyšetření, pitevního nálezu a anamnézy bylo vysloveno podezření na alimentární intoxikaci
salinomycinem. V krmivu byl zjištěn mírně vyšší obsah salinomycinu než je povoleno
legislativou. Jako pravděpodobná příčina úhynů byla stanovena kontaminace krmiva
salinomycinem v kombinaci s teplotním stresem z vysokých teplot, které byly v tomto období
zaznamenány. Cílem příspěvku je především upozornit na stále aktuální případy otrav zvířat,
způsobených kontaminací krmných směsí z výroby.
Klíčová slova: ionoforová antibiotika, kontaminace krmiv, krocan
Úvod
Otravy zvířat ionoforovými antibiotiky jsou nejčastěji spojovány s chybou v technologii
krmení. Krmné směsi s obsahem ionoforů jsou omylem zkrmovány jinému druhu, než pro
který byly určeny, nebo není v krmivech dodržena požadovaná koncentrace léčiv, popřípadě
dochází ke kontaminaci krmiv v technologii výroby krmných směsí. Ke vzniku otrav přispívá
i výrazně rozdílná citlivost, nejen mezi jednotlivými druhy zvířat, ale i mezi věkovými
kategoriemi. Vzácností nejsou ani úmyslné otravy zvířat (Plumlee 2004, Svejkovský et al.
2004).
V červenci 2010 došlo v chovu krůt k hromadnému úhynu. Celkem uhynulo 800 ks ptáků
z jedné haly. Podle výsledku šetření byla jako pravděpodobná příčina stanovena alimentární
otrava.
Popis případu
Anamnéza a klinické příznaky
Ve dnech 11. – 16. 7. 2010 došlo v podniku zabývajícím se halovým chovem krůt
k hromadnému úhynu. První úhyny byly zaznamenány dne 11. 7. 2010 (10 kusů).
K nejvyšším úhynům došlo ve dnech 12. – 13. 7. 2010 (celkem 766 kusů). Jednalo se o krůty
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ve věku 20 týdnů, o hmotnosti 19,5 kg, těsně před porážkou.
Přivolaný veterinární lékař provedl dne 12. 7. 2010 klinické vyšetření. Ptáci byli neklidní,
zrychleně a namáhavě dýchali. Během vyšetření jich několik v křeči uhynulo. Ve zbývajících
halách stejného chovu nebyly pozorovány ani zvýšené úhyny ani podobné klinické příznaky.
Při dalším šetření bylo zjištěno, že krůty jsou po dva dny krmeny novou krmnou směsí (od 10.
7. 2010). Tato nová krmná směs byla zkrmována pouze v hale s výskytem úhynů, v ostatních
halách se jí krmit ještě nezačalo. Na základě anamnézy a klinického vyšetření veterinární
lékař vyslovil podezření na otravu, odebral vzorky krmné směsi z krmítek i ze zásobníků
a spolu s kadávery vše odeslal do laboratoře SVÚ Praha. Vzhledem k podezření na zdravotně
závadné krmivo, bylo toto okamžitě odstaveno a nahrazeno jiným. Teplota ve všech halách
podniku se v uvedeném období pohybovala v odpoledních hodinách v rozmezí 29 – 31°C.
O úhynech byla informována KVS a dodavatel krmné směsi. KVS vyšetřením kadáveru
vyloučila výskyt ptačí chřipky. Zástupci dodavatele krmiv odebrali vzorky krmné směsi
a zaslali je do laboratoře SVÚ Jihlava (13. 7. 2010).
Výsledek patologicko-anatomického vyšetření:
- velmi dobrý výživný stav
- povrch těla bez zjevných traumat
- anemie prsní svaloviny s fokálními hemoragiemi
- plíce hemoragické edematózně prosáklé
- srdce bledé ochablé
- srdeční dutiny naplněné sraženou krví
- myokard se známkami degenerace
- játra zvětšená, křehká, drobivé konzistence
- slezina mírně zvětšená, hyperemická
- ledviny se známkami parenchymatózní degenerace
- hyperémie tenkého střeva
Výsledek stanovení salinomycinu v krmivu:
Zjištěný obsah salinomycinu v krmné směsi byl 0,98 mg/kg (výsledek SVÚ Praha, vzorek ze
dne 12. 7. 2010) a 0,2 mg/kg (výsledek SVÚ Jihlava, vzorek ze dne 13. 7. 2010).
Diskuze
Salinomycin se řadí mezi ionoforová antibiotika. Je produkován mikroskopickými houbami
rodu Streptomyces. Salinomycin se používá nejčastěji jako antikokcidikum u drůbeže.
Ionoforová antibiotika jsou toxická především pro koně, další equidy, psy a krocany. Toxicita
ionoforů je potencována dalšími antimikrobiálními látkami (erytromycin, tiamulin,
sulfonamidy). Mechanismus toxického účinku spočívá v narušení iontové rovnováhy na
membráně mitochondrií a ve snížení produkce ATP, což vede k buněčné smrti. Nejcitlivější
tkání k působení salinomycinu je myokard (Svobodová et al. 2008).
Důležitým faktorem ovlivňujícím toxicitu salinomycinu je věk a hmotnost krocanů. Je
prokázáno, že toxicita roste se vzrůstající hmotností a věkem (Potter et al. 1985). Klinické
příznaky byly u krocanů pozorovány od 15 mg salinomycinu/kg krmiva a úhyny u dávek
vyšších než 20mg/kg krmiva (Plumlee, 2004).
Legislativně je obsah salinomycinu v krmivech upraven v Nařízení komise (EU) č. 574/2011.
Maximální obsah salinomycinu v krmné směsi pro krůty je stanoven na 0,7 mg/kg krmiva
o vlhkosti 12 %.
Mezi klinickými příznaky otravy salinomycinem u krůt můžeme pozorovat snížený příjem
krmiva, průjem, polydipsii, tachypnoi až dyspnoi, inkoordinované pohyby, apatii a paralýzy.
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Může dojít i k úhynu bez předchozí klinické manifestace. Při patologicko-anatomickém
vyšetření bývají pozorovány změny na srdci, gastrointestinálním traktu, skeletálním svalstvu
a játrech. Jedná se především o bledý ochablý myokard, kongesci plic a jater, enteritidu
a ascites. Celkově lze ale pitevní nález považovat spíše za nespecifický. Nejběžnějším
nálezem histopatologického vyšetření jsou léze myokardu a skeletálního svalstva, především
vakuolární degenerace buněk.
Technologické postupy chovu pro výkrm těžkých hybridů krůt (výkrm do 22 týdnů věku)
doporučují teplotu prostředí v halách v rozmezí 16-20°C, dle užitého typu hybrida (Xavergen,
2008). V literatuře se uvádí, že teploty prostředí nad 25°C způsobují u krůt dýchací potíže
a k úhynům může dojít při teplotách nad 35°C (Simensen a Olson, 1986; Brown-Brandl et al.
1997).
Závěr
Příčinou úhynu krůt byla s velkou pravděpodobností otrava salinomycinem z krmné směsi
v kombinaci s vysokou teplotou okolního prostředí. Pro otravu hovoří klinické příznaky,
anamnéza a především výsledek vyšetření krmiva. Vysoké teploty okolního prostředí
vystavují organizmus zvířat zátěži, a kladou vyšší požadavky na výkon respiratorního
a kardiovaskulárního systému. Kombinace teplotního stresu a přítomnosti salinomycinu
v krmivu, i když v nízkých dávkách, mohla vézt v prezentovaném případě k úhynu krůt.
Samotné zvýšení teploty byli ptáci schopni kompenzovat, což potvrzuje absenci zvýšených
úhynů v ostatních halách. Vzhledem k velké finanční ztrátě, která vznikla chovateli krůt vinou
kontaminace krmné směsi, má případ soudní dohru.
Autoři děkují pracovníkům SVÚ Praha a SVÚ Jihlava za provedení patologickoanatomického a laboratorního vyšetření.
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FOODSTUFFS WHICH MAY HAVE NEGATIVE EFFECT ON THE HEALTH
OF PET ANIMALS
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Summary
This paper summarizes facts about the toxicity of selected foodstuffs for pet animals. Their
health problems or even poisonings are often caused by neglecting of the physiological
requirements of individual animal species and feeding animals with human foodstuffs. Among
foodstuffs which cause poisonings most often belong chocolate, grapes, raisins and some
nuts.
Key words: food, toxicity, chocolate, avocado, raisins, nuts, dog, cat
Souhrn
Příspěvek shrnuje fakta o toxicitě vybraných potravin pro domácí zvířata. K jejich zdravotním
problémům až otravám často vede přehlížení fyziologických potřeb jednotlivých živočišných
druhů a krmení zvířat lidskou potravou. Mezi potraviny, které u zvířat způsobují otravy
nejčastěji, patří čokoláda, hrozny, rozinky a některé druhy suchých plodů.
Klíčová slova: potrava, toxicita, čokoláda, avokádo, rozinky, ořechy, pes, kočka
Úvod
V tomto příspěvku bychom chtěli shrnout některá všeobecně známá, nicméně stále přehlížená
fakta o toxicitě některých potravin pro domácí zvířata. Nerespektování fyziologických potřeb
jednotlivých živočišných druhů a snaha krmit zvířata lidskou potravou pak vedou u zvířat ke
zdravotním problémům až otravám, kterým by se dalo snadno předejít.
Seznam nevhodných a toxických potravin
Čokoláda
Čokoláda je toxická pro psy i kočky, obecně může být nebezpečná pro všechna zvířata popsáno u koní, prasat, skotu, drůbeže aj. Byly popsány i zdravotní komplikace po požití
většího množství čokolády u starších lidí se srdečními vadami.
Čokoláda obsahuje kofein a také teobromin, což je kofeinu podobná látka. Teobromin je pro
zvířata nebezpečný, protože se u zvířat z organismu vylučuje velmi pomalu a má čas ho
dlouho ovlivňovat. Teobromin v těle ovlivňuje látku, která se jmenuje adenosin a je
zodpovědná za regulaci srdečního rytmu. Jakmile teobromin obsadí místa, která by měl
normálně obsazovat adenosin, dojde k poruchám srdečního rytmu, které mohou být
i smrtelné. Teobromin také zvyšuje množství vápníku v srdečních buňkách, což vede
k výraznému zesílení stahů srdce. Pacienti s nemocným srdcem nebo oběhovým systémem
jsou pak ohroženi otravou i při malém množství čokolády, zdravá zvířata při vyšším příjmu.
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Kromě toho je čokoláda nebezpečná i z toho důvodu, že obsahuje obrovské množství tuků
a u některých zvířat může vést k poškození slinivky. Akutní zánět slinivky může být až život
ohrožující zdravotní komplikací.
Smrtelná dávka teobrominu pro zdravého psa je asi 300 mg/kg váhy, pro zdravou kočku asi
200 mg/kg váhy, pro potkana asi 800-1000 mg/kg. U potkanů se při pravidelné konzumaci
malých množství teobrominu objevuje poškození varlat u samců. V hořké čokoládě je asi 500
- 1000 mg teobrominu na 100 gramovou tabulku, u mléčné je to asi 200 mg na 100 gramovou
tabulku.
Největší nebezpečí otravy hrozí u nemocných zvířat, mláďat, a pak při nehodách, kdy pes
sežere např. celou bonboniéru. Pokud někdo podává svému zvířeti čokoládu jako odměnu
několikrát denně, pak hrozí riziko také, teobromin se díky špatnému vylučování nakumuluje,
a k otravě může dojít za několik dní.
Káva
Káva je pro zvířata také nebezpečná. Stejně jako čokoláda obsahuje kofein, zde je ale
v mnohem vyšší koncentraci. Naopak teobrominu se v ní vyskytují jen stopy, takže ten u kávy
není příčinou otravy. Kofein je látka, která stejně jako teobromin obsazuje a blokuje
adenosinové receptory, a tím vede k poruchám srdečního rytmu. Také zvyšuje množství
vápníku v srdečním svalu a zesiluje srdeční stahy. Navíc ještě působí stimulaci nervové tkáně
a může způsobovat křeče. Kofein se metabolizuje u psa rychleji než teobromin, proto tolik
nehrozí kumulace. Pro psy je letální dávka kofeinu asi 100-200 mg/kg, pro kočku 80-150
mg/kg. Otrava nastává při požití kofeinových nápojů, nebo pak kombinovaná otrava
z některých léků na bolesti hlavy, které obsahují kofein k urychlení účinku (často je u nich
přídomek Extra). Příznaky otravy nastupují rychleji než u čokolády a zahrnují zvracení,
průjem, neklid, vyšší krevní tlak, poruchy srdečního rytmu až křeče. Ke smrti může dojít při
křečích vyčerpáním nebo selháním oběhové soustavy.
Ovoce
Z ovoce je prokazatelně nebezpečné avokádo (potvrzeno u ptáků, ale možnost otravy není
vyloučena ani u jiných druhů zvířat) a hrozny s rozinkami (potvrzeno u psů, pravděpodobné
u koček a fretek, možné i u dalších druhů zvířat). U ostatních zvířat je nutno respektovat
složení přirozené potravy, oblast původu zvířat a nepodávat ovoce exotické, dále chemicky
ošetřené, jakkoliv napadené, nezralé.
Problém může být u nezralého ovoce v množství obsažených kyselin - dráždí žaludek.
U některých druhů zralého ovoce (meruňky, broskve, třešně, hrušky aj.) je pak důležitý veliký
obsah jednoduchých cukrů, které v trávicím traktu kvasí, vedou k nadýmání a průjmu.
S konzumací tedy může být spojena nerovnováha ve střevní mikroflóře, dehydratace, špatná
výživa organismu.
Ovoce dále obsahuje hodně vitamínu C, ale ten si většina zvířat vytváří sama (výjimkou jsou
morčata, primáti), nepotřebují ho v potravě. Při nadměrném požívání vitamínu C dochází
k zátěži ledvin, přeměně na šťavelany a u citlivých jedinců se mohou vyvinout i močové
kameny.
Nahnilé ovoce obsahuje často patulin - plísňový jed. Ten při déledobé konzumaci ovlivňuje
množství a funkci enzymů v těle a nejtypičtějším poškozením je pak pokles imunity.
Hrozny a rozinky
Tyto potraviny běžně konzumované lidmi jsou toxické pro některá zvířata, jejich nebezpečné
působení bylo zatím prozkoumáno u psů a předpokládá se u koček. Proto nikdy nedávejte
svému psovi nebo kočce rozinky nebo hrozny jako pamlsek! Otrava záleží na citlivost jedince
a na jeho genetické výbavě, ne všichni psi se rozinkami otráví. Nicméně pro citlivé jedince
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(a zatím neumíme určit, kteří to jsou) je požití nebezpečné, protože vede k rychlému selhání
ledvin a velmi často také k úmrtí zvířete. Příznaky jsou žíznivost, zvracení, průjem, křeče,
později slabé nebo úplně chybějící vylučování moči. Obsahové látky hroznů a rozinek se déle
vstřebávají, proto je v rámci první pomoci možno vyvolat zvracení asi do hodiny od pozření
a následně podat aktivní uhlí.
Pecky ovocných stromů
Mnoho stromů z čeledi růžovitých, mezi jejichž plody patří typicky peckoviny, ale také
jablka, obsahuje tzv. kyanogenní glykosidy. Tyto látky po přeměně v trávicím systému uvolní
kyanidové ionty, což jsou prudké jedy. V organismu znemožňují využití kyslíku, pacient
zrychleně dýchá, je unavený, později se dusí, má poruchy srdečního rytmu, někdy křeče
a může dojít až k úmrtí.
Po požití ovoce - meruňky, broskve, švestky, trnky, třešně a višně (někdy se uvádí i jadérka
jablek) - včetně pecek může dojít ke dvěma typům poškození zdraví zvířete: První z nich
nesouvisí s otravou, ale u zvířete se mohou objevit trávicí problémy: průjem z obsahu cukrů,
které ve střevě kvasí; nebo zácpa až úhyn zvířete, pokud dojde k blokádě střev
nestravitelnými peckami. Druhý způsob poškození zdraví souvisí s otravou kyanidy. Ty se
kromě kůry a listů nacházejí hlavně v semeni, které je ukryto uvnitř pecky. Za normálních
okolností tedy z nepoškozené pecky k otravě nedojde. Problém nastává, pokud je pecka
v ovoci poškozená, což bývá při napadení ovoce škůdci nebo u přezrálých plodů. Pak dochází
k tomu, že se vlivem enzymů kyanidy uvolní už v samotném ovoci, a požití dostupného
volného semene či celého kontaminovaného plodu může vést k otravě.
Smrtelných otrav u domácích zvířat není popisováno mnoho, u hospodářských zvířat, kterým
se zkrmují ovocné zbytky, je otrava častější. Přesto doporučujeme (v případě, že se jedná
o zvíře, do jehož přirozené potravy ovoce patří) mu pecky a jádřince odstraňovat, a žádná
zvířata nikdy nenechat samovolně konzumovat ovoce v zahradách a sadech ze země či ze
stromů (kdy nekontrolujete stav pecky) ve větším množství.
Ořechy a suché plody
Z ořechů jsou prokazatelně nebezpečné makadamové ořechy, otravy byly zatím popsány
u psů. Vyvolávací látka ani přesný mechanismus působení zatím nejsou známy. Otrava se
projevuje zvracením, slabostí, poruchami koordinace, třesy a vysokou teplotou. Někdy se
objevují i bolesti svalů a oteklé klouby. Otrava u zdravých psů nebývá smrtelná, případy
úhynu psa jsou popsány, jen pokud už zvíře mělo před otravou nějaké onemocnění či poruchu
funkce jater a ledvin, nebo pokud snědlo ořechy v potravinách obsahujících zároveň
i čokoládu.
U mandlí je problémem obsah glykosidů, které mají ve své molekule zabudovány kyanidy.
Mandle se dělí na hořké a sladké odrůdy. Hořké mandle už by podle údajů ze zákona neměly
být dostupné v běžné distribuci, normy jsou stanoveny pouze na sladké odrůdy. U hořkých
mandlí je smrtelných 5 plodů pro dítě a 15 plodů pro dospělého, proto se od jejich používání
ustoupilo. U sladkých odrůd je koncentrace kyanidů asi 10 x nižší, proto nezpůsobují toxicitu
u dospělých lidí (k otravě by jich museli sníst asi 150 a více). Dětem se nedoporučuje podávat
větší množství. Kyanidy blokují v buňce možnost využití kyslíku, a k otravě dochází vnitřním
udušením, přestože krev kyslík obsahuje.
Plody ořešáku černého jsou toxické pro koně, i když ve zdokumentovaných případech se
často popisuje zkonzumování celého plodu včetně slupky, takže není jisté, jestli je toxicita
způsobena přímo semenem.
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U ostatních suchých plodů nebyly prováděny žádné studie a o jejich bezpečnosti pro zvířata
se odborná literatura nezmiňuje.
Obecná rizika spojená s konzumací suchých plodů jsou:
1) možnost výskytu alergických reakcí, a to i závažných
2) velký obsah tuků a z toho plynoucí velké nebezpečí pro slinivku - možný zánět slinivky,
a velmi často trávící problémy a průjem
3) špatně skladované suché plody jsou snadno napadány plísněmi, hrozí nebezpečí otravy
toxiny těchto plísní
4) solené suché plody jsou nebezpečné vysokým obsahem soli, která rozvrací minerální
rovnováhu organismu a vede k otravě solí.
Zelenina
Rostlina bramboru je celá jedovatá. Obsahuje alkaloidy, z nichž nejdůležitější je solanin
(nejvíce je ho v květech, bobulích po odkvětu a klíčcích). Platí to i o hlízách, zde je ale obsah
jedovatých látek asi 10x nižší, než ve zbytku rostliny. Nejvíce jedu v hlízách je navíc ve
vrstvě asi do 2 mm pod slupkou. Oloupáním hlíz se tedy lze většiny toxických látek zbavit.
Vařením se zbylé množství toxinu sice neničí, ale vylouhuje se do vody, která se pak slije.
Pozor se ovšem musí dát na brambory poškozené, nahnilé, nazelenalé. Všechny tyto stavy
znamenají pro hlízu stres a ta se brání dalším produkováním alkaloidů, i když už je vytažená
ze země. Hlízy poškozené mechanicky při sklizni se musí zpracovat co nejdříve, než hlíza
vytvoří další zásobu toxinů, jinak poškozené hlízy se musí vyhodit, odkrojení poškozené části
nestačí.
Povařené zdravé brambory obsahují minimum solaninu, nejsou tedy považovány za toxické.
Ovšem u mnoha druhů zvířat se jejich zkrmování nedoporučuje z důvodu jejich špatné
stravitelnosti pro tato zvířata. U psů se vařené brambory někdy podávají a jsou i součástí
některých krmiv, ale jsou tam jen jako balastní doplňková látka k zasycení a nesmí jich tam
být velký obsah. Psi bramborový škrob špatně tráví, způsobil by jim střevní obtíže.
V rajčatech se nachází alkaloid tomatin, který je velmi podobný solaninu. Je také podobně
jedovatý. Podle měření, která byla dělána v rostlinách rajčat, se ale vyskytuje jen v zelených
částech a v květech. V bobulích rajčete se objevuje, jen pokud jsou zelené, a stejně jako
u brambor je v této části, která se konzumuje, 10x nižší obsah toxinu, než ve zbytku rostliny.
Po dozrání rajčete je množství tomatinu v bobulích tak malé, že je v podstatě neměřitelné,
takže zralá rajčata jsou bezpečná. Stejně jako v případě dalších potravin ale platí, že nejsou
přirozenou součástí stravy psa, takže není důvod jim je podávat.
Česnek a cibule jsou pro zvířata považovány za nebezpečné až toxické. Otravy jsou u nás
popisovány u psa a kočky, na americkém kontinentu je i hodně otrav česnekem u koní.
Jedovaté látky, které se v nich vyskytují, jsou sirné sloučeniny, které ovlivňují červené
krvinky a poškozují v nich barvivo hemoglobin, které je nutné pro přenos kyslíku. Pro
člověka je jejich toxicita o dost nižší, takže je považujeme za běžné potraviny. Je to dáno
rozdíly ve struktuře, a tím i citlivosti barviva hemoglobinu zvířat k různým jedům, a také
rozdílem v účinnosti enzymů, které umí poškozený hemoglobin "opravit".
Na poškození hemoglobinu různými jedy je nejvíce citlivá kočka. Otrava se může projevit do
24 hodin při masivní otravě, ale častěji nastupují příznaky až po několika dnech, kdy se
poškozené krvinky začnou rozpadat. Příznaky jsou bolesti břicha a průjem, pak zrychlené
dýchání, dušnost a zrychlený tep. Zvíře je unavené a apatické. Smrtelné otravy nejsou tak
časté, ale k smrti může dojít v důsledku velkého nedostatku kyslíku pro tkáně. Špatný je také
chronický příjem těchto potravin, kdy je tělo dlouhodobě vystaveno nedostatku krvinek
a kyslíku, což zatěžuje všechny orgány.
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Sůl
Sůl je pro zvířata toxická ve vyšším množství. V malém množství je pro každého živočicha
nezbytná (v granulích pro psy je cca 0,5 % soli).
Pro psa je smrtelná dávka kolem 4 g soli na kg tělesné hmotnosti, u kočky se ví, že je to méně,
ale přesná hodnota nikde není uvedena. Příznaky otravy se samozřejmě objevují už při nižších
dávkách.
Otrava je zrádná, protože většina příznaků selhání ledvin nebo poškození mozku se objeví až
1-2 dny po požití soli, a stav už může být vážný a neléčitelný.
Otravy solí se z domácích zvířat popisují hlavně u psů, nejčastěji po požití domácích nebo
vyráběných modelovacích hmot nebo těst (play dough atd.), kde sůl tvoří asi ¼ váhy těsta, po
požití posypových solí, nálevů ke konzervaci masa atd.
Z lidských potravin otrava také může nastat, většinou z uzenin, které obsahují tzv. solící
a konzervační směsi, kde je minerálních látek více. Důležitou podmínkou rozvoje otravy
v případě potravin je současný nedostatek vody. Zvířata při chronickém požívání lidských
potravin s vysokým obsahem soli většinou nehynou, ale nadbytek soli dlouhodobě zatěžuje
ledviny, dráždí žaludek a střeva, a vede k poruše minerální rovnováhy v těle.
Mentol, eukalyptus
Eukalyptus a mentol jsou u zvířat považovány za škodlivé. Smrtelných případů je u zvířat po
požití tzv. esenciálních či aromatických olejů a silic (eukalyptový olej, mátová silice a mentol,
limonen a linalol, citronelová silice, skořicová silice a další) sice popsáno málo, ale mírnější
případy otrav jsou celkem časté.
Jako příznaky otravy se objevují zvracení, průjem, ospalost, při větším požitém množství
mohou nastoupit křeče. Při chronickém příjmu hrozí poškození jater. Kočky jsou hodně
citlivé, protože mají málo jaterního enzymu glukuronyl-transferázy, který je zodpovědný za
odbourávání těchto vonných esencí v těle.
Závěr
U chovatelů by měl být kladen důraz na to, aby byli jejich klienti před výběrem domácího
mazlíčka náležitě poučeni o jeho fyziologických potřebách a vhodné stravě. Tato opatření se
týkají jak exotických druhů zvířecích společníků, tak i psů a koček. Informovanost veřejnosti
o potřebách jednotlivých druhů i přes množství dostupné literatury a internetových zdrojů
není dostatečná, mnohdy přetrvávají návyky z dob, kdy nebyly dostupné informace ani
vhodná krmiva a pamlsky určené přímo pro konkrétní druhy. Veterinární lékaři pak musí řešit
následky podání či dokonce chronického podávání nevhodného krmení. I u nich by bylo
vhodné, aby při první návštěvě nového pacienta, hlavně pokud jde o mládě, náležitě
instruovali své klienty nejen o potřebné veterinární péči, očkování atd., ale také o vhodném
typu krmení, a varovali před nejznámějšími nebezpečnými potravinami, nejlépe v krátké
písemné podobě, kterou si majitel odnese i domů.
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Summary
The presented work deals with the issue of cattle welfare during transport. Specific
characteristics of this animal species, that should be taken into consideration in transport,
are mentioned. These very properties, which set cattle apart other animal species being
commonly transported, are ignored in practice. This can devalue, to considerable extent,
otherwise well-done work of carriers and other persons ingaged in manipulation with
animals. The principal aim of this work is to describe reasons inducing stress in transported
animals and also possible negative effects of such stress, both from business point of view and
animal welfare viewpoint. Thoroughgoing knowledge of all these factors having a negative
impact on cattle welfare during transport is a precondition for the opportunity to reduce them
as much as possible.
Key words: animal protection, farm animal, conveyance, stress
Souhrn
Předkládaná práce se zabývá problematikou welfare skotu při přepravě. Zmiňuje specifické
vlastnosti tohoto živočišného druhu, které je třeba při jeho přepravě zohlednit. Právě tyto
specifické vlastnosti, kterými se skot liší od ostatních běžně přepravovaných živočišných
druhů, jsou v praxi opomíjeny, což může do značné míry znehodnotit jinak dobře odvedenou
práci přepravců a dalších osob zabývajících se manipulací se zvířaty. Hlavním cílem práce
bylo popsat příčiny vzniku stresu u přepravovaných zvířat a také negativní následky, které
takový stres může mít, a to jak z hlediska ekonomického, tak z pohledu welfare zvířat.
Důkladná znalost všech faktorů, které mají vliv na snížený welfare skotu při přepravě, je
předpokladem toho, aby je bylo možné co nejvíce eliminovat.
Klíčová slova: ochrana zvířat, hospodářská zvířata, přeprava, stres
Úvod
Konzumace masa, včetně hovězího, stále hraje ve výživě člověka podstatnou roli. V roce
2013 bylo v České republice poraženo celkem 221 214 kusů skotu (ČSÚ, 2014). Drtivou
většinu tohoto skotu bylo třeba za účelem porážky přepravit na jatka.
Pozornost veřejnosti se stále častěji obrací i k problematice ochrany a welfare zvířat, a to jak
při jejich chovu, tak při přepravě. To zvyšuje tlak na chovatele hospodářských zvířat,
přepravce, provozovatele jatek a v neposlední řadě i na zákonodárce, kteří požadavky na
ochranu a welfare zvířat vtělují do obecně závazných právních předpisů.
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Charakteristika skotu v souvislosti s jeho přepravou
Každý živočišný druh je jiný a liší se tedy i podmínky, které jednotlivé druhy zvířat potřebují
pro svůj život a pro své pohodlí. Tyto specifické potřeby jednotlivých druhů se tedy vyplatí
respektovat i při nastavování co nejoptimálnějších podmínek pro jejich přepravu. V této
souvislosti je důležité vzít v úvahu některé zvláštnosti skotu týkající se především jeho
vnímání, metabolismu, chování a sociální hierarchie ve stádě.
Vzhledem k umístění očí po stranách hlavy vidí skot horizont v úhlu 300°. Z toho plyne, že
nevidí pouze to, co se nachází přímo za ním. Ve směru od země k nebi, tedy vertikálně, však
skot vidí jenom v úhlu 60°, zatímco člověk vidí v úhlu 140°. Z toho vyplývá, že pokud se
dobytek chce podívat na zem, musí pohnout celou hlavou (Boyles et al., 2005). Vzhledem
k převažujícímu monokulárnímu vidění skot velmi špatně rozlišuje, co je od něj blízko, co je
daleko a jak je to daleko. Na rozdíl od člověka ale skot vnímá daleko citlivěji rozdíly mezi
jednotlivými barvami. Velké rozdíly v barvách ho lekají (např. černý plaňkový plot před bílou
budovou). Také zvuky slyší dobytek v mnohem větším frekvenčním rozpětí než člověk
(Boyles et al., 2005). Na rozdíl od něj však skot nedokáže přesně lokalizovat, z kterého směru
zvuky přicházejí, zdroje původu zvuků určuje s přesností pouze asi 30°. Během manipulace
při přepravě se tak může stát, že zareaguje na něco, co člověk vůbec nevnímá. Na lidské hlasy
je skot mnohem citlivější než na jiné mechanické zvuky. I čich má skot lepší než lidé, pachy
dokáže zaznamenat až na vzdálenost 8 kilometrů (Vegan Peace Home, 2014). Zvlášť
poplašně reaguje především na pach krve (Dalton, 2008). Stejně jako člověk, potřebuje i skot
kolem sebe jistý osobní prostor zajišťující pocit bezpečí. U skotu se tento prostor pohybuje
v rozmezí 150 až 750 cm, ale může být i mnohem větší (Drovers Cattlenetwork, 2008), a to
zvláště u jedinců, kteří nejsou zvyklí na častou manipulaci a lidskou přítomnost.
Vzhledem k tomu, že skot přepravovaný v evropských podmínkách je většinou vyšlechtěný
na vysokou užitkovost, produkuje jeho výkonný metabolismus velké množství tepla.
Hypertermie je jednou z nejčastějších příčin úhynu těchto zvířat při přepravě, neboť zvláště
evropská plemena snáší vyšší teploty v dopravních prostředcích velmi špatně (Appleby et al.,
2008). Množství vytvořeného tepla značně kolísá, a to zejména v závislosti na plemeni skotu
a typu produkce. Krávy, které byly vyšlechtěny na mléčnou produkci, generují v období
laktace mnohem více tepla než dobytek vykrmovaný na porážku. Metabolismus těchto zvířat
je však tak zatížen, že nedisponuje žádnými rezervami, a proto se mnohem hůře vyrovnává se
změnami teploty. Množství tepla, které skot vytváří, je ovlivněno i způsobem dosavadního
typu ustájení. Zvířata, která před přepravou pobývala na pastvinách, produkují méně tepla než
jedinci ustájení v uzavřených prostorách. Průměrně zvířata zvýší teplotu uvnitř dopravního
prostředku o 3 °C oproti okolnímu prostředí (Appleby et al., 2008). Welfare skotu při
přepravě dále komplikuje i skutečnost, že skot teplo akumuluje, což znamená, že večer má
vyšší tělesnou teplotu než ráno a tepelných přebytků se zbavuje v nočních hodinách. Chcemeli tedy předejít přehřátí zvířat, je nutné vzít v úvahu nejen aktuální teplotu, ale musíme
zohlednit vývoj teploty v průběhu téměř celého dne. Tělesná teplota skotu dosáhne
kulminačního bodu až dvě hodiny poté, co začala klesat venkovní teplota. Zvířeti pak trvá až
šest hodin, než tělesnou teplotu opět sníží a plně se zotaví (Dewell, 2010). Při plánování
přepravy je proto vhodné zajistit, aby pokud možno neprobíhala v průběhu horkých částí dne
nebo během zvláště teplých dní. V každém případě musí mít zvířata k dispozici dostatek
vody. Nejvíce tepla produkuje u skotu bachor, neboť v něm při trávení potravy probíhají
exotermické fermentační procesy, při nichž se uvolňuje značné množství tepla. Tento proces
vrcholí zhruba čtyři až šest hodin poté, co se zvířata nakrmila (Dewell, 2010). Z toho důvodu
je dobré převážet pouze vylačněná zvířata.
Bylo zjištěno, že skot během přepravy ztrácí tělesnou hmotnost, a to průměrně o 6 až 10 %.
Na váhový úbytek má největší vliv doba přepravy, ale je částečně způsoben i dehydratací
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zvířat. Ke ztrátě hmotnosti vede jednak spotřebování tukových zásob, jednak úbytek tělních
tekutin (Fike and Spire, 2014). Aby se omezily váhové ztráty na minimum, je třeba
minimalizovat délku přepravy a poskytnout zvířatům dostatek tekutin. Váhový úbytek má vliv
nejen na porážkovou hmotnost, která má přímý dopad na tržní cenu poražených zvířat, ale
míra ztráty váhy rovněž pozitivně koreluje s mírou výskytu respiračního onemocnění skotu
(Fike and Spire, 2014).
Ve stádě skotu panuje relativně stálá hierarchie, kterou se zvířata snaží udržovat. Ke
konfliktům či soubojům dochází jen zřídka, a to zejména v případě, kdy se jedinec snaží
postoupit z nižší pozice v ustálené hierarchii na pozici vyšší. Pokud je před přepravou třeba
změnit složení stáda a začlenit nová zvířata, je vhodné vyměnit více jedinců. Vzniklá skupina
by se pak měla přehnat na jiné místo, aby se tak v novém prostředí ocitla všechna zvířata.
Tato opatření vedou k tomu, že nová hierarchie se ve stádě vybuduje postupně, aniž jsou
zvířata nadměrně vystavena stresu. Skot má velmi dobrou paměť, což mu umožňuje
zapamatovat si pozici v hierarchii u padesáti až sedmdesáti zvířat. Pozici jednotlivých zvířat
si pamatuje, i když se stádo ocitne v novém prostředí.
Skot tráví až polovinu dne vleže, kdy spí, podřimuje nebo přežvykuje. Jestliže to podmínky
umožňují, uléhají zvířata i v průběhu přepravy. Mladší zvířata uléhají dříve a tráví vleže více
času než starší zvířata (Swanson and Morrow-Tesch, 2001), která obvykle uléhají až po
patnácti hodinách jízdy (Pillips, 2008). V průběhu prvních hodin po naložení zvířata většinou
stojí a udržují sociální kontakt s ostatními (Swanson and Morrow-Tesch, 2001).
Přepravní stres a jeho následky
Během transportu působí na zvířata celá řada stresorů. Přepravní stres má dopad jak na
chování zvířat, tak na fyziologické a biochemické procesy probíhající v jejich organismech.
Zvlášť stresující je zejména proces nakládání a vykládání zvířat z dopravního prostředku,
ale diskomfortní je už samotné vytržení zvířat z prostředí hospodářství, v kterém často
strávila celý život. Zvířata se náhle ocitají v neznámém prostředí, přicházejí do úzkého
kontaktu s neznámými lidmi, kteří narušují jejich osobní prostor, což u zvířat vyvolává
strach a agresivitu. Přirozené vazby mezi zvířaty, vytvořené v rámci hierarchie v původním
stádu, jsou často narušovány začleněním cizích jedinců. Velkým problémem je i přehuštění
zvířat ve shromažďovací ohradě či dopravním prostředku. Za normálních okolností totiž
zvířata mezi sebou udržují individuální vzdálenost. Pokud se tato vzdálenost uměle zmenší,
což je v průběhu přepravy nevyhnutelné, vzrůstá mezi zvířaty napětí, zejména pokud jsou si
navzájem cizí, a vznikají konfliktní situace, které vedou k projevům agresivity a možnosti
vzájemného poranění (Brouček et al., 2007). U býků se navíc vlivem přeskupování
a vystavení novému prostředí zvyšuje jejich pohlavní aktivita (vzeskoky), falešný boj
i průzkumné chování. Z těchto důvodů je hustota obsazení velmi důležitá. Zvířata nesmí být
příliš natlačená na sobě, na druhou stranu je však nežádoucí i opačný extrém, kdy jsou zvířata
umístěna ve vozidle s velkým volným prostorem a může tak docházet k nebezpečnému
pohybu zvířat během jízdy. Například u telat se přepravní stres projevuje více, pokud mají
během transportu možnost volného pohybu, než když jsou při přepravě umístěna v dřevěném
boxu. Rovněž volně přepravované březí jalovice měly větší úbytky živé hmotnosti než ty,
které byly při převozu v ohradách (Brouček et al., 2007). Nemalý vliv na reakci zvířete na
přepravu a okolnosti s ní spojené má i dosavadní způsob ustájení jednotlivých zvířat
(Steinhardt and Thielscher, 2003). Individuálně ustájená zvířata, zejména ta bez vizuálního
kontaktu s ostatními, podléhají výrazněji přepravnímu stresu než zvířata chovaná ve
skupinách. Častěji mají při převozu například zvýšenou teplotu a problémy s chůzí (Brouček
et al., 2007). Je rovněž dokázáno, že transport omezuje dobu ležení, přežvykování a spaní
skotu, což je způsobeno nedostatkem pohodlí během cesty. Zejména k přežvykování totiž
141

Animal Protection and Welfare 2014

dochází jen tehdy, pokud je zvíře dostatečně relaxované. Výše zmíněná nedostatečná
orientační schopnost skotu vede k tomu, že se zvířata hůře přizpůsobují pohybu vozidla. Už
jen samotné uzavření v omezeném prostoru představuje pro zvířata značný stres.
Nelze opomenout ani další faktory související s přepravou zvířat, které rovněž mají značný
stresový potenciál. Jedná se například o zmatek vznikající zejména při přemísťování zvířat,
o hluk (Hall et al., 1998), o vibrace vznikající při pohybu vozidla apod.
Obecně lze tedy říci, že v době přepravy doznávají prakticky všechny složky života a welfare
zvířat podstatných a převratných změn (mění se zrakové, sluchové i čichové podněty, teplota,
vlhkost vzduchu a další mikroklimatické parametry, vlastnosti podlahy, přísun vody a krmiva,
objevují se vibrace a změny těžiště v souvislosti s pohybem vozidla atd. (Dousek et al., 2002).
To vše vyvolává značný psychický i fyzický stres, který v organismu zvířete zahajuje řadu
fyziologických procesů. Smyslem této aktivizace je příprava na boj o život nebo útěk.
Dochází k aktivaci hypotalamo-hypofyzární osy, do krve se ve zvýšené míře vylučují stresové
hormony a mění se i plazmatické koncentrace dalších látek indikujících stresové zatížení
organismu. Obecně lze říci, že stres se projevuje především změnami v chování zvířat (např.
zvýšená agresivita), fyziologickými změnami (např. zvýšená teplota, tepová a dechová
frekvence), hematologickými změnami (např. snížená hodnota hematokritu, snížený počet
lymfocytů), hormonálními změnami (např. změny plazmatické koncentrace kortizolu),
metabolickými a biochemickými změnami (např. změny koncentrace glukózy a kreatinkinázy (Tadich et al., 2000). U dojnic se přepravní stres odráží i na složení jejich mléka
(zvyšuje se v něm koncentrace kortizolu a počet somatických buněk (Yagi et al., 2004).
Dlouhodobější stres snižuje imunitu zvířat, což vede ke zvýšenému výskytu onemocnění,
zejména dýchacích orgánů (respirační onemocnění skotu). V období následujícím po přepravě
se výrazně snižují průměrné denní přírůstky hmotnosti (Brouček et al., 2007). Příčinou
hospodářských ztrát jsou také poranění, pohmožděniny a poškození kůže skotu, ke kterým
dochází v souvislosti s provedenou přepravou. U zvířat přepravovaných na jatka bývají tyto
defekty příčinou snížené kvality jatečných těl, která už nemusí být vhodná pro lidskou
spotřebu. Příčinou těchto mechanických poškození je zvýšená interakce zvířat při přepravě,
nevhodně konstruované či uspořádané přepravní prostory a v neposlední řadě používání
nesprávných manipulačních technik (Pištěková et al., 2004), zejména při nakládání
a vykládání zvířat. Je tedy zřejmé, že těmto poraněním lze vynaložením řádné péče do značné
míry předejít. Taková prevence se vyplatí už jen z toho důvodu, že nejvíce pohmožděnin se
po přepravě nachází na zadních čtvrtkách, což jsou ekonomicky nejcennější části zvířete
(Brouček et al., 2007).
Stres spouští v organismu řadu fyziologických procesů, které mohou u jatečných zvířat snížit
kvalitu jejich masa (Večerek et al., 2003). Výskyt tmavého tvrdého a suchého masa (DFD)
u skotu je přímým důsledkem podmínek, jimž bylo zvíře vystaveno v posledních hodinách
před porážkou, včetně stresu z přepravy. Příčinnou této vady je nadměrné fyzické vyčerpání
zvířat či nedostatečné krmení před porážkou (FAO, 2013). Biochemická podstata vady DFD
spočívá ve vyčerpání svalových zásob glykogenu, přičemž vzniklá kyselina mléčná je ještě za
života zvířat krví ze svaloviny odvedena. pH masa tedy po porážce dostatečně neklesá,
zůstává nad hodnotou 6.0, což přispívá k rychlé mikrobiální destrukci svalové tkáně (Stupka,
2009). Voda zůstává vázána v mase (FAO, 2013). DFD maso má proto špatnou skladovací
kvalitu, nepřirozenou tmavě červenou barvu, vysokou vaznost a nevyhovující organoleptické
vlastnosti. Zdravotně závadné však není. Z výše uvedených charakteristik je patrné, že ho
nelze použít jako výsekové maso, je však možné jeho další zpracování (např. se právě díky
dobré schopnosti vázat vodu uplatní při výrobě tepelně opracovaných masných výrobků)
(Brouček et al., 2007).
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Působení stresových faktorů může vyústit dokonce v úhyn zvířete, ať již v průběhu přepravy
nebo bezprostředně po jejím ukončení. Úmrtnost zvířat je nejdůležitějším ukazatelem úrovně
welfare při přepravě (Malena et al., 2007). Míra úmrtnosti zvířat se liší též v závislosti na
druhu a kategorii přepravovaných zvířat. Pokud jde o skot, který je přepravovaný na jatka,
mají zpravidla nejvyšší míru úmrtnosti vyřazené dojnice, které jsou následovány telaty,
nejodolnější je vykrmovaný skot (Malena et al., 2006) Tato skutečnost zřejmě souvisí s tím,
že dojnice a telata jsou z chovu obvykle vyřazovány proto, že vykazují sníženou výkonnost,
což často vyplývá z jejich špatné zdravotní kondice. V kombinaci s přepravním stresem to
potom může být klíčový faktor vedoucí ke zdravotním komplikacím v průběhu transportu
a nakonec i k úhynu.
Závěr
Metabolismus vyšlechtěného a vysoce užitkového skotu (zejména mléčných plemen) je
udržován na horní hranici výkonnosti. Prakticky všechna energie, kterou skot vytvoří, je
využita k produkci. Absence energetických rezerv však může být problém, pokud se zvířata
ocitnou v podmínkách, které pro ně nejsou optimální. Proto s rostoucí užitkovostí zvířat
úměrně klesá jejich odolnost vůči nepříznivým vlivům prostředí. Stres způsobený přepravou
působí relativně krátkou dobu. To znamená, že by se s ním organismus měl vyrovnat.
Nicméně zvířata na to nemají dostatek času, neboť jsou poražena během několika hodin po
přepravě.
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Summary
The presented work summarizes the most important factors influencing welfare of cattle
during transport. Even though each of these factors affects welfare of transported animals to
the various degree, none of them should be underestimated or even omitted, since they are
mutually interconnected and influence each other. Thus, the overall welfare, within the
particular individual transportation, is a resultant summing up impacts of all these factors.
The condensed outline of the current legislation, dealing with the issue of cattle welfare
during transport, constitutes an inseparable part of this work.
Key words: comfort, conveyance, farm animal, legislation
Souhrn
Předkládaná práce shrnuje nejdůležitější faktory, které mají vliv na pohodlí skotu při
přepravě. Přestože každý z těchto faktorů ovlivňuje welfare přepravovaných zvířat různou
měrou, nesmí být žádný z nich podceňován nebo dokonce opomenut, neboť jsou navzájem
provázány, ovlivňují se a celkový welfare zvířat, v rámci konkrétní jednotlivé přepravy, je dán
výslednicí součtu intenzity působení všech těchto faktorů. Nedílnou součástí práce je i stručný
nástin platné legislativy, která se problematikou ochrany skotu při přepravě zabývá.
Klíčová slova: pohodlí, transport, hospodářské zvíře, legislativa
Úvod
Stres související s přepravou není u zvířat prakticky možné zcela eliminovat. Přesto byla
identifikována celá řada faktorů, které průkazně mají na welfare zvířat včetně skotu při
přepravě podstatný vliv a které mohou osoby zajišťující přepravu zvířat zásadním způsobem
ovlivnit. V současné době jsou požadavky na ochranu zvířat při přepravě upraveny zejména
ve dvou hlavních právních předpisech. Ochranou a welfare zvířat při přepravě v souvislosti
s hospodářskou činností se zabývá Nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během
přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES. Na
nekomerční přepravu a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo
v rámci hospodářství, na kterou se Nařízení Rady (ES)č. 1/2005 vztahuje jen omezeně, se
zaměřuje náš národní zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Shromažďovací ohrady
Současná legislativa týkající se ochrany zvířat věnuje podmínkám přepravy pozornost.
Podrobnější právní úpravu by si však, dle poznatků z praxe, zasloužily zvláště požadavky na
shromažďovací ohrady a na zařízení sloužící k nakládce a vykládce zvířat (Brouček et al.,
*
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2007). Prostor v ohradě by měl být řešen tak, aby bylo možné zvířata vážit, umývat, třídit,
kontrolovat a identifikovat. Pro skot jsou vhodné dlouhé a úzké ohrady, neboť umožňují
ležení podél ohrazení a ve srovnání se stejnoplošnými širokými ohradami snižují stres
a agresivitu zvířat. Pravé úhly jsou nepřípustné, maximální velikost zakřivení by se měla
pohybovat mezi 60 až 80 stupni. Plocha ohrady nesmí být mokrá, kluzká ani rozbahněná.
V manipulačních uličkách, které vedou k nakládací rampě se doporučuje zpevněný, nejlépe
betonový povrch, neboť zvířata vnímají každou změnu povrchu podlahy i její barvy a stávají
se nejistými. Podlaha v dřevěných či kovových zařízeních by při přechodu zvířat neměla
vibrovat ani se pohybovat. Zásadní věcí je udržet v ohradách optimální hustotu zvířat. Riziko
představuje nejen přehuštění, ale i nadměrná plocha na 1 kus, protože zhoršuje orientaci zvířat
a zbytečně zvyšuje jejich pohyblivost. Pozornost je nutné věnovat též správnému osvětlení
ohrady (rovnoměrné neoslňující osvětlení s minimálním množstvím stínů) a co nejdůkladnější
eliminaci hlučnosti (nehlučné otvírání bran) (Brouček et al., 2007).
Nakládka a vykládka, manipulace se zvířaty
Z hlediska indukce stresu se za nejrizikovější fázi přepravy považují nakládání a vykládání
zvířat (fyzická námaha, hluk, kontakt s lidmi) (Maria et al., 2004). Svědčí o tom i výrazné
zvýšení hladiny stresového hormonu kortizonu (Tadich et al., 2000), ke kterému dochází
během prvních 2 hodin transportu. Při déletrvající přepravě se hladina kortizolu stabilizuje.
Vhodné jsou rampy s měnitelnou výškou, minimální délka rampy by měla odpovídat délce
zvířete. Úhel sklonu upravovatelných nakládacích ramp by neměl přesáhnout 25 stupňů.
Překládací zařízení nesmí být nikdy otočené ke slunci, protože zvířata se plaší, mají-li se
pohybovat do oslepujícího světla. Přístupové cesty a rampy by měly být bez ostrých zatáček,
které omezují pohyb a mohou vést k poranění (Brouček et al., 2007).
Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s evropskou legislativou
(Nařízení Rady (ES) č. 1/2005) požaduje, aby zařízení k nakládce a vykládce byla
konstruována a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna
jejich bezpečnost.
Se zvířaty je třeba zacházet humánním způsobem a s co největší péči, protože, jak je již
uvedeno výše, právě proces nakládky a vykládky přepravovaných zvířat je z hlediska indukce
stresu tím nejkritičtějším. Platná legislativa stanoví, že nikdo nesmí se zvířaty zacházet tak,
aby jim tím byla působena zbytečná bolest nebo utrpení. Nikdo nesmí zvířata bít, kopat nebo
užívat jiného násilí, zavěšovat zvířata pomocí mechanických prostředků, používat poháněče
nebo pomůcky se špičatými konci, přepravovat zvířata se svázanými končetinami, přivazovat
zvířata za končetiny. Elektrické poháněče se smějí používat jen u dospělého skotu v případě,
kdy odmítají pohyb a mají dostatečný prostor k průchodu. Výboje nesmí trvat déle než
1 vteřinu a smějí být aplikovány jen na svaly zadních končetin. Zvířata nesmí být přivázána
za rohy, kroužky v nose ani za nohy svázané k sobě. Pokud je nutné zvířata přivázat, musí být
provazy, řetězy apod. dostatečně pevné, musí umožnit zvířatům ulehnutí, napojení
a nakrmení, musí být vyloučeno riziko uškrcení či poranění zvířat a musí umožňovat rychlé
uvolnění zvířat (Večerek et al., 2010).
Dopravní prostředky
Požadavky na samotné dopravní prostředky jsou upraveny evropskou legislativou. Vnitřní
vybavení vozidel by mělo být hladké, neměly by se zde vyskytovat žádné ostré výčnělky.
Žádná část zvířete by během přepravy neměla vyčnívat z vozidla. Je třeba od sebe oddělit
jedince, kteří se podstatně liší velikostí či věkem. Každé zvíře musí mít možnost stát ve svém
přirozeném postoji, aniž se dotýká postranice nebo střechy vozidla. Nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 požaduje, aby dopravní prostředky byly konstruovány a provozovány tak, aby se
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předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost. Technické požadavky na
dopravní prostředky, včetně vymezení potřebného prostoru pro jednotlivé kategorie skotu,
jsou uvedeny v příloze k tomuto Nařízení. Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů stanoví, že zvířata nesmí mít možnost z vozidla uniknout nebo vypadnout. Podlaha
nesmí být kluzká a musí minimalizovat prosakování moči a výkalů. Uvnitř vozidla musí být
dostatek prostoru a přiměřené proudění vzduchu. Zvířata musí mít ve vozidle zajištěnu
dostatečnou plochu a výšku (Večerek et al., 2010).
Odborná způsobilost
Legislativa upravuje také odbornou způsobilostí řidičů vozidel přepravujících živá zvířata
a pracovníků manipulujících při přepravě se zvířaty. Důležitým faktorem ovlivňujícím
welfare zvířat při přepravě je totiž i způsob řízení vozidla (Wikner et al., 2003b). Řidiči by
měli startovat, jezdit a zastavovat tak, aby zabránili nežádoucím pohybům zvířat a zbytečným
otřesům vozidla. Jízda by měla být plynulá a vůči přepravovaným zvířatům, která často
cestují poprvé v životě, co nejohleduplnější. Náklad živých zvířat je třeba v pravidelných
intervalech kontrolovat (Nařízení Rady (ES) č. 1/2005). Je-li to nutné, upraví se rozmístění
zvířat na ložném prostoru vozidla, což je vedle hustoty osazení (Von Holleben et al., 2003)
další důležitý faktor ovlivňující welfare zvířat při přepravě (Van de Water et al., 2003).
Samozřejmostí je, že přeprava se uskuteční nejvhodnější a nejkratší cestou, která je
k dispozici. Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 stanoví, aby personál, který zachází se zvířaty,
absolvoval školení nebo byl řádně kvalifikován a aby nepoužíval metody, které mohou
u zvířat vyvolat zbytečný strach, zranění nebo utrpení (Večerek et al., 2010).
Přepravní podmínky
Bylo prokázáno, že na welfare přepravovaných zvířat má vliv i roční období, v němž se
transport uskutečňuje. Malena et al. (2006) zjistili, že u vykrmovaného skotu se zvyšuje míra
úmrtnosti při přepravě během letních (zejména v červenci a srpnu) a zimních (zejména
v lednu a únoru) měsíců, což souvisí s venkovní teplotou a vlhkostí vzduchu.
Je jasné, že ještě podstatnější vliv na welfare zvířat mají mikroklimatické podmínky
v dopravním prostředku jako je především teplota prostředí (Villarroel et al., 2003), teplotněvlhkostní index (Costa et al., 2003), kvalita vzduchu (Wikner et al., 2003a). Těmto
parametrům se pro jejich důležitost věnuje platná legislativa upravující ochranu zvířat při
přepravě. Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požaduje, aby byla zvířata
chráněna před nepříznivým počasím, extrémními teplotami a nepříznivými změnami
klimatických podmínek (Večerek et al., 2010).
Přepravní způsobilost zvířat
Neméně důležitým a v podstatě klíčovým faktorem ovlivňujícím welfare zvířat je jejich
aktuální zdravotní stav a kondice, tedy v širším slova smyslu jejich přepravní způsobilost
(Nielsen et al., 2011). V případě skotu hraje tento faktor nejdůležitější roli při přepravě telat,
neboť část z přepravovaných jedinců tvoří právě nemocná telata. Rozdílem v úmrtnosti
zdravých a nemocných telat při přepravě se zabývali Večerek et al. (2006), kteří dospěli
k závěru, že onemocnění telat významně zhoršuje jejich welfare při přepravě na jatky
a výrazně zvyšuje počty telat uhynulých v souvislosti s touto přepravou. Přepravní způsobilost
zvířat se liší i v rámci jednoho živočišného druhu, a to v závislosti na kategorii a věku
přepravovaných zvířat (Malena et al., 2007). Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nařizuje, aby zvířeti, které během cesty onemocnělo nebo bylo zraněno, byla
poskytnuta první pomoc, případně veterinární ošetření. Lze přepravovat jen zvířata k přepravě
způsobilá. Za nezpůsobilá se považují následující zvířata: poraněná nebo s fyziologickými
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potížemi a patologickými stavy, zejména pokud se nemohou sama bez bolesti pohybovat;
zvířata s velkými otevřenými ranami či výhřezy; březí samice, u nichž již uplynulo 90 %
a více očekávané doby březosti; samice, které porodily v předcházejícím týdnu, novorozená
mláďata, která ještě nemají úplně zahojený pupek, a telata mladší 10 dnů, ledaže jsou
přepravována na vzdálenost menší než 100 km. Neodstavená telata lze přepravovat jen
společně s matkou. Obecnou výjimkou je jen přeprava k veterinárnímu ošetření.
Krmení a napájení
Důležitým stresorem může být i přechodný nedostatek vody, potravy a někdy i odstav od
mléčné výživy (Brouček et al., 2007). Snížená dostupnost krmiva a vody v kombinaci se
zvýšenou energetickou potřebou během přepravy a ztrátami způsobenými kálením a močením
vedou ke ztrátě hmotnosti. Zvláště u telat pak může tento stav vyústit až v akutní dehydrataci
či hypoglykémii (Brouček et al., 2007). Problematika krmení a napájení zvířat a také
poskytování dostatečné a pravidelné doby odpočinku je podrobně ošetřena stávající platnou
legislativou.
Odpočinek
Pobyt zvířat v uzavřeném a neznámém prostředí uvnitř vozidla, které se navíc pohybuje, není
sám o sobě pro zvířata ničím přirozeným ani příjemným. Pokud doba přepravy překročí
určitou délku, je proto zcela nezbytné poskytnout přepravovaným zvířatům (v závislosti na
druhu a kategorii těchto zvířat) potřebnou dobu odpočinku (Nielsen et al., 2011). Jestliže tato
zásada není respektována, výrazně se zhoršuje jak welfare zvířat, tak míra jejich úmrtnosti
v souvislosti s přepravou.
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 požaduje, aby zvířata byla ve vhodných intervalech napojena
a nakrmena a byl jim poskytnut odpočinek v kvalitě a množství odpovídajícím druhu zvířat
a jejich vzrůstu. Přesné intervaly napájení a krmení, délky trvání cesty a doby odpočinku jsou
uvedeny v příloze k tomuto Nařízení.
Doba přepravy
Doba přepravy je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují welfare zvířat při
přepravě (Marahrens et al., 2003). Není překvapující, že s narůstající dobou přepravy se
zvyšuje i míra úmrtnosti zvířat. To plně koresponduje i s prokázanou skutečností, že reakce
zvířat na stres závisí na intenzitě a délce působení těchto stresorů (Fazio and Ferlazzo, 2003).
Doba přepravy je klíčovým faktorem ovlivňujícím welfare zvířat, protože čím déle trvá
přeprava, tím déle na organismus zvířete působí všechny přítomné stresující faktory.
V současné době existuje celá řada legislativních opatření, která se snaží neblahý vliv
dlouhotrvající přepravy co nejvíc eliminovat. Patří sem například ustanovení naší národní
legislativy, které omezuje maximální dobu trvání vnitrostátní přepravy na jatka na 8 hodin
(zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů).
Evropská legislativa (Nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy
a souvisejících činností) zase stanoví zvýšené požadavky na vozidla sloužící pro
dlouhotrvající přepravu živých zvířat atd.
Závěr
Zajištěním odpovídajících podmínek při přepravě lze snížit negativní dopad stresu na welfare
skotu. Základním předpokladem pro nastolení takového optimálního stavu je důkladné
a dostatečně konkrétní legislativní zakotvení požadavků na jednotlivé podmínky přepravy. Je
proto třeba, aby zákonodárci při normotvorbě vycházeli jak z nejnovějších vědeckých
poznatků v této oblasti, tak z praktických zkušeností osob zabývajících se přepravou zvířat.
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Samotná kvalitní právní úprava však dostatečně nesplní svůj účel, pokud není její dodržování
zajištěno systematickou dozorovou činností příslušných orgánů.
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VLIV ENRICHMENTU NA ZMĚNY V CHOVÁNÍ U SLONŮ V ZOO
THE EFFECT OF ENRICHMENT ON CHANGES IN ELEPHANTS BEHAVIOR
AT ZOO
Petra Špalková, Ivana Gardiánová*
Demonstrační a experimentální pracoviště FAPPZ ČZU v Praze, ČR
Demonstrational and Experimantal Workplace, FAFNR, Czech University of Life Sciences
in Prague, Czech Republic
Summary
Enrichment has in its meaning and application. Represents a complex, consisting of simple
elements with the given environment create interplay between the stimuli. In the course of one
year the experiment was carried out, which involved a total of 8 elephants from the three
Czech zoo. The objectives of the work is focused on the findings of the impact of the
environment on the active change-enriched, inactive and stereotypic behavior of elephants in
the course of the year. The experiment lasted for a total of 32 days, the zoo from which 21
days with enrichment and for 11 days without enrichment. The results were assessed for the
entire period of monitoring in each zoo separately and for each stay at the zoo. For any of the
tracked individuals was not statistically conclusive difference in the change in behavior in the
days with enrichment and without enrichment. There are noticeable differences in the
behavior of animal for each individual a positive effects of enrichment on animals.
Key words: Asian elephant (Elephas maximus), behavior, enrichment
Souhrn
Enrichment má v prostředí svůj význam a uplatnění. Představuje ucelený komplex, tvořený
jednoduchými prvky, které s daným prostředím vytvářejí souhru požadovaných podnětů.
V průběhu jednoho roku byl realizován experiment, jehož se účastnilo celkem 8 slonů ze tří
českých zoo. Cíle práce se zaměřovaly na zjištění vlivu obohaceného prostředí na změnu
aktivního, neaktivního a stereotypního chování slonů v průběhu roku. Experiment trval za
všechny zoo celkem 32 dní, z něhož 21 dní bylo s obohacením a 11 dní bez obohacení.
Výsledky byly hodnoceny za celé období sledování v každé zoo zvlášť a za jednotlivé turnusy
v zoo. Výsledky neprokázaly statisticky průkazný rozdíl ve změně chování ve dnech
s obohacením a bez obohacení u žádného ze sledovaných jedinců. Přesto jsou patrné mírné
odlišnosti v chování u každého jedince a pozitivní vliv enrichmentu na zvířata v průběhu roku.
Klíčová slova: slon indický (Elephas maximus), chování, enrichment
Úvod
Problémy v chovu slonů v zoologických zahradách podle Club and Mason (2002a) velmi
často souvisí s chovem slonů v nepřirozených sociálních skupinách, které jsou malé, sociální
strukturu tvoří jedinci různého věku ve srovnání s volně žijícími populacemi, mláďata jsou od
svých matek velmi brzy odstavena a zvířata přepravena do jiných chovných zařízení. Dalším
aspektem často bývá nevhodná a nevyvážená strava; chovná zařízení jsou malá, a přestože
jsou dodrženy minimální standardy pro velikosti ubikací doporučené AZA a EAZA. Sukumar
(2003) uvádí velikost domovských okrsků u asijských druhů na 34 – 800 km2 u samic a 200 –
235 km2 u samců; některá chovná zařízení mají špatně odvodněné podlahy; zvířata nemají
*
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přístup na pastviny a celkově chovná zařízení neposkytují dostatečné stimuly pro projevy
přirozeného chování. Pro většinu slonů může být problémové i chladné a vlhké klima, které
má za následek delší dobu, po kterou jsou zvířata držena až 16 hodin v uzavřených
prostorách. Jsou tak odkázána na minimální prostor, ve kterém se příliš aktivně nepohybují,
za to rozvíjí stereotypní pohyby. Ve většině evropských zoo jsou sloni chování
v neomezeném kontaktu, což na jednu stranu přináší pozitiva z hlediska výcviku
a veterinárních procedur, na stranu druhou nepřiměřené metody ovládání slonů např. pomocí
elektrických poháněčů na skot, které mívají na zvíře neblahé důsledky, především sociální, co
se poslušnosti týká, dále stres, strach, naučená bezmocnost, v nejhorším případě agresivita
a útočnost na samotné chovatele (Club and Mason, 2002b). Obohacení prostředí může pomoci
zmírnit případné negativní dopady omezení těchto nároků, ale to je neustálou výzvou
k udržení neustále se měnícího a stimulujícího programu obohacování (Gloyns and Plowman,
2000). Významné zlepšení životních podmínek zvířat může být dosaženo řešením nedostatků
ve fyzickém prostředí, s dostatkem potravních příležitostí (Vasey, 2006) a také dodáním
sensorických stimulů, které jsou dle Wells (2009) obecně ochuzené. Sensorické obohacení
může podpořit přirozené chování a, snížit nečinnost (Clark and King, 2008). Toto obohacení
lze použít, jsou-li stimuly zdravotně nezávadné a nezpůsobují-li stres (Wells, 2009). Efektivní
obohacení pro slony by mělo být pestré s možností neustálé obměny; musí být odolné sloní
síle. Důležité je začlenit i novinky, aby se zabránilo předvídavosti slonů (Standley and
Embury, 2004). Design výběhu, potravní příležitosti, předměty k manipulaci, smyslové
podněty, přítomnost jiných zvířat jsou důležitou součástí chovu slonů, neboť stimulují
a podporují jejich přirozené chování (Shepherdson and Hare, 2003).
Materiál a metodika
Ve 3 zoo - Ústí nad Labem, Liberec a Ostrava u 8 slonů se sledoval vliv enrichmentu na jejich
aktivitu a stereotypní chování. Celkem bylo za všechny zoo pozorováno 32 dní; 21 dní
s obohacením (E) a 11 dní bez obohacení (BE). Časové rozmezí sledování zvířat se
pohybovalo mezi 10 a 18 h. Porovnávalo se chování zvířat v podmínkách obohaceného
prostředí s prostředím neobohaceným a za těchto podmínek se zjišťovaly změny v chování
(aktivního, neaktivního a stereotypního) u každého zvířete. Výsledky byly zpracovány
statistickým programem Statistica 12 CZ pomocí statistické analýzy neparametrického testu
Kruskal – Wallisův test, který je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu jednoduchého
třídění.
Výsledky a diskuze
Veškeré hodnoty chování jsou uváděné pouze za venkovní sledovaní a popisují změny
v chování jednotlivých zvířat ve dnech s enrichmentem (E) a bez enrichmentu (BE) za celé
období.
V Zoo Liberec se sledovalo celkem 8 dnů. Zoo chovala pouze jednu slonici, tudíž tyto
výsledky nezahrnují porovnání chování s dalším zvířetem. Graf 1 prezentuje chování.
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Graf 1. Chování slonice Rání v zoo Liberec ve dnech s a bez obohacení (min)

V zoo Ostrava ve 12-ti dnech sledování je patrné, že se nejvíce času z aktivního chování
všichni sloni s výjimkou slůněte věnovali potravnímu chování, slůně naopak nejvíce času
trávilo aktivitami v dosahu matky. Čím bylo slůně starší, tím více bylo samostatnější
a odvážilo se dál od matky i k ostatním slonicím. Graf č. 2 znázorňuje aktivní chování, které
bylo ve dnech (E) značně odlišné od dní (BE) především u slonice Suessely; u slonice Visesh
a Johti neměl enrichment téměř vliv na zvýšení aktivity. Nižší hodnota aktivity ve dnech (E)
u slonice Rashmi je z důvodu vyšších hodnot not avalible, vzhledem k jejím častým aktivitám
po celém výběhu. Samec Calvin vykazoval stejné hodnoty aktivity, ať měl ve výběhu
enrichment či nikoliv, snížil ovšem dobu stereotypního a neaktivního chování.
Graf 2. Chování slonů v zoo Ostrava ve dnech s a bez obohacení za celé období

V zoo Ústí nad Labem bylo sledováno 13 dnů. Graf 3 prezentuje zjištěné výsledky.
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Graf 3. Chování slonice Kaly a Delhi v zoo Ústí nad Labem ve dnech s a bez obohacení

Obě slonice byly ve dnech s (E) aktivnější než ve dnech (BE). Stereotypní chování bylo
u slonic o vyšší než ve dnech, když neměly obohacené prostředí. Neaktivní chování bylo po
předložení enrichmentu sníženo pouze u slonice Delhi. Velký úspěch měly potravinářské
vůně, které byly aplikovány ve venkovním výběhu, na písečná místa, ale i na některé hračky
a parkosy, v nichž byly schovány kousky ovoce a zeleniny. Co se týká hraček, každá ze slonic
má jiný vkus. Kala vůbec nejevila zájem o pivní sud, pneumatiku a o bowlingovou kouli.
ejvětší úspěch měl listím a nekalorickými kuličkami plněný papírový pytel nově zavedený
plastový barel s otvory pro kuličky. Díky enrichmentu lze zvířatům vylepšit přirozené
prostředí tak, aby rozvíjelo jejich chování (Kane et al., 2005) a podpořilo škálu kladných
interakcí mezi zvířaty a eliminovalo stereotypní chování (Shepherdson, 1998; Mellen and
Sevenich Mc Phee, 1999).
Závěr
Použití enrichmentu ovlivnilo aktivitu zvířat. Samozřejmě vzhledem ke specifičnoti každé zoo
není možné říci na kolik. Pokud je zvíře chované samotně nebo ve dvojici, využívá
enrichment více, než ve stádě s větším počtem zvířat, značný rozdíl je také v povaze zvířat,
která má vliv na uplatnění daného typu obohacení, dále záleží i na věku a počasí.
Touto cestou bychom rády poděkovaly všem zoologům a chovatelům slonů, v jejichž zoo se
sledování konalo.
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VLIV PODANÝCH ENRICHMENTOVÝCH PRVKŮ NA ZMĚNY V CHOVÁNÍ
V PRŮBĚHU ROKU U SLONŮ V ZOO
THE EFFECT OF ENRICHMENT ON THE ELEPHANTS BEHAVIOR CHANGES
AT THE ZOO IN THE COURSE OF THE YEAR
Petra Špalková, Ivana Gardiánová*
Demonstrační a experimentální pracoviště FAPPZ ČZU v Praze, ČR
Demonstrational and Experimantal Workplace, FAFNR, Czech University of Life Sciences
in Prague, Czech Republic
Summary
Enrichment is very significant. It is made up of elements with the environment they create
interplay between the stimuli. Presents the various options and combinations, how to diversify
and attractive environment for the animals and the public during the year was implemented,
which involved a total of 8 elephants from the three Czech zoo. The objective was found out of
the impact of the environment on the active change-enriched, inactive and stereotypic
behavior of elephants in the course of the year. The Experiment lasted for a total of 32 days,
the zoo from which 21 days with enrichment and for 11 days without enrichment. The results
were evaluated for the entire monitoring period for each stay at the zoo. Not detected
statistically conclusive difference in the change in behavior in the levels in the days with
enrichment and without enrichment. Yet, there are noticeable differences in the behavior for
each of the positive effect of enrichment on the animals in the course of the year.
Key words: Asian elephant (Elephas maximus), behavior, enrichment
Souhrn
Enrichment je velice významný. Je tvořen prvky, jež s prostředím vytvářejí souhru
požadovaných podnětů. V průběhu roku byl realizován pokus, jehož se účastnilo celkem
8 slonů ze tří českých zoo. Cíle práce se zaměřovaly na zjištění vlivu obohaceného prostředí
na změnu aktivního, neaktivního a stereotypního chování slonů v průběhu roku. Experiment
trval za všechny zoo celkem 32 dní, z něhož 21 dní bylo s obohacením a 11 dní bez obohacení.
Výsledky byly hodnoceny za celé období sledování za jednotlivé turnusy (období) v zoo. Nebyl
zjištěn statisticky průkazný rozdíl ve změně chování v turnusech mezi dny s enrichmentem
a bez něho. Přesto jsou patrné odlišnosti v chování u každého jedince a pozitivní vliv
enrichmentu na zvířata v průběhu roku.
Klíčová slova: slon indický (Elephas maximus), chování, enrichment
Úvod
Problémy v chovu slonů v zoologických zahradách velmi často souvisí z hlediska zachování
druhu s do budoucna neudržitelným chovem malých sociálních skupin, potrava bývá
nevhodná či nevyvážená, chovná zařízení jsou malá s nevyhovujícími podmínkami. Pro
managament chovu slonů chovaných v lidské péči vytvořila EMA (2010) doporučení týkající
se péče o slony. Tyto předpisy zahrnují pokyny pro manipulaci se slony, velikost stáda,
výživu, veterinární péči, personální obsazení atd. (Fujikota, 2005). V ČR takové předpisy
v souladu se zákonem č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání schválila Ústřední komise
pro ochranu zvířat, dále jen „ÚKOZ“ a vydala „Podmínky chovu savců volně žijících druhů
*
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v zajetí“, dále jen „Doporučení“, jimiž jsou chovatelé povinni vytvořit takové podmínky, aby
byly adekvátní z hlediska nároků na prostor, klimatických podmínek, zařízení a ohraničení
výběhu, sociální struktury, výživy, odchytu a transportu (Holečková a Dousek, 2006). Kritici
tvrdí, že by sloni neměli být vůbec chováni v zajetí, důvodem je horší až špatná reprodukční
schopnost, špatný zdravotní stav, metody výcviku, stres či nevhodné podmínky chovu
(Hutchins, 2006; Vasey, 2006). Klíčovou součástí rozvoje programu obohacování prostředí je
pochopení přirozeného chování v určitém prostředí jednotlivých druhů zvířat (Bayne and
Steward, 2004). Díky enrichmentu lze zvířatům poskytnout prostředí, které může zlepšit
životní podmínky zvířat (Shepherdson, 1998). Důkladná znalost přírodní historie druhu, na
níž je založena strategie plánovaného, systematického obohacování je důležitou součástí
podpory a rozvíjení behaviorálních schopností slona, jeho druhově typického chování (Kane
et al., 2005), může podporovat pozitivní sociální interakce, rozmnožování (Shepherdson,
1998; Mellen and Sevenich Mc Phee, 1999) a zvýšit pohodu zvířat (AZA, 2003; Shepherdson,
1998).
Materiál a metodika
Ve 3 zoo se sledoval vliv enrichmentu na reakce slonů a jejich aktivitu a stereotypní chování.
Celkem bylo v zoo Ostrava, Liberec a Ostrava sledováno 8 slonů. Všechny zoo uplatňují
v harmonogramu komentované krmení a kondiční cvičení (v přímém kontaktu), během nichž
bývají sloni odměňováni pečivem či nekalorickými kuličkami Mazuri (banán, či jahoda).
Téměř každodenní samozřejmostí je okus, uvnitř pavilonu i venku. Dalším zpestřením bývají
zážitkové programy, narozeninové oslavy a výročí, chovné události, příchody nových zvířat.
Zvířata dostávají speciality, např. dorty z rýže, ozdobené ovocem a zeleninou, okusem,
vánoční stromky ad. Trénink není součástí hodnocení doby aktivního chování ve dnech
s obohacením a bez obohacení, přesto přílohy nabízí grafy, kde je trénink součástí
enrichmentu. Předložený enrichment byl rozdělen na tyto kategorie - potravní (ovoce,
zelenina, seno, okus), předměty k manipulaci (nepotravní – pneumatika, bowlingová koule,
kuželka; kombinované (pivní sud, plastový barel, závěsné sudy, plněné pytle, roury a vozíky,
potravinářské aroma); design výběhu (parkosy, písek, bahniště, bazén). Data byla sbírána od
jara do zimy v průběhu roku 2012 zápisem činnosti po minutách. Celkem bylo za všechny zoo
napozorováno 32 dní, z nichž 21 dní bylo s obohacením (E) a 11 dní bez (BE) mezi 10 až 18
h. Každý turnus byl rozdělen na dva dny s obohacením a jedním dnem bez obohacení. Dny
s obohacením byly zprůměrované. Etogram zahrnoval chování: aktivní, stereotypní, neaktivní,
not avalible (slon byl mimo zorné pole pozorovatele), enrichment a trénink. Chování slonů
bylo hodnoceno ve dnech (E) i (BE) za celé období a také mezi turnusy. Výsledky byly
zpracovány statistickým programem Statistica 12 CZ neparametrickým testem Kruskal –
Wallisovým, který je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu jednoduchého třídění.
Hypotézy byly testovány na hladině významnosti: α ≤ 0,05.
Výsledky a diskuze
V zoo Liberec (graf 1) hodnoty aktivního chování se mezi turnusem 1 a 2 ve dnech
obohacení příliš neliší a to i při porovnání se dny (BE). Hodnoty neaktivního chování díky
enrichmentu klesly pouze v turnusu 1, druhý turnus má oproti ostatnímu chování extrémní
hodnotu, která je zapřičiněna dlouhodobým spánkem v době sledovaní. A stereotypní chování
bylo u slonice spatřeno pouze výjimečně.
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Graf 1. Chování slonice Rání v zoo Liberec ve dnech s a bez obohacení v jednotlivých
turnusech

Enrichment měl v zoo Ostrava vliv na zvýšení aktivity, snížení neaktivního či stereotypního
chování. Výsledky chování slonů v rámci zoo, viz. Graf 2.
Graf 2. Porovnání chování sloní skupiny v zoo Ostrava ve dnech s a bez obohacení
v jednotlivých turnusech

V zoo Ústí nad Labem bylo hodnocení za 2 slonice. Aktivní chování je nejvyšší v turnuse 3
a v turnuse 2 a to i ve dnech (BE), viz. Graf 3.
Graf 3. Chování obou slonic Delhi a Kaly v zoo Ústí nad Labem ve dnech s a bez obohacení
v jednotlivých turnusech
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Bylo zjištěno, že aktivita byla ve dnech bez enrichmentu za celkové hodnocení o 0,2 % vyšší
než ve dnech s obohacením, o 0,5 % byla neaktivita ve dnech bez obohacení nižší, ale o 0,3 %
bylo při podání enrichmentu nižší stereotypní chování. Takto nízké hodnoty proto nejsou
statisticky průkazné, nicméně není ani vyloučeno, že by enrichment neměl žádný vliv na
změnu chování.
Díky enrichmentu lze zvířatům poskytnout prostředí, které rozvíjí behaviorální schopnosti
slona, jeho druhově typického chování (Kane et al., 2005) a může podporovat pozitivní
sociální interakce (Shepherdson, 1998; Mellen and Sevenich McPhee, 1999). S jejich
tvrzením se můžeme ztotožnit, neboť nebyl v našem experimentu prokázán opačný efekt.
Stereotypní chování nebylo odstraněno, jen sníženo, ale i Kiley-Worthington (1990) tvrdí, že
odstranění není možné, jen se sníží četnost. Sociální seskupení zvířat, která spolu dobře
vychází je považován za jeden typ obohacení. Což se ukázalo opět u samce Calvina, který
v době, kdy byl spojen s ostaními samicemi vykazoval nižší hodnoty stereotypního chování.
Závěr
U žádného hodnocení u sledovaných jedinců zjištěn statisticky průkazný rozdíl ve změně
chování ve dnech s enrichmentem a bez enrichmentu, hodnocené v jednotlivých turnusech
a za celé období. Přesto jsou patrné mírné odlišnosti v chování u každého jedince a pozitivní
vil enrichmentu.
Touto cestou bychom rády poděkovaly všem zoologům a chovatelům slonů, v jejichž zoo se
sledování konalo.
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ŽIVO ZA PLOTEM – ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKT VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
LIFE BEHIND THE FENCE – AN ENVIRONMENTAL PROJECT IN SCHOOL
GARDEN
Svatava Vitulová1,2*
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ZŠ Rajhrad, 2 Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, FVHE VFU Brno, ČR
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Primary school Rajhrad, 2 Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare,
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical
Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The project is focused on environmental education at primary schools. Thanks to support of
Operational program Education for competitiveness a specific center for primary school
students (and in the future also for public) has arisen. Field biology lessons, leisure time
activities, seminars, workshops, those all take place in a certificated garden. The point is
observation and getting to know local flora and fauna, monitoring of changes. We focus on
protecting biodiversity in the name of our motto “Get to know and protect”. Animals are also
part of the garden so the students can build their emotional bond and respect to anything and
everything alive.
Key words: protection, field biology lessons, relationship
Souhrn
Projekt se zabývá environmentálním vzděláváním na základní škole. Díky podpoře
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vzniklo specifické centrum pro
žáky ZŠ Rajhrad, žáky okolních škol a do budoucna také širokou veřejnost. V certifikované
přírodní zahradě probíhá terénní výuka přírodopisu, zájmové kroužky, přednášky, besedy,
workshopy. Cílem je sledování a poznávání místní flóry a fauny, monitorování změn. Důraz je
kladen na ochranu biodiverzity v duchu hesla Poznej a chraň. V zahradě jsou také chována
domácí zvířata a žáci si tak budují citovou vazbu a respekt ke všem živému.
Klíčová slova: ochrana, terénní výuka, vztah
Úvod
Myšlenka projektu vznikla v červnu 2012 jako reakce na Výzvu operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání, název oblasti
podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem bylo vytvoření specifického centra
zaměřeného environmentálně sloužícího primárně žákům kmenové školy, ale i ostatním
vzdělávacím institucím v regionu. Důvodů ke vzniku centra bylo mnoho. V dnešní,
industrializované krajině rychle mizí místa pro přirozený výskyt a úkryt živočichů a rostlin,
typických pro původní krajinu. Vznikající zahrady u novostaveb mají většinou nízkou
ekologickou hodnotu. Mnohé děti znají cestu do školy jen z auta, ze školy opět na kroužky
a večery tráví u počítače či televize. Míst, kde by se mohly dotknout volné přírody, ubývá.
Rostliny, které mají v okolí, neznají a ani mnohdy nevnímají. Zvířata často vidí jen na
obrázku či v ZOO. Není divu, že když jim rodiče koupí domácího mazlíčka, nedopadá to
často dobře. Děti ztrácí kontakt s přirozeným prostředím a přírodními rytmy. Díky vstřícnému
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přístupu ředitele školy PaedDr. Zdeňka Motlíčka při přípravě žádosti byl projekt schválen
a úspěšně spuštěn pro období let 2013-2015.
Klíčové aktivity projektu
Školní zahrada byla navržena a řešena na principu „přírodní zahrady“ dle kritérií projektu
příhraniční spolupráce s Rakouskem Natur im garten. Od května 2014 je již oficiálně
certifikovaná uznávaným odborníkem RNDr. Mojmírem Vlašínem z ekologického institutu
Veronica. Podstatou je ekologický a šetrný způsob hospodaření bez pesticidů, minerálních
hnojiv a rašeliny respektující zahradu jako ekosystém. Maximální snahou aktivit je zlepšování
podmínek pro návrat původních, volně žijících živočichů do krajiny. Tento záměr filozofie
přírodních zahrad naprosto naplňuje. Druhovou skladbou bylin i dřevin, suchými i vlhkými
místy, ponecháním tlejícího dřeva pro vývoj hmyzu, divokého koutku pro přirozenou sukcesi
a mnoha dalšími prvky. Vloni na podzim se v zahradě zabydlelo malé stádo přežvýkavců –
koz a ovcí a na přání žáků také slepice a morčata.
Klíčovou aktivitou jsou zájmové kroužky pro žáky 4.-9. tříd probíhající šest hodin týdně.
V přírodovědném kroužku děti pozorují vše, co v zahradě roste a žije, snaží se určovat
zástupce, přemýšlí o vztazích v potravním řetězci, proč je potřeba chránit a pomáhat zejména
užitečnému hmyzu ale také žábám, ještěrkám, ptactvu a proč ježci a netopýři mají ve zdravé
zahradě své místo. V chovatelském kroužku pozorují a starají se o chovaná zvířata, učí
prakticky chápat význam slova welfare. Vše, co chov obnáší - jeho podstatu, význam i rizika.
Součástí kroužkových aktivit jsou také exkurze.
Pro kolektivy tříd naší i sousedních škol byly připraveny a probíhají tři tématické výukové
bloky.
První díl seznámí s novými obyvateli zahrady – malými přežvýkavci. Aktivizujícími
metodami rozvineme základní poznatky o chovu těchto hospodářských zvířat. Jejich welfare,
potřeby a životní projevy a význam. Proč a jak se o zvířata starat, jaký význam má vztah
člověk – půda – rostliny – živočichové.
Druhý díl zavede do tajů živočichů bydlícími v přírodní zahradě. Podmínky přírodní zahrady
umožňují co nejpřirozenější prostředí pro osídlení nejrůznějšími živočichy a žáci se pokusí
najít a určit zástupce hmyzu, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Jaké potravní a úkrytové
podmínky jim naše zahrada nabízí a jak pomáhají udržovat rovnováhu v ekosystému.
Třetí díl je zaměřen na problematiku ochrany zvířat se zaměřením na psy a kočky. Objasňuje
dětem, jak velmi důležité je vše důkladně promyslet, zvážit, nastudovat, prověřit. Jak příliš
často kupujeme štěňata z množíren a co tento pojem vůbec znamená. Co znamená
registrovaný chov, jaké poskytuje výhody a záruky. Kolik zvířat skončí denně v záchytných
kotcích a jak můžeme každý pomoci tento stav příznivě ovlivnit. Co udělat s nalezeným,
opuštěným nebo zraněným zvířetem. Jak postupovat při podezření z týrání. V programu
budou pro ilustraci přítomni dva psi lektorky - s PP a bez PP- adoptovaný z útulku.
Další klíčovou aktivitou jsou oblíbené, tématicky zaměřené dny otevřených dveří ochutnávka místních specialit – ovoce, bylin atd., představení spolupracující místní Záchranné
stanice dravých ptáků, komentovaná prohlídka apod.
Pro žáky, rodiče i místní veřejnost je plánovaných celkem deset přednášek, besed
a workshopů zajištěných externími odborníky.
Součástí projektu je také e-learningová podpora v podobě zpracovaných materiálů na
webových stránkách zivozaplotem.cz. Děti mohou trávit v zahradě volný čas po škole
v přítomnosti vyučujících denně a projekt nabízí dětem přístup také v prázdninových dnech.
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Závěr
V současné době je již projekt Živo za plotem nedílnou součástí života školy. Z ekologického
hlediska došlo k navýšení prvků zeleně ve městě Rajhrad a zvýšení povědomí žáků a následně
i obyvatel města o funkci krajiny, přírodních procesech a možnostech hospodaření v souladu
s přírodou. Od září 2014 bude v kroužcích a výukových blocích pozornost zaměřena na
ochranu zvířat volně žijících, hospodářských i domácích mazlíčků. Aktuálně dne 23. září
centrum adoptovalo z dočasné péče čtyři zakrslé králíky, kteří byli odebráni z nevyhovujících
podmínek. Ke světovému dni zvířat 4. října žáci připravují dobročinný bazárek ze zdrojů
přírodní zahrady – semínek, sazenic, ovoce, bylinných směsí apod. Výtěžek bude využit ve
prospěch konkrétního útulku, se kterým navázala lektorka spolupráci. V příštím roce budou
dveře školní zahrady otevřeny veřejnosti pravidelně a zájemci tak budou aktuálně
seznamováni jak s ekologickým přístupem v zahradě, tak s aktivní ochranou zvířat a vším, co
s ní souvisí. Díky podpoře vedení města, školy i zástupců Jihomoravského kraje se daří
motivovat žáky školy k vytvoření spoluzodpovědnosti za životní prostředí, které se jich
bezprostředně týká i globálního pohledu na environmentální problémy.
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POSTAVENÍ TELAT U ŽLABU PŘI NAPÁJENÍ MLÉČNOU KRMNOU SMĚSÍ
POSITIONS OF CALVES AT THE TROUGH DURING DRINKING
Vendula Vomočilová*, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, FVHE VFU Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The group of calves was monitored during the morning and evening feeding for a period of
3 months after their move to the group pen from individual housing. At the feed trough,
positions of calves during feeding was recorded. The position of calves at the trough
stabilized between 1st and 2nd month of group housing.
Key words: dairy calves, position at trough, social behaviour
Souhrn
Skupina telat byla sledována při ranním a večerním napájení po dobu 3 měsíců po jejich
přesunu z individuálních boxů do skupinového kotce. Bylo zaznamenáváno postavení
jednotlivých telat u žlabu. Postavení telat u žlabu se ustálilo mezi prvním a druhým měsícem
společného skupinového ustájení.
Klíčová slova: mléčný skot, pozice u žlabu, sociální chování
Úvod
Skot patří k sociálním druhům a telata na pastvině tráví od narození do 6 týdnů stále víc času
v sociálním kontaktu s jinými telaty. U skotu chovaného volně (například stáda masných
plemen) se může velikost skupin pohybovat mezi 20-100 jedinci, a telata mohou tvořit
skupiny kolem 25 v závislosti na podmínkách. Na rozdíl od individuálního ustájení mají telata
možnost projevovat obvyklé prvky sociálního i hravého chování (Jensen et al., 1998),
stimuluje se tak rozvoj sociálních dovedností a motoriky, což se pokládá za významný
příspěvek k jejich welfare. Na druhou stranu však může kompetice mezi telaty uvnitř skupiny
a časté přeskupování vyvolávat agresi, stres a narušení cirkadiánních rytmů (Bøe a Færevik,
2003). Časné sociální vazby jsou silné a mohou přetrvávat po několik let (Bouissou a Hövels,
1976; Reinhardt a Reinhardt, 1981). Telata zůstávají v blízkosti s bývalými členy skupiny
a většina sociálních interakcí je směřována ke známým telatům, pokud jsou převáděna do
skupiny nové (Sato et al., 1987, 1991). Hrouz et al. (2000) uvádějí, že sociální vztahy ve
skupině zvířat jsou ovlivňovány i její velikostí. Vztah mezi velikostí skupiny a chováním telat
sledovali Færevik et al. (2007), kteří zjistili, že počet přeskupování u žlabu byl vyšší ve
skupinách po 4, než ve větších skupinách a více přesunů bylo mezi neznámými telaty.
Materiál a metodika
Postavení telat u žlabu bylo sledováno za běžných provozních podmínek na soukromé farmě
s chovem českého strakatého skotu při napájení kompletní mléčnou krmnou směsí (MKS) po
dobu 3 měsíců (duben - červen) u skupiny 7 telat při ranním a večerním napájení, a to vždy
10 dnů v každém měsíci. Sledování bylo zahájeno po přesunu telat z individuálního ustájení
v dřevěných boudách do skupinového kotce. Byla stanovena relativní četnost (v %) výskytu
*

H13020@vfu.cz
162

Ochrana zvířat a welfare 2014

každého telete na dané pozici v určitém měsíci a posouzen vývoj zaujímání této pozice při
napájení MKS během sledovaného období. Rozdíly v preferenci jednotlivých míst u žlabu
(vlevo, uprostřed, vpravo) byly testovány pomocí kontingenčních tabulek (χ2 - test rozdílu
četností) v programu UNISTAT 5.1.
Výsledky a diskuze
Grafy č. 1 - 3 znázorňují postavení telat u žlabu při ranním a večerním napájení vyjádřené
v procentech po dobu tří měsíců.
Graf 1. Postavení telat u žlabu při napájení v prvním měsíci

Z grafu č. 1 vyplývá, že postavení telat u žlabu v prvním měsíci ustájení ve skupinovém kotci
není stálé, telata se při napájení střídala na různých pozicích, tedy na levé straně, středu
i pravé straně žlabu.
Graf 2. Postavení telat u žlabu při napájení ve druhém měsíci

+ p < 0,05; ++ p < 0,01 (změna od 1. měsíce)
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Graf 3. Postavení telat u žlabu při napájení ve třetím měsíci

V dalších měsících (graf č. 2 a 3) postupně docházelo u telat k preferování určité strany nebo
středu a ustálení postavení u žlabu. Postavení u žlabu se ustálilo mezi prvním a druhým
měsícem společného skupinového ustájení telat (u 6 ze 7 sledovaných telat statisticky vysoce
významně vzrostla preference určité pozice u žlabu mezi 1. a 2. měsícem pozorování). Pouze
u jednoho telete nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v preferenci pozice mezi
jednotlivými měsíci, toto tele se vyskytovalo na stejné pozici od 1. měsíce.
Telata se převážně pohybovala v rozmezí, levá strana – střed a pravá strana – střed. Někteří
jedinci výrazně preferovali pozice pouze na středu, nebo naopak pouze na okrajích.
V posledním sledovaném měsíci docházelo již k výraznějšímu upřednostnění určité pozice
u žlabu u většiny telat.
Sledovaná skupina byla složena z lichého počtu telat, což může být důvodem, proč jedno tele
ve skupině si nevytvořilo pevné místo u žlabu ani po 3 měsících skupinového ustájení. Lze
usuzovat, že na vytvoření sociálních vztahů mezi telaty má vliv i to, zda je skupina tvořena
lichým nebo sudým počtem jedinců.
Závěr
Zatímco v prvním měsíci uspořádání telat u žlabu nebylo stálé, v dalších měsících došlo ke
stabilizaci skupiny při napájení MKS. Postavení u žlabu se ustálilo mezi prvním a druhým
měsícem společného skupinového ustájení. Telata se převážně pohybovala v rozmezí levá
strana – střed a pravá strana – střed. V posledním měsíci sledování již telata průkazně
upřednostňovala určitou pozici u žlabu.
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WELFARE PSŮ
WELFARE OF DOGS
Eva Voslářová*
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The living conditions for dogs vary widely, as do their position in society in different parts of
the world, and are influenced by many factors. Specific factors also affect the welfare of dogs
used for different purposes by man. The article summarizes the basic principles of animal
welfare assessment as applied to dogs and some factors affecting welfare of guard dogs,
hunting dogs, service dogs, livestock guardian and herding dogs, racing dogs, assistance
dogs, laboratory dogs, entertainment dogs, sport dogs, show dogs, companion dogs, fighting
dogs and dogs intended for food.
Key words: dog, welfare, quality of life
Souhrn
Podmínky života psů se velmi výrazně liší, stejně jako se liší jejich postavení ve společnosti
v různých částech světa a různých společenských vrstvách lidí a jsou ovlivňovány celou řadou
faktorů. Specifické faktory ovlivňují také welfare psů využívaných pro různé účely člověkem.
Příspěvek shrnuje základní principy posuzování welfare psů a některé aspekty ovlivňující
welfare strážních psů, loveckých psů, služebních psů, ovčáckých a pasteveckých psů,
dostihových psů, asistenčních psů, laboratorních psů, cirkusových psů, sportovních
a výstavních psů, bojových psů a psů chovaných na maso.
Klíčová slova: pes, welfare, kvalita života
Úvod
Počet psů na světě lze jen těžko zjistit vzhledem k neexistující evidenci ve většině zemí,
odhady se však pohybují řádově ve stovkách milionů. Jisté je, že jen malé procento
z celosvětové populace psů žije v podmínkách hýčkaných domácích mazlíčků. Většina žije
život toulavých psů denně bojujících o přežití v Africe, Asii a Latinské Americe. Z pohledu
hodnocení jejich welfare však nemusí být odpověď tak jednoznačná, jak by se na první pohled
zdálo. Je pro psa skutečně lepší dlouhý život při zajištěném příjmu krmiva a veterinární péče,
avšak často v sociálně nezajímavém prostředí (např. celé dny zavřený sám v bytě či kotci) bez
možnosti kontaktu s jinými psy či možnosti cokoliv ve svém životě ovlivnit (Stafford, 2007)?
Hodnocení welfare psů
Subjektivní pocity zvířete se zásadním způsobem podílí na úrovni jeho welfare-pohody
a hodnocení emočního stavu zvířete je hlavním principem jednoho z dnes uznávaných
přístupů k posuzování úrovně welfare zvířat (Manteca et al., 2013a). Kvalita života (Quality
of Life) závisí na rovnováze mezi pozitivními a negativními prožitky během života zvířete.
Tato koncepce se tedy soustředí pouze na jeden ze tří základních prvků welfare, kam kromě
*
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emočního stavu (pocitů) patří dále také biologické fungování organismu (zahrnuje fyzické
aspekty welfare: zdraví, krmení, teplotní a fyzický komfort) a možnost projevit
normální/přirozené chování. Navíc zatímco dosavadní výzkum se většinou soustředil na
detekci špatného welfare (i z důvodu snadnějšího hodnocení), tento přístup zohledňuje
příjemné i nepříjemné situace a nebyl by úplný bez hodnocení pozitivních emočních stavů
zvířat (Manteca et al., 2013a). Hledání indikátorů pozitivního welfare je mnohem obtížnější,
nabývá však čím dál většího významu. V rozměru krátkodobého prožívání můžou být jako
znaky pozitivního welfare použity například hravé chování, chování při očekávání odměny
a postkonzumatorní klidové chování. Ve střednědobém měřítku může být pozitivní vyladění
zvířat zaznamenáno metodami pocházejícími z psychologie, jakou je například testování tzv.
pozitivní kognitivní předpojatosti. Kumulativní pozitivní welfare zahrnující dlouhá období
života může být zjišťováno pomocí koncepcí pocházejících z behaviorální ekologie, jakými
jsou např. vysoký stupeň tělesné symetrie a dlouhověkost (Špinka, 2012).
Pro hodnocení welfare psů je nezbytné použít kombinaci více indikátorů, které se tradičně
dělí na hodnocení zvířete (animal-based indicators) a hodnocení zdrojů (resource-based
indicators). Výhodou indikátorů pro hodnocení zvířete je, že poskytují přímé informace
o emočním stavu jedince, zahrnují fyziologické parametry (indikátory stresu) a behaviorální
parametry (změny chování) (Manteca et al., 2013b). Výhodou indikátorů pro hodnocení
zdrojů (např. prostor, krmivo) je jejich snazší determinace, avšak nemusí poskytovat skutečný
obraz úrovně welfare zvířete (u psa trpícího nechutenstvím z důvodu nemoci či stresu nebude
plná miska znakem vysoké úrovně welfare).
Většina fyziologických parametrů běžně využívaných pro hodnocení welfare se týká
stanovení stresové odpovědi organismu (např. hladina kortizolu, krevní tlak, tepová
frekvence). Změny chování (změny v komfortním a potravním chování, aktivitě, zvýšená
agrese) jsou často první známkou sníženého welfare psů, může k nim vést např. chronický
stres nebo bolest. Poruchy chování mohou být jak důsledkem, tak příčinou sníženého welfare.
Např. mnoho behaviorálních problémů je výsledkem negativního emočního stavu v důsledku
bolesti, chronického stresu, frustrace a strachu. Chronický stres nebo úzkost však může
způsobit i vyšší nemocnost a zkrácenou délku života. Navíc zvířata vykazující problémy
chování mohou mít méně příležitostí zapojit se do činností vzbuzujících příjemné pocity jako
je hra a fyzická aktivita (Manteca et al., 2013b).
Welfare psů využívaných člověkem
Psi jsou v dnešní době využíváni pro celou řadu pracovních a sportovních aktivit. Welfare psů
využívaných pro různé účely se výrazně liší, je nutné hodnotit podmínky, v jakých psi žijí
a pracují, způsob výcviku, použité pomůcky, rizika zranění a mnoho dalších faktorů.
Specifické faktory ovlivňující welfare strážních psů zahrnují zvýšené riziko otravy
(doporučuje se naučit odmítat krmivo od cizích lidí), minimum sociálních interakcí u psa
samostatně hlídajícího objekt či riziko poranění u trvale uvázaného psa.
Loveckým psům častěji hrozí poranění v důsledku pohybu v hustém porostu či trní, záněty
v důsledku zachycení osin v nose, uších, mezi prsty, poranění od zvěře, postřelení, riziková je
i práce v noře.
Služebním policejním psům využívaným pro usměrnění davu hrozí poranění (sklo, letící
cihly, kameny, výbušniny) stejně jako psům pronásledujícím ozbrojeného pachatele či
asistujícím při zatýkání (bodné, střelné rány). Také sledování pachové stopy je pro psa
stresující, zejména v noci a může u psa vyvolat chronický průjem. Pes musí být naučen
i odpočívat, což platí i při vyhledávání výbušnin a drog.
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Služební psi využívaní armádou musí často zvládnout velmi náročné podmínky při nasazení
v zemích s jinými klimatickými podmínkami i nákazovou situací. Kromě poranění/usmrcení
střelou či výbušninou jim může hrozit i úpal.
Také záchranní psi pracují v riskantních podmínkách (zemětřesení, hurikán, záplavy, závaly,
požáry, minová pole, toxické nebezpečí u katastrof v městské zástavbě), což souvisí se
zvýšeným rizikem poranění nejen končetin, podráždění očí či dýchacích problémů.
Ovčáckým a pasteveckým psům hrozí riziko poranění/usmrcení při obraně stáda před
predátory (medvěd, vlk, velké kočkovité šelmy, jiní psi, zloději) či poranění při přehánění
stáda.
Dostihové psy obecně mohou potkat specifická poranění během tréninku či závodu, ale hlavní
faktor ovlivňující kvalitu jejich života je to, zda se jedná o psy využívané pro hobby sport
nebo o psy profesionálních komerčních stájí. Ve druhém případě psi tráví většinu svého
krátkého života na dráze či v klecích a při poklesu výkonnosti bývají často nehumánním
způsobem usmrceni.
Práce asistenční psů je náročná a stresující, zcela zásadní je správné „spárování“ dvojice pesčlověk, nespokojenost postiženého se psem může mít negativní důsledky pro welfare psa
(Stafford, 2007).
Počty laboratorních psů v posledních letech významně klesají, jejich životní podmínky při
provádění pokusů závisí na účelu, pro který jsou využíváni. Ve státech Evropské unie nikdo
nesmí provést pokus na zvířatech bez jeho předchozího schválení státním orgánem příslušným
ke schvalování projektů pokusů. Tento orgán musí provést hodnocení projektu pokusů
dostatečně podrobně a ověřit, zda projekt pokusů vyhovuje předepsaným kritériím, mimo jiné
souladu projektu pokusů s požadavkem nahrazení a omezení používání pokusných zvířat
a šetrného zacházení s nimi, analýzy újmy a přínosů spojených s projektem pokusů, aby bylo
možné posoudit, zda je újma, která je pokusným zvířatům způsobena utrpením, bolestí
a strachem, obhajitelná z hlediska očekávaného výsledku, při zohlednění etického hlediska,
a může být v konečném důsledku přínosem pro člověka, zvířata či životní prostředí (zákon
č. 246/1992 Sb.).
U psů využívaných pro veřejná vystoupení (např. reklama, televize, cirkus) je zásadní způsob
výcviku a vhodná volba cviků zohledňující schopnosti psa. Při správném vedení je trénink
i vystoupení pro psa zábava, což ostatně platí u většiny činností, pro které jsou psi využíváni.
Popularita psích sportů roste a neustále se objevují nové aktivity, které mohou při správné
volbě (s ohledem na plemeno, věk, kondici…) posílit vztah mezi člověkem a psem a dát psovi
možnost zaměstnání. Objevují se však již i studie dokládající frustraci psů při neúspěchu
a obecně hodnotící míru stresu psů při soutěžích (Stafford, 2007).
Negativní dopad na welfare výstavních psů mohou mít chirurgické úpravy vzhledu (např.
kupírování uší, krácení ocasu, odstraňování prvního prstu, paspárků) nebo v rámci přípravy
psa na výstavu dlouhotrvající vyvazování na stole, chemické přípravky na úpravu srsti či
zabránění přirozeného chování jako ochrana před poškozením srsti. V poslední době se také
čím dál častěji mluví o problémech spojených s chovem psů, zejména některých plemen, kde
při desítky let trvající selekci na určitý často extrémní vzhled, nejsou dostatečně zohledněny
anatomické, fyziologické a etologické charakteristiky, které mohou ohrozit zdraví a pohodu
psů (např. přetrvávající fontanely, abnormální postoj končetin, abnormální pozice zubů,
abnormální velikost a tvar očí nebo očních víček, výrazně vrásčitá kůže atd.) (Usnesení
o chovu zvířat v zájmovém chovu, 1995).
Zájem o čistokrevné psy a jejich vyšší cena přitahuje také tzv. množitele, kterým spíše než
o rozvoj plemene jde o zisk při prodeji štěňat. Chovy psů zaměřené na produkci s minimem
nákladů jsou zpravidla typické nevhodnými podmínkami a špatnou péčí o chovné jedince
i štěňata a z toho plynoucími zdravotními i psychickými problémy u takto držených zvířat.
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Ani welfare psů, kteří byli cíleně pořízeni jako mazlíčci-společníci člověka, nemusí být vždy
pozitivní. Což dokládají i výsledky dozorové činnosti. Opakovaným faktem při těchto
hodnoceních je, že v zájmových chovech, které by měly být zájmovou činností, je relativně
nejvyšší počet zjišťovaných nedostatků (Dousek et al., 2012). Mezi faktory s dopadem na
welfare společenských psů patří finanční situace a životní styl majitele, jeho znalosti,
schopnosti či ochota zabezpečit nároky psa. Problémem je i situace, kdy očekávání člověka
při koupi psa jsou jiná (třeba i nereálná), než co je pes či majitel psa schopen poskytnout
(Stafford, 2007).
Pro úplnost lze zmínit i využití psů, které je v ČR zakázané. Bojoví psi připravovaní pro
zápasy s medvědy, býky, prasaty či jinými psy jsou vystaveni závažným poraněním či
usmrcení během zápasu a často nehumánním metodám výcviku stejně jako zvířata, na kterých
tento výcvik probíhá. Welfare jatečných psů závisí na způsobu jejich chovu, přepravy
a porážky. Ve státech, ve kterých jsou psi chováni na maso, však bohužel zpravidla nejsou
dodržovány ani minimální zásady ochrany psů proti utrpení (Stafford, 2007).
Závěr
Podmínky života psů se velmi výrazně liší, stejně jako se liší jejich postavení ve společnosti
v různých částech světa a různých společenských vrstvách lidí (společník, pracovní pes,
nežádoucí zvíře bez užitku…) a jsou ovlivňovány celou řadou faktorů (náboženství,
ekonomika, kvalita života lidí…). Specifické faktory ovlivňují také welfare psů využívaných
člověkem pro různé účely.
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ČISTOKREVNOST JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ DOBU POBYTU PSŮ
V ÚTULKU
IMPACT OF PUREBRED STATUS ON THE LENGTH OF STAY OF DOGS
IN SHELTERS
Eva Voslářová*, Jiří Žák, Vladimír Večerek, Iveta Bedáňová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, FVHE VFU Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The ratio of purebred dogs and crossbred dogs differed significantly (p < 0.001) when
comparing lost (66.4% vs. 33.6%) and abandoned dogs (35.0% vs. 65.0%) admitted to
shelters. The median time till being reclaimed by the owner for lost dogs was 1 day and was
not affected by purebred status. The median time till adoption for abandoned dogs was
23 days. In abandoned dogs, purebred status had a significant effect (p < 0.001) on the time
the dog spent at the shelter before adoption. The median time till adoption for crossbred dogs
was 27 days whereas the median time till adoption for purebred dogs was 19 days.
Key words: adoption, shelter, purebred status, lost dog, abandoned dog
Souhrn
Poměr psů čistokrevných (tj. psů dle exteriérových znaků jasně určitelného plemene)
a kříženců přijatých do útulku se významně (p < 0,001) lišil mezi psy ztracenými (66,4 % vs.
33,6 %) a opuštěnými (35,0 % vs. 65,0 %). Doba pobytu v útulku u psů ztracených, tj. těch,
které si z útulku odvedl původní majitel, na čistokrevnosti nezávisela (medián 1 den), zatímco
u psů opuštěných hrál tento faktor významnou (p < 0,001) roli při hodnocení doby, kterou tito
psi strávili v útulku, než byli osvojeni (medián 23 dnů). Medián doby pobytu v útulku činil
u kříženců 27 dnů, zatímco u čistokrevných psů pouze 19 dnů.
Klíčová slova: adopce, útulek, čistokrevnost, ztracený pes, opuštěný pes
Úvod
Rozdíl mezi pobytem čistokrevných psů (tj. psů dle exteriérových znaků jasně určitelného
plemene) a kříženců v útulcích byl dosud málo studován. Obecně lze konstatovat, že kříženci
bývají v útulcích zastoupeni častěji než psi vykazující znaky konkrétního plemene (Patronek
et al., 1995; New et al., 2000; Němcová and Novák, 2003). Ovšem ani podíl čistokrevných
psů není zanedbatelný. Publikované studie se liší v závěrech, jakým způsobem ovlivňuje
faktor čistokrevnosti adopční potenciál psů a tedy jejich dobu pobytu v útulku. Italská studie
uvádí, že čistokrevní psi zůstavají v útulcích déle než kříženci (Mondelli et al., 2004), avšak
jiné studie, např. ve Velké Británii či USA, zjistili opak (Patronek et al., 1995; Diesel et al.,
2007). Pochopení místních specifik je zásadní pro zvýšení adopčního úspěchu při umísťování
psů v útulcích.
Cílem předložené práce bylo analyzovat ztracené a opuštěné psy přijaté do útulku z pohledu
jejich čistokrevnosti a posoudit vliv tohoto faktoru na dobu pobytu těchto psů v útulku v ČR.
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Materiál a metodika
Předmětem analýzy byli psi umístění prostřednictvím tří vybraných městských útulků
v různých částech ČR v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. Pro účely analýzy byli psi
rozděleni do dvou skupin: psi, kteří byli vráceni původním majitelům (psi ztracení), a psi,
o které se původní majitel nepřihlásil a kteří tak v útulku zůstali až do doby osvojení novými
majiteli (opuštění psi). U psů obou skupin byl sledován faktor čistokrevnosti, tj. zda vykazují
znaky konkrétního plemene nebo se jedná o křížence bez jasného plemenného určení, a doba
jejich pobytu v útulku.
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí softwaru Unistat 5.1. (Unistat Ltd., GB). Data
pro dobu v útulku byla testována na normalitu použitím Kolmogorov-Smirnov testu. Protože
data neodpovídala normálnímu rozdělení byla vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallis ANOVA
a neparametrického vícevýběrového mediánového testu jako post hoc test pro porovnání
jednotlivých dvojic srovnávaných skupin. Rozdíly četností byly testovány pomocí
kontingenčních tabulek 2x2 (chí kvadrát test rozdílu četností).
Výsledky a diskuze
Celkem 3 875 psů bylo umístěno vybranými útulky ve sledovaném období. Z toho 1 614 psů
bylo vráceno původním majitelům a 2 261 psů bylo adoptováno. Mezi těmito psy bylo 2 012
kříženců a 1 863 čistokrevných psů. Více než o polovinu (57,5 %) čistokrevných psů přijatých
do sledovaných útulků se přihlásili původní majitelé a psi jim byli vydáni. Zatímco u kříženců
se původní majitel přihlásil pouze v 27,0 % případů. Mezi ztracenými (a následně vrácenými)
psy tak čistokrevní psi tvořili 66,4 % a kříženci 33,6 % (Tabulka č. 1). Naopak mezi psy
opuštěnými převládali kříženci (65,0 %) nad čistokrevnými psy (35,0 %). Poměr
čistokrevných psů a kříženců přijatých do útulku se významně (p < 0,001) lišil mezi psy
ztracenými (66,4 % vs. 33,6 %) a opuštěnými (35,0 % vs. 65,0 %).
Tyto výsledky se shodují se závěry americké studie (New et al., 2000). I u nás mohou hrát roli
důvody uváděné zahraničními autory, kteří vysvětlují vyšší počet kříženců v útulcích tím, že
se jedná o psy s nízkou či žádnou pořizovací cenou. Naopak pořízení čistokrevného psa je
mnohem častěji spojenou s určitou mírou plánování i vyšší finanční investicí, což pak snižuje
pravděpodobnost opuštění psa (Patronek et al., 1996). Obdobně, pokud se s rozmyslem
pořízený pes ztratí, pak ho jeho majitel bude spíše aktivně hledat a zvyšuje tak jeho šanci, že
nezůstane v útulku.
Tabulka 1. Počty (n) psů v útulku a medián jejich doby pobytu v útulku (dny)

Čistokrevní psi
Kříženci

Opuštění psi
(n)
(%)
(dny)
791
34,98
19,0
1470
65,02
27,0

Ztracení psi
(n)
(%)
1072
66,42
542
33,58

(dny)
0
1

Medián doby pobytu v útulku u ztracených psů, tj. těch, které si z útulku odvedl původní
majitel, byl 1 den (průměr 2,2; rozsah 0-372 dnů) a tato doba se nelišila mezi čistokrevnými
psy a kříženci. Naopak Patronek et al. (1996) uvádí, že čistokrevní psi jsou vyzvednuti svými
majiteli z útulku ještě týž den častěji než se tak stane u kříženců (46,1 % vs. 38,0 %).
Medián doby pobytu v útulku u opuštěných psů v naší studii byl 23 dnů (průměr 66,3; rozsah
0-1794 dnů), avšak významně (p < 0,001) se lišil mezi psy čistokrevnými a kříženci. Medián
doby pobytu v útulku činil u kříženců 27 dnů (průměr 71,0; rozsah 0-1684 dnů), zatímco
u čistokrevných psů pouze 19 dnů (průměr 57,4; rozsah 0-1794 dnů). Čistokrevní psi tedy
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našli nového majitele průkazně dříve a strávili tak v útulku kratší dobu než kříženci. Ke
stejným závěrům dospěla britská studie (Diesel et al., 2007). Tuto skutečnost lze vysvětlit
menším počtem čistokrevných psů v útulcích i jejich vyšší hodnotou z pohledu potenciálních
osvojitelů a tedy větším zájmem o ně. Delší pobyt v útulku u čistokrevných psů ve srovnání
s kříženci popisuje pouze italská studie (Mondelli et al., 2004). Autoři však toto zjištění nijak
nevysvětlují a může být ovlivněno i tím, že v jimi sledovaném útulku byla průměrná doba
pobytu jak u čistokrevných psů tak i kříženců poměrně krátká (20 vs. 15 dnů), kratší než
v jiných studiích včetně naší, a byla pravděpodobně ovlivněna i jinými důvody než faktorem
čistokrevnosti.
Závěr
Skutečnost, zda se jedná o psa určitelného plemene nebo křížence, ovlivňuje
pravděpodobnost, se kterou se o psa přihlásí v útulku jeho majitel, i dobu pobytu psa v útulku,
tj. zájem potenciálních osvojitelů.
Literatura
Diesel, G., Smith, H., Pfeiffer, D. U. (2007). Factors affecting time to adoption of dogs rehomed by a charity in the UK. Animal Welfare, 16(3), 353-360.
Mondelli, F., Previde, E. P., Verga, M., Levi, D., Magistrelli, S., Valsecchi, P. (2004). The
bond that never developed: Adoption and relinquishment of dogs in a rescue shelter. Journal
of Applied Animal Welfare Science, 7(4), 253-266.
Němcová, D., Novák, P. (2003). Adoption of dogs in the Czech Republic. Acta Veterinaria
Brno, 72(3), 421-427.
New, J. C., Salman, M. D., King, M., Scarlett, J. M., Kass, P. H., Hutchison, J. M. (2000).
Characteristics of shelter-relinquished animals and their owners compared with animals and
their owners in U.S. pet-owning households. Journal of Applied Animal Welfare Science,
3(3), 179–201.
Patronek, G. J., Glickman, L. T., Beck, A. M., McCabe, G. P. (1996). Risk factors for
relinquishment of dogs to an animal shelter. Journal of the American Veterinary Medical
Association, 209(3), 572-581.
Patronek, G. J., Glickman, L. T., Moyer, M. R. (1995). Population dynamics and the risk of
euthanasia for dogs in an animal shelter. Anthrozoos, 8(1), 31-43.
Zar, J. H. (1999). Biostatistical analysis (4 ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

172

Ochrana zvířat a welfare 2014

VLIV PLEMENNÉ PŘÍSLUŠNOSTI NA DOBU POBYTU PSŮ V ÚTULKU
IMPACT OF BREED ON THE LENGTH OF STAY OF DOGS IN SHELTERS
Eva Voslářová*, Jiří Žák, Vladimír Večerek, Iveta Bedáňová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, FVHE VFU Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
The most common breeds admitted to the shelters, either as lost or abandoned, were small
companion dogs followed by guard dogs and retrievers. Small companion dogs and guard
dogs were significantly more often abandoned than reclaimed by their owners (p = 0.026 and
p < 0.001, respectively). Whilst retrievers (p < 0.001), hunting dogs (p = 0.002) and giant
dogs (p = 0.042) were significantly more frequently reclaimed by their owners than
abandoned and offered for adoption. In bull breeds, nordic sledge dogs, large and medium
companion dogs the numbers of abandoned and lost dogs did not differ (p > 0.05). Breed
group influenced (p < 0.001) the LOS in abandoned dogs. Small companion dogs had the
shortest LOS (median 15 days). It was significantly (p < 0.001) shorter than the LOS of any
other breed group. Guard dogs had the greatest LOS (median 25 days) if omitting the group
of large companion dogs due to fact that only one dog was present (adopted after 33 days).
The LOS of guard dogs was significantly (p < 0.001) greater than the LOS of other breed
groups except large companion dogs.
Key words: adoption, breed, shelter, lost dog, abandoned dog
Souhrn
Mezi psy přijatými do útulku (tj. ztracenými nebo opuštěnými) byla nejvíce zastoupena malá
společenská plemena, strážní psi a retrívři. Malí společenští psi a strážní psi byli častěji
opuštěni, tj. zůstávali v útulku, než byli vydáni původním majitelům (p = 0,026, resp. p <
0,001). Naopak retrívry (p < 0,001), lovecké psy (p = 0,002) a obří plemena (p = 0,042) si
častěji v útulku vyzvedli původní majitelé, než byli zařazeni do adopce jako opuštění.
U plemen typu bull, severských tažných psů, středních a velkých společenských plemen se
počty psů opuštěných a ztracených nelišili (p > 0,05). Plemenná příslušnost psa ovlivnila (p <
0,001) také dobu pobytu v útulku u opuštěných psů. Malá společenská plemena byla osvojena
novými majiteli nejrychleji a zůstavala tak v útulku nejkratší dobu (medián 15 dnů) ve
srovnání s jinými skupinami plemen (p < 0,001). Naopak nejdéle v útulku zůstávali psi
strážních plemen (medián 25 dnů), pokud nezapočítáme skupinu velkých společenských
plemen zastoupenou v naší studii pouze jedním jedincem (osvojen po 33 dnech).
Klíčová slova: adopce, plemeno, útulek, ztracený pes, opuštěný pes
Úvod
V současné době je různými kynologickými organizacemi na světě uznáváno více než 400
plemen psů lišících se svojí morfologií, fyziologií i povahou (Turcsan et al., 2011). Během let
se výrazně mění popularita jednotlivých plemen, která je považována spíše za důsledek
aktuální módy, jelikož neexistují žádné náznaky toho, že by popularita určitého plemene byla
vázána na jeho delší život, lepší povahu a menší zatížení vrozenými zdravotními problémy
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(Ghirlanda et al., 2013). Zastoupení plemen psů v útulcích pak také může korespondovat
s popularitou (a zastoupením) plemen v daném místě a čase (Lepper et al., 2002). Stejně tak
však může ovlivnit i adopční potenciál psů určitých plemen v útulcích, který se může
regionálně lišit. Jako nejžádanější v útulcích bývají nejčastěji uváděni psi toy plemen (Posage
et al., 1998; Lepper et al., 2002; Clevenger and Kass, 2003; Protopopova et al., 2012),
zatímco psi tzv. bojových plemen zůstávají v útulku nejdéle (Lepper et al., 2002; Protopopova
et al., 2012). K jiným výsledkům dospěli při analýze doby pobytu psů v útulcích ve státu New
York, kde nejdéle zůstávali psi strážních plemen a nejrychleji byli adoptováni psi obřích
plemen, kteří tak strávili v útulku ještě kratší dobu než toy plemena (Brown et al., 2013).
Cílem naší studie bylo analyzovat ztracené a opuštěné psy přijaté do útulku z pohledu jejich
plemenné příslušnosti a posoudit vliv tohoto faktoru na dobu pobytu těchto psů v útulku
v ČR.
Materiál a metodika
Do studie byli zařazeni všichni psi, kteří vykazovali exteriérové znaky konkrétního plemene,
a byli umístěni prostřednictvím tří vybraných městských útulků v různých částech ČR
v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. Pro účely analýzy byli psi rozděleni do dvou skupin:
psi, kteří byli vráceni původním majitelům (psi ztracení), a psi, o které se původní majitel
nepřihlásil a kteří tak v útulku zůstali až do doby osvojení novými majiteli (opuštění psi).
U psů obou skupin byla sledována doba jejich pobytu v útulku. Pro následné hodnocení byla
plemena psů rozdělena do plemenných skupin zohledňujíc nejen původní účel ale
i převládající vnímání plemene veřejností v současnosti (Lepper et al., 2002; Brown et al.,
2013).
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí softwaru Unistat 5.1. (Unistat Ltd., GB). Data
pro dobu v útulku byla testována na normalitu použitím Kolmogorov-Smirnov testu. Protože
data neodpovídala normálnímu rozdělení byla vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallis ANOVA
a neparametrického vícevýběrového mediánového testu jako post hoc test pro porovnání
jednotlivých dvojic srovnávaných skupin. Rozdíly četností byly testovány pomocí
kontingenčních tabulek 2x2 (chí kvadrát test rozdílu četností).
Výsledky a diskuze
V období let 2010 až 2013 bylo prostřednictvím námi sledovaných útulků umístěno celkem
1 863 psů vykazujících exteriérové znaky určitého plemene, což činilo 48 % celkového počtu
psů v těchto útulcích. Mezi nejpočetněji zastoupená plemena patřil německý ovčák (16,5 %),
labradorský retrívr (16,3 %), jezevčík (7,2 %), jorkšírský teriér (5,3 %), bígl (3,8 %) a zlatý
retrívr (3,5 %). Populace psů v útulcích tak reflektuje popularitu plemen v ČR, kdy právě
němečtí ovčáci, jezevčíci, jorkšírští teriéři a labradorští retrívři jsou v posledních letech
pravidelně uváděni mezi pěti nejpočetněji zastoupenými plemeny v ČR.
Počty psů dle jejich zařazení do plemenných skupin a jejich doba pobytu v útulku jsou
uvedeny v tabulce č. 1.
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Tabulka 1. Počty (n) psů dle jejich zařazení do plemenných skupin a medián jejich doby
pobytu v útulku (dny)

Skupina
Obří plemena
Strážní plemena
Bull plemena
Lovecká plemena
Retrívři
Severská tažná plemena
Společenská plemena - velká
Společenská plemena - střední
Společenská plemena - malá

(n)
16
235
44
53
121
9
1
54
258

Opuštění psi
(%)
(dny)
2,02
16,5
29,71
25,0
5,56
18,5
6,70
18,0
15,30
23,0
1,14
15,0
0,13
33,0
6,83
20,5
32,62
15,0

Ztracení psi
(n)
(%)
39
3,64
234
21,83
46
4,29
117
10,91
247
23,04
23
2,15
7
0,65
60
5,60
299
27,89

(dny)
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Mezi psy v útulku (tj. ztracenými nebo opuštěnými) byla nejvíce zastoupena malá
společenská plemena, strážní psi a retrívři. Malí společenští psi a strážní psi byli častěji
opuštěni, tj. zůstávali v útulku, než byli vydáni původním majitelům (p = 0,026, resp. p <
0,001). Naopak retrívry (p < 0,001), lovecké psy (p = 0,002) a obří plemena (p = 0,042) si
častěji v útulku vyzvedli původní majitelé, než byli zařazeni do adopce jako opuštění.
U plemen typu bull, severských tažných psů, středních a velkých společenských plemen se
počty psů opuštěných a ztracených nelišili (p > 0,05).
Celkově o více než polovinu (57,5 %) čistokrevných psů se přihlásil původní majitel.
Zbývající psi, o které se původní majitel nepřihlásil a byli tedy považováni za opuštěné,
zůstali v útulku a byli nabídnuti k osvojení. Jejich plemenná příslušnost psa ovlivnila (p <
0,001) dobu pobytu v útulku do osvojení. Malá společenská plemena byla osvojena novými
majiteli nejrychleji a zůstavala tak v útulku nejkratší dobu (medián 15 dnů) ve srovnání
s jinými skupinami plemen (p < 0,001), přestože byla v útulcích zastoupena nejpočetněji.
Vysoký adopční potenciál malých společenských, resp. toy plemen uvádí i většina
zahraničních studií (Posage et al., 1998; Lepper et al., 2002; Clevenger and Kass, 2003;
Protopopova et al., 2012). Krátký čumák a široká lebka, které jsou častými znaky u psů těchto
plemen, jim dávají po celý život vzhled štěňete. Cílená selekce na přetrvávání juvenilních
znaků byla popsána u řady plemen psů a koček a je vysvětlována teorií přitažlivosti dětských
rysů (‘Kindchenschema’) etologa Konrada Lorenze (Archer and Monton, 2011). Ke zvířatům
vykazujícím některé rysy podobné rysům dětí, tj. veliké oči, vypouklé čelo, buclaté tváře jsou
lidé více citově přitahováni a spouštějí u nich projevy náklonnosti a péče (Glocker et al.,
2009). To může vysvětlovat i rychlejší adopci plemen psů vykazujících takové znaky
v útulcích. Mohou zde však hrát roli i jiné faktory, např. předpoklad nižší náročnosti na péči
i prostor, snadná ovladatelnost a přátelská povaha. Pouze v útulcích státu New York byli dříve
adoptováni psi obřích plemen než toy psi (Brown et al., 2013). Autoři to vysvětlují odlišnou
místní preferencí a nabídkou plemen v jimi sledovaných útulcích. Impozantní vzhled
a unikátnost těchto plemen je mohla činit více žádanými než ostatní běžnější a méně výrazná
plemena. V naší studii patřila obří plemena společně se severskými tažnými plemeny také ke
psům, kteří čekali na adopci nejkratší dobu. Obě skupiny byly v útulcích zastoupeny pouze
několika jedinci, což podporuje teorii touhy po unikátnosti u potenciálních osvojitelů. Velká
společenská plemena byla v námi sledovaných útulcích nejméně zastoupena. Mezi
opuštěnými psy měla dokonce pouze jednoho zástupce (dalmatina osvojeného po 33 dnech),
nebylo tedy možné hodnotit adopční potenciál této skupiny jako celku. Pokud vynecháme tuto
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skupinu, nejdéle v útulcích zůstávali psi strážních plemen (medián 25 dnů). Obdobně v USA
měli psi strážních plemen nejnižší pravděpodobnost osvojení (Lepper et al., 2002) a zůstávali
v útulcích nejdéle (Brown et al., 2013). Zastrašující vzhled, vrozená nedůvěra k cizím
a potřeba zkušeného majitele snižují počet potenciálních osvojitelů pro tato plemena mezi
zájemci o psa z útulku. Významně kratší dobu v námi sledovaných útulcích trávili psi typu
bull. Nezájem o tato plemena uváděný v některých zahraničních studiích může souviset
i s místní legislativou, která v některých státech držení těchto plemen omezuje či zakazuje,
což však neplatí pro ČR a tito psi jsou zde zřejmě zájemci o osvojení psa z útulku zvažováni
obdobně jako středně velká společenská plemena psů, od kterých se jejich doba pobytu
v útulku neliší. Stejně dlouho čekají na osvojení i lovečtí psi. Srovnání se zahraničními
studiemi je však v jejich případě obtížné z důvodu rozdílných místních i legislativních
požadavků na použití loveckých psů. V ČR upravuje použití loveckých psů zákon č. 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se loveckým psem rozumí pes
loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu,
který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Z uvedeného vyplývá, že psi neznámého původu
osvojení z útulku nemohou být v honitbě využiti. Delší dobu čekali v útulcích na osvojení
retrívři, původně také lovečtí psi, dnes však více využíváni jako společenští a asistenční psi.
Přes svoji pověst klidného rodinného psa nepatří u zájemců o osvojení psa z útulku mezi
preferovaná plemena. Důvodem může být jejich větší velikost, která může být pro řadu
zájemců limitujícím faktorem. Přesto však byli osvojeni dříve než strážní psi, tj. psi obdobné
velikosti avšak jiné předpokládané povahy, kteří zůstavali v útulcích nejdéle.
Závěr
Plemenná příslušnost opuštěných psů ovlivňuje jejich dobu pobytu v útulku. V podmínkách
ČR jsou malá společenská plemena osvojena novými majiteli nejrychleji a zůstávají tak
v útulku nejkratší dobu, naopak nejdéle v útulku zůstávají psi strážních plemen. Znalost
adopčního potenciálu jednotlivých plemen psů lze využít při definování vhodné strategie při
hledání nového domova pro opuštěné psy, což je nutné zejména u plemen, která jsou
umístitelná obtížněji.
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Summary
The article deals with data of animal hoarders in Serbia in the period from 2000 to 2014.
There were 52 cases of animal hoarding in Serbia. The most prevalent hoarders were women
(77%). Dogs were the most prevalent species in reported cases of animal hoarding (56%).
There were 13% of hoarders with more than 100 animals, mainly dogs or cats. Wild animal
hoarding was also discovered (2%). Fifty percent of hoarders were classified as overwhelmed
caregivers. Results point to urgent measures for public awareness rising on risks,
recognition, prevention and intervention to animal hoarding cases in Serbia.
Key words: animal hoarding, hoarder, demographic data, Serbia
Introduction
There are several types of animal owners depending on the manner in which they care on their
animals. The first group consists of owners who have one or more animals and who provide
their animals with high-quality living conditions and welfare standards. In the second group
there are owners who accumulate animals in an excessive number. In the last, we can
recognize three types of animal owners: those who accumulate animals in an excessive
number but provide animals with proper living and sanitary conditions, nutrition and
veterinary care; those who accumulate animals due to profiteering motives and those who
pathologically accumulate animals. According to Melamed et al. (2) collecting is a normal
phenomenon, in contrast with pathological collecting, or hoarding. Animal hoarding point to
the condition under which an owner/hoarder accumulates animals in that number under which
the hoarder is not able to take care of animal welfare, their nutrition, health, veterinary care
and sanitary condition under animals live. This phenomenon, well known all over the world,
presents an extreme form of animal keeping and abusing. Hoarders accumulate all species of
animals but mostly cats and dogs. Wild and farm species are also involved in animal hoarding
(4). The phenomenon has serious negative effects on hoarders, other people in their
surrounding, hoarded animals and community (8, 11). It can compromise animal and human
welfare and spread contagious diseases (1, 5). On the other hand, we do not know enough on
animal hoarding. It is the understudied phenomenon and a potentially severe
behavioral/mental disorder (8, 11). There are three types of animal hoarders based on
differences in how animal hoarders relate to people and animals: the overwhelmed caregivers,
rescuers, and exploiters (4). Some hoarders accumulate several dozens, others several
hundreds of animals. Quantity of animals is not of concern. However, it is the lack of proper
care and inability of hoarders to recognize all issues that they cause to animals, other persons,
their neighbors, family members, community and themselves. Some people resemble on
animal hoarders according to their lifestyle and quality of life of their animals. However, they
are not true collectors of animals, but rather profiteers (9). Contrary to the pathological
collection of animals and collecting of animals due to profiteering motives, there are owners
of large numbers of animals who properly take care on them. They also may become
hoarders. Culture reasons and lack of appropriate societal animal control policies should be
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considered as external causes for pet animals keeping at levels that might be considered
excessive (6). Also, some people consider animals hoarding as fabricated and criminalized
mental illness (7). Dog hoarding cases in Belgrade, the capital of Serbia were also reported
(10).
The aim of the paper is to present demographic data of hoarders from Serbia.
Material and Methods
Material for the study consisted from data on animal hoarders in different part of Serbia.
Cases of animal hoarders that are described in the paper were reported by their neighbors or
relatives to nongovernmental organizations for animals in the period from the year 2000 to the
year 2014. Demographic data on animal hoarders (gender, age, education level, family status,
income, employment) and data on a species and a number of hoarded animals were taken
from evidences of those societies. Classification onto “overwhelmed caregiver”, “rescuer”
and “exploiter” hoarders was performed according to description of hoarders given by
Patronek et al. (4). Results are presented in tables by absolute and relative numbers.
Results and Discussion
In the period from the year 2000 to the year 2014 there were 52 reported cases of animal
hoarding (Table 1). The most prevalent hoarders were women (77%) compared to man (23%).
They were mainly lone (widowed, divorced or single) men and women (75%). However,
among them there were family persons, too (25%). Forty-eight percent of hoarders aged
between 41 and 60 years. Generally, hoarders were with low incomes (54%) and with
different secondary levels of education (69%). Most of them were unemployed (71%). Dogs
were the most prevalent species in reported cases of animal hoarding (56%) followed by cats
(21%), dogs and cats simultaneously (15%), farm animals (6%) and wild animals (2%).
Number of animals per a case varied. Eighteen hoarders possessed up to 50 animals (35%). In
27 cases of hoarding there were more than 50 and less than 100 animals (52%). Finally, there
were seven hoarders with more than 100 animals, mainly dogs or cats (13%).
Among 52 persons who collected different species of animals there were 26 overwhelmed
caregivers (50%), 18 rescuers (35%) and 8 exploited hoarders (15%).
The results obtained in this study are very similar to results of Patronek (3). Also, our results
related to demographic data of hoarders are in agreement with the results of the author in
every aspect except hoarded species. This author found that animals most frequently involved
in hoarding were cats, dogs, farm animals, and birds. However, we found that dogs were most
frequently hoarded animals in Serbia. Also, we did not discover cases of bird collecting. We
consider the main reason that makes dogs most frequently hoarded animals is the high number
of free roaming dogs in Serbia. In public places, these dogs are exposed to various forms of
abuse including poisoning. It is probable that many hoarders began to collect dogs wanting to
protect them. On the other hand, we found the existence of exploiter hoarders in Serbia, too.
Experiences that we gained by studying hoarders in Serbia tell us that it is very difficult to
classify them in right categories. This particularly refers to the ability of making differences
between exploiter hoarders and animal profiteers (Sylvester and Baranyk, 2011). People from
both categories – hoarders or exploiters are animal abusers. Also, in Serbia with a lot of
private “no kill” shelters, it is very hard to make differences between overwhelmed caregivers
and rescue hoarders. People in Serbia are poorly interested in the adoption of dogs or cats
from shelters. Simultaneously, rescuer hoarders do not support and not allow dog adoption
from their shelters (Patronek et al., 2006). In this article we did not present results that related
on welfare of animals involved in hoarding. Similar results were published several years ago
and they related on three cases of dog hoarding in Serbia (10). However, we want to
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emphasize that in all 52 cases presented in this study health and welfare of hoarded animals
were threatened. Results that relate to welfare of hoarded animals and conditions under they
live will be the topic of our next article that we plan to publish.
Table 1. Demographic data of hoarders
Category
Gender
Age
Family status
Income

Education

Employment

Hoarded species

Number of animals

Hoarder type

Characteristic
Male
Female
Up to 40 years
41 to 60 years
>60 years
Widowed, divorced or single
Family
Low
Medium
High
Primary school
Secondary school
Faculty
Unemployed
Employed
Retired
Dog
Cat
Dog + cat
Farm animals
Wild animals
Up to 50
51 to 100
>100
Overwhelmed caregivers
Rescuer hoarder
Exploiter hoarder

Number
12
40
9
25
18
39
13
28
17
7
6
36
10
37
6
9
29
11
8
3
1
18
27
7
26
18
8

%
23
77
17
48
35
75
25
54
33
13
12
69
19
71
12
17
56
21
15
6
2
35
52
13
50
35
15

Conclusion
The main aim of the article was introduction of readers with animal hoarding existence and
demographic data of hoarders in Serbia.
Our results confirm that animal hoarders of both genders, all three hoarder types
(overwhelmed caregivers, rescuers and exploiters) and all age groups, mainly lone,
unemployed or with low incomes exist in Serbia. There is also the confirmation that dogs are
most frequently involved animals in hoarding cases.
Authors of the paper consider that cases of animal hoarding are not recognized and not
understood as problem in Serbia. In many cases, the public identifies hoarders as protectors of
animals. It is not unusual that compassionate people provide assistance to hoarders in
different types of resources for animals including physical labor. Ordinary citizens as well as
veterinarians, or other experts from different fields are not skilled to recognize animal
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hoarding as the form of animal abusing and people health and safety endangering. Also,
people and veterinarians from Serbia do not know how to react or intervene to animal
hoarding cases. This is the main reason why there are a large number of animal hoarders in
Serbia.
There are several issues relate to animal hoarding: physical and emotional health and welfare
of hoarders, public health and security and finally, health and welfare of hoarded animals.
Therefore, our results point to urgent measures for public awareness rising on risks,
recognition, prevention and intervention to animal hoarding cases in Serbia.
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Summary
The contribution deals with question of killing game, especially boars, by hog spear. It brings
arguments for legalization of this method of hunting in Czech Republic. Though using hog
spear is forbidden by Czech law nowadays, in fact it is more in compliance with protection
against cruelty than conventional methods.
Key words: hunt, boar, hounds, killing of game, hog spear, cruelty on animals
Souhrn
Příspěvek je věnován otázce usmrcení zvěře při lovu chladnou zbraní. Argumentačně se snaží
vyrovnat s tím, že ač je tento způsob zákonem zakázán, koresponduje v některých ohledech
s cílem právní úpravy lépe než způsoby právem aprobované.
Klíčová slova: lov, prase divoké, lovečtí psi, usmrcení zvěře, lovecké kopí, týrání zvířat
Úvod
Myslivost je etablovaným způsobem péče o zvěř. Ta je považována za složku životního
prostředí*. Integrální součástí myslivosti je lov zvěře. Ačkoliv tato aktivita budí napříč
společností jistou kontroverzi (Müllerová, Stejskal, 2013), jde o nepostradatelný nástroj
managementu velké části druhů zvěře. Je samozřejmě neoddiskutovatelným
celospolečenským zájmem, aby zvěř při lovu netrpěla více, než je nezbytně nutné. O tom
ostatně svědčí jak úprava obsažená v ZoM, tak v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoTR“). Lov však s sebou přináší situace,
u nichž vyvstává otázka, zda jejich vyřešení v souladu s platnou legislativou poskytuje lovené
zvěři, potažmo loveckým psům, skutečně nejlepší možnou ochranu před zbytečným utrpením.
Ve svém příspěvku se proto zamýšlíme nad možnostmi využití chladné zbraně při usmrcování
lovené zvěře.
Poraněná zvěř a nasazení loveckých psů
Lov je těžko myslitelný bez loveckých psů. Použití psů je ostatně i jedním z požadavků ZoM
a také ZoTR obsahuje v tomto ohledu výjimku z obecného zákazu štvaní zvířete proti zvířeti.
Škála využití psů v myslivosti je široká, zcela nedocenitelní jsou však tehdy, kdy je potřeba
dosledovat (tedy nalézt) zraněnou zvěř. Dohledání postřelené nebo jinak zraněné (např.
v důsledku střetu s dopravním prostředkem) zvěře je povinností vyplývající ze ZoM, jejímž
smyslem je ukrátit utrpení zraněné zvěře.


*

xzemandl@node.mendelu.cz
Viz § 2 písm. b), c) a d) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoM“).
K tomu srov. taktéž nález Ústavního soudu sp. zn.: Pl. ÚS 34/03 ze dne 13. prosince 2006.
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Práci psů s poraněnou zvěří lze rozdělit do dvou kategorií: dosled zvěře zraněné na
individuálním lovu, popř. po střetu s dopravním prostředkem a práce psů s kusem zvěře
aktuálně zraněným na společném lovu. Zde je úkolem psů nacházet zvěř živou i zraněnou
a nahánět ji na střelce, resp. ji držet namístě do příchodu lovce. Oba druhy práce
předpokládají psy s robustní psychikou, velkou vytrvalostí a nezměrnou chutí lovit. Ta je na
společném lovu navíc často podpořena „smečkovým duchem“. Takoví psi svůj úkol zřídka
vzdají, což je vlastnost na jednu stranu neobyčejně cenná, na stranu druhou s sebou nese i jistá
úskalí.
Divoká prasata jsou vysoce inteligentní. Velmi dobře tedy vědí, že mnohem větší nebezpečí
než psi pro ně představují lovci. I těžce zraněný kus se tak do poslední chvíle snaží odolávat.
Psi jsou naopak často již v loveckém „rauši“, což jenom zesiluje jejich vůli kus neopustit.
Pobíhají okolo prasete, zblízka je zaštěkávají a jsou-li ve smečce, dodávají si navíc navzájem
odvahy. Nejostřejší psi smečky bránící se kus i přímo napadají, což někdy vede
k jeho rozpohybování kusu. Často však dochází i k přímé, kontaktní, konfrontaci mezi psy
a divokým prasetem na místě. Situace je nepřehledná, pro prase jistě stresující a pro psy
hrozící brzkým zraněním s každou ubíhající vteřinou. Je tedy na místě, aby ji některý z lovců
(ideálně psovod) vyřešil. Jenže jak? Nejlépe rychle, efektivně, v souladu platnou legislativou
a při minimalizaci rizika zranění psů a případně i dalších účastníků lovu. Možností je několik.
Otázkou je, jak se v nich protíná soulad s konkrétními ustanoveními zákona na ochranu zvířat
proti týrání nebo zákona o myslivosti, s duchem těchto předpisů a také s požadavky praxe.
Možnosti usmrcení zraněné zvěře
Ustanovení § 45 odst. 1 ZoM stanoví, že lov zvěře smí být prováděn jen způsobem
odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat
proti týrání. Jde tedy o jakousi generální klauzuli, která obecně zavazuje k humánnímu
a etickému přístupu k lovu.* Obdobně lze uvažovat i o ustanovení § 1 odst. 1 ZoTR, které
explicitně vyjadřuje účel zákona, jímž je chránit zvířata před zbytečným utrpením. Obě
citovaná ustanovení tak vyjadřují duch zákona, hlavní cíl zákonodárce, jehož by mělo být
dosahováno.
Na platformě výše načrtnuté lovecké situace lze popsat tři různé způsoby jejího řešení. Soulad
s pozitivním právem a s duchem uvedených předpisů se v nich přitom protíná různou měrou.
Psi dokončí, co začali. Pravděpodobně nejdrastičtějším z možných scénářů je nechat věci
volný průběh. Psi dříve či později prase udolají. To však může trvat i desítky minut. Zbytečně
dojde k prodloužení utrpení lovené zvěře. Vysokému riziku poranění i určitému stresu budou
vystaveni rovněž psi. Jde nicméně o variantu, která je, formálně vzato, v souladu jak s platnou
legislativou na úseku myslivosti (zákon v této souvislosti hovoří pouze o maximální
kohoutkové výšce psů), tak na úseku ochrany zvířat proti týrání (štvát zvíře proti zvířeti je,
vyžaduje-li to lov, přípustné). Další pomyslná výhoda spočívá v tom, že nedojde k ohrožení
psů ani dalších účastníků lovu střelbou. Není však potřeba složité argumentace, aby bylo
zřejmé, že takové počínání je negací smyslu ZoTR a že se příčí i dikci generální klauzule
v ZoM. V této situaci stále také může dojít k uniknutí zraněné zvěře z dosahu psů a lovců, což
ve většině případů povede k bolestné a zdlouhavé smrti.
Dostřelná rána. Odmítneme-li ponechat pro vyřešení situace psům „volnou ruku“, je
nasnadě, že zvěř by měl usmrtit psovod, popř. jiný účastník lovu. Tzv. dostřelná rána je
způsobem, který jednak konvenuje ZoM, zároveň se nepříčí ZoTR a je všeobecně dobře
přijímán. I tato metoda má však svá ale. Psi i prase jsou více či méně v pohybu - prase se otáčí
*

V teorii práva životního prostředí se v této souvislosti lze setkat s termínem „nepřímá ochrana zvířat proti
týrání“ (Dudová, Jančářová, Pekárek, 2010).
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proti nejvíce doléhajícím psům, psi je napadají ze stran. Příchod lovce navíc vybudí psy i zvěř
k vyšší aktivitě – psům dodá sebevědomí a prase motivuje k tomu, aby se jich snažilo co
nejrychleji zbavit a pokusilo se uprchnout. Přibližování se lovce pro získání výhodné střelecké
pozice vede občas také k změně priority cílů, na které prase v sebeobranně útočí – útok často
přesměruje k fyzicky největšímu nebezpečí a tím je přibližující se lovec s palnou a již často
odjištěnou zbraní. Střílet do skrumáže pohybujících se těl není jednoduché a to zejména za
situace, kdy musí dojít k současnému splnění několik základních podmínek: střelbou nesmí
být ohrožen další účastník lovu, střelou nesmí být zasažen žádný ze psů a mělo by dojít
k rychlému usmrcení zvěře. Na okamžik vhodný pro výstřel je tedy třeba vyčkat. To však
může trvat dlouhé minuty a utrpení loveného kusu se tak i nadále prodlužuje. Přímo úměrně
s tím roste i napětí střelce, který s postupujícím časem tenduje k tomu už „to“ ukončit. Lehce
se tak stane, že v okamžiku prvního vhodného natočení kusu zmáčkne spoušť a zároveň
s prasetem usmrtí i psa, který se nacházel za ním, a nebylo jej zrovna dobře vidět. Opomenout
neleze ani to, že na psy nacházející se ve směru střelby, působí negativně rovněž hluk výstřelu
a to tím spíše, že střelba probíhá v jejich těsné blízkosti.
Lze tedy shrnout, že v popsané situaci je usmrcení zvěře střelnou zbraní, byť je plně v souladu
s pozitivním právem, z pohledu praktické ochrany zvířat proti týrání lehce diskutabilní.
Zásah chladnou zbraní. Třetí možnou variantou usmrcení loveného kusu je použití chladné
zbraně – loveckého kopí, popř. tesáku Hrot zbraně musí mít pochopitelně odpovídající
parametry (Rakušan, Ziegrosser, 2010). Princip použití chladné zbraně spočívá v prudkém
bodnutí do oblasti tzv. komory (tj. těsně za lopatkou, lehce nad úrovní ramenního kloubu).
Důsledkem je poškození srdečního svalu, popř. velkých cév, prudký pokles krevního tlaku,
potažmo pneumotorax. Zvěř umírá během několika vteřin (Pecka, 2010).
Jde o způsob lovu, který je v rozporu s platnou legislativou na úseku ochrany zvířat proti
týrání, neboť ta explicitně vylučuje usmrcení formou ubodání, a tím pádem i na úseku
myslivosti. Zároveň však použití chladné zbraně umožňuje velmi rychlé a pro všechny
zúčastněné bezpečnější ukončení vyhrocené situace. Výhody oproti použití střelné zbraně jsou
následující:
 Chladnou zbraň lze použít rychleji než střelnou, neboť není třeba vyčkávat na okamžik pro
bezpečnou střelbu. Lovená zvěř je tedy vystavená stresové situaci po kratší dobu.
 Při správném použití chladné zbraně nastává smrt maximálně v řádu desítek vteřin. Její
účinek se tak neliší od zásahu stejné části těla projektilem (Pecka, 2010).
 Použitím chladné zbraně odpadá riziko zranění nebo zabití psů střelou nebo poškození jejich
sluchu hlukem výstřelu.
 Nehrozí nebezpečí ostatním účastníkům lovu.
Jako alternativní cesta je často odpůrci chladných zbraní uváděna možnost nepoužívání
kontaktních psů. Tedy pouze takových, kteří se nebudou při lovu přibližovat do těsné blízkosti
zvěře a to ani v případě jejího poranění. Jde však o názor vycházející pouze z povrchní nebo
teoretické znalosti myslivecké praxe a lovecké kynologie. Tento přístup je sice zdánlivě
logický, ale z řady již výše uvedených důvodů není realizovatelný v praxi. „Žádoucí“ odstup
psa od lovené zvěře jde vytvořit, případně upevnit u psů pracujících výhradně individuálně
(například specialisté na dosledy, nebo severská plemena), popřípadě usměrňováním chovu na
psy takto se chovající. Zejména u plemen honičů a plemen teriérů, případně u loveckých
plemen typu bull & teriér, která se při organizovaném lovu spárkaté zvěře nejvíce uplatňují,
by ale tato chovatelská selekce znamenala negaci desetiletí trvajícího směřování chovu. Také
s ohledem na smečkové chování psů je tak u lovu spárkaté zvěře „bezkontaktní“ chování
v podstatě utopií.
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Mezinárodní exkurz
Použití chladné zbraně je součástí nejen české myslivecké tradice, ale je běžné i ve většině
evropských či světových zemích. Na základě rychlé mezinárodní ankety dotazující se na
realitu v současné praxi a na legislativní rámec pro tuto oblast (dotázáni majitelé loveckých
psů) můžeme konstatovat, že použití chladné zbraně je v současné době běžné a časté ve
všech zemích, kde se při lovu černé zvěře uplatňují psi. Z hlediska legislativy se přístup
k použití chladné lovecké zbraně liší.
Část zemí použití chladné zbraně výslovně povoluje a případně, s ohledem na bezpečnost,
i nařizuje. Jedná se například o Francii, Španělsko (zde jsou i specifikovány povolené
a zakázané typy loveckých chladných zbraní), USA.
Rakousko, považované v ochraně zvířat za velmi pokrokové (Müllerová, Stejskal, 2013)
použití chladné zbraně nezakazuje a nařizuje bezpečné a co nejrychlejší usmrcení zraněné
zvěře, proto místní lovci považují tento způsob za povolený. Obdobné lze konstatovat i po
analýze slovenské právní úpravy. Německo použití chladné zbraně povoluje držitelům
lovecké licence.
V části zemí je zákon formulovaný podobně jako u nás, tedy k usmrcení je povolena pouze
střelná zbraň, případně je zakázáno použití zbraně chladné. Jedná se například o Polsko
a Švýcarsko. Nicméně v těchto zemích je dle vyjádření lovců toto ustanovení v praxi
nedodržováno právě s ohledem na důvody shrnuté v našem příspěvku.
Užití chladné zbraně de lege ferenda
Ze shora provedeného srovnání je zřejmé, že užití chladné zbraně má své nesporné výhody.
Přesto je třeba připustit, že nejde o jakýsi univerzální recept. Řadu situací, k nimž při
naháňkách nebo dosledech dochází lze jistě bez nebezpečí vyřešit i výstřelem z pušky.
Chladná zbraň je však alternativou, která má v určitých krizových situacích oproti zbrani
střelné výrazně vyšší potenciál zkrátit na minimum utrpení lovené zvěře. Byť dnes stojí
„mimo zákon“, má cenu o možnostech jejího legálního použití z výše uvedených důvodů
alespoň přemýšlet.
První úvaha musí nutně směřovat k tomu, jaké by mělo být nastavení pravidel pro případné
legální použití chladné zbraně.* Eventuální změna legislativy by nemusela být nijak rozsáhlá.
V § 5 odst. 2 písm. d) ZoTR (obecného právního předpisu) se stanoví, že důvodem k usmrcení
zvířete je výkon práva myslivosti nebo rybářství podle zvláštních předpisů. Speciálním
předpisem je v tomto případě ZoM. Ten obsahuje v § 45 odst. 1 výčet zakázaných způsobů
lovu. Z něj jednak vyplývá, že zvěř nelze lovit způsobem, jímž se zbytečně trýzní, přičemž za
trýznivý, neboť právem explicitně vyloučený, způsob je při současném stavu legislativy
nezbytné považovat i zásah chladnou zbraní spadající do kategorie ubodání. Z negativního
výčtu v témže ustanovení dále plyne, že spárkatou zvěř lze usmrcovat toliko výstřelem
z lovecké kulové (v taxativně uvedených případech i z brokové) zbraně.
Pro vytvoření legálního rámce použití chladné zbraně by tedy muselo dojít především ke
změně § 5 odst. 5 písm. c) ZoTR, jehož nové znění by bylo „ubití, ubodání nevyžaduje-li to
výkon práva myslivosti,…“
Další změna by se dotkla ZoM a to ze dvou důvodů. Jednak aby bylo zdůrazněno, že užití
chladné zbraně je za přesně vymezených okolností aprobovaným způsobem lovu. Zde by se
zákonodárce mohl vydat např. cestou rozšíření výčtu v § 45 odst. 1 písm. i) ZoM, který by
*

Možnost legálního užití je mimo jiné také základním předpokladem pro to, aby se s používáním chladné zbraně
mohli alespoň v základních obrysech seznámit adepti mysliveckých kurzů nebo aby mu mohly být
věnovány samostatné odborné semináře. Je pochopitelně všeobecným zájmem, aby byl zásah chladnou
zbraní proveden vždy kvalifikovaně.
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bylo vhodné doplnit následovně: v případě, kdy postřelený nebo jinak zraněný kus spárkaté
zvěře staví pes, lze k usmrcení zvěře použít i chladnou zbraň. Druhým důvodem by pak bylo
vytvoření jasných pravidel pro užití chladné zbraně. K realizaci by posloužilo přidání dalšího
písmene do výčtu v § 45 odst. 1, které by specifikovalo parametry zbraně a způsob usmrcení.
Novela uvedených předpisů by tedy byla záležitostí spíše kosmetickou. Nezměnila by se
jejich systematika a nedošlo by k prolomení žádné z hlavních zásad.
Závěr
Snahou autorů tohoto příspěvku bylo jednak prezentovat argumenty svědčící o tom, že
vhodné užití chladné zbraně k usmrcení lovené zvěře, naplňuje v některých případech
požadavky na ochranu zvířat před týráním lépe než zákonné prostředky. V této souvislosti
dále chtěli demonstrovat, že eventuální legalizace užití chladné zbraně nepředpokládá
v relevantních předpisech zásahy, které by zásadním způsobem prolamovaly zásady, na
kterých tyto předpisy stojí. Zejména však autoři usilovali o vyvolání diskuze na toto téma,
neboť základním předpokladem pro převedení úvah o legalizaci užití chladné zbraně do praxe
je konsenzus odborné veřejnosti.
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Summary
This article describes one particular case of pathological animal hoarding. In the old house
building, in village Pozďátky, there were 80 dogs, one cow, two pigs, one rabbit, some poultry
under unsatisfactory conditions, without any veterinary or breeder’s care. On the 15th of
November 2013, with assistance of Czech state police, State veterinary service, Department of
the Environment of Třebíč city and Czech Animal Protection League, gradual removal of
animals from unsatisfactory conditions started, based on written agreement of surrending
animals into the care of the Animal Protection League. Animal hoarding was not recognized
as a mental illness of breeders in this particular case.
Key words: hoarding, animals, care, breeders
Souhrn
Tento článek popisuje konkrétní případ tzv. patologického hromadění zvířat. V objektu
starého domu, v obci Pozďátky, bylo chovateli drženo přesně 80 psů, jedna kráva, dvě
prasata, jeden králík a několik slepic, v naprosto nevyhovujících podmínkách, bez
odpovídající veterinární i jiné chovatelské péče. Dne 15.11.2013 bylo za asistence Policie ČR
územní odbor Třebíč, Krajské veterinární správy SVS pro Kraj Vysočina, a odboru životního
prostředí MěÚ Třebíč, a Ligy na ochranu zvířat ČR, zahájeno postupné odebírání zvířat
z nevyhovujících podmínek, na základě písemné dohody o předání zvířat do péče Ligy na
ochranu zvířat ČR. Hromadění zvířat nebylo rozpoznáno jako duševní porucha chovatelů
v tomto konkrétním případě.
Klíčová slova: hromadění, zvířata, péče, chovatelé
Úvod
Dne 15.11.2013 provedla Policie ČR územní odbor Třebíč, Krajská veterinární správa SVS
pro kraj Vysočina, odbor životního prostředí MěÚ Třebíč, a Liga na ochranu zvířat ČR za
asistence VFU Brno, zásah proti týrání zvířat v obci Pozďátky na Třebíčsku. V objektu
starého domu, v obci Pozďátky, kde žijí dva bratři v důchodovém věku, se nacházelo přesně
80 psů, jedna kráva, dvě prasata, jeden králík a několik slepic v naprosto nevyhovujících
podmínkách, bez odpovídající veterinární i jiné chovatelské péče. Před dvěma lety se
v objektu, dle svědků, nacházelo odhadem pouze 20 psů. Psi se však zřejmě nekontrolovaně
rozmnožili a začali samovolně opouštět objekt a běhat po obci, což vyvolalo obavy místního
obyvatelstva o zdraví a bezpečnost, jelikož volně pobíhající psi začali napadat a být agresivní
vůči náhodně kolemjdoucím.
* H14395@vfu.cz
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Popis případu
Na místě provedli šetření inspektoři Krajské veterinární správy SVS (dále jen „KVS“) pro
Kraj Vysočina a po domluvě s chovatelem bylo dohodnuto, že se zvířat vzdá ve prospěch
Ligy na ochranu zvířat ČR. Samotné stavení, ve kterém bydleli dva bratři v důchodovém
věku, bylo značně neudržované, bez adekvátních hygienických podmínek pro samotné
obývání lidmi, tekoucí voda a elektřina však byly k dispozici. Co se podmínek chovu zvířat
v objektu týkalo, na místě bylo, mimo mnoha jiného, zjištěno porušení zákona na ochranu
zvířat proti týrání (dle odborného vyjádření KVS se chovatelé dopouštěli dlouhodobě týrání
zvířat podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů) a také veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), jelikož psi nebyli řádně očkováni proti vzteklině, jak tento zákon
chovatelům ukládá. Zvířata neměla přístup k čisté, zdravotně nezávadné vodě. Kráva byla
ustájena v prostoru 2 x 3 metry, uvázaná na krátkém řetězu bez přístupu k vodě, krmivu, bez
podestýlky, v poměrně silném nánosu výkalů. V blízkosti krávy se nalézal kus rezavého
železa 0,5 x 0,5 m s ostrými hranami, o které se mohlo zvíře vážně poranit. Psi pobíhali všude
po objektu (půda, obydlí, dvůr) i mimo objekt. V místnosti, kde oba chovatelé žili a spali
(3 x 5 metrů) jsme napočítali přítomných nejméně 40 psů. Místnost silně zapáchala po čpavku
a výkalech a v místnosti bylo téměř nedýchatelno. Pod postelí, v této místnosti, jsme následně
objevili asi desítku štěňat ve věku 2-3 týdnů a tři kojící feny. Velká část psů trpěla blíže
neurčenými kožními parazitózami (zablešení, demodex aj.). Některým psům tekl z očí hnis
a měli výtok i z dýchacích cest. Celkový výživný stav většiny psů byl dobrý. Psi byli jinak
v době zásahu neútoční, pouze štěkali na cizí lidi, měli spíše strach a nikoho z členů
zasahujícího týmu žádný pes nepokousal ani jinak neporanil. Psi byli převážně středního až
menšího vzrůstu, všechno kříženci blíže nepodobné konkrétnímu plemenu. Dále jsme
v objektu nalezli jednoho živého králíka umístěného v plechovém barelu pod poklicí bez
přístupu k vodě či odpovídajícímu krmivu. V dalších barelech byly nalezeny kadávery dvou
králíků, v pokročilém stádiu rozkladu. Na půdě i v zeleném krmení pro krávu jsme nalezli
mrtvé hlodavce v rozkladu (potkany). V den první kontroly bylo na místě předáno Lize na
ochranu zvířat ČR 9 psů. Po sepsání darovacího protokolu byla odvezena do péče soukromé
chovatelky, spolupracující s Ligou na ochranu zvířat ČR, také kráva. Další odebírání zvířat
z nevyhovujících podmínek chovu v Pozďátkách pokračovalo následující měsíc. Nakonec
bylo umístěno do útulků po celé ČR celkem 80 psů z Pozďátek, jednalo se o tato zařízení či
organizace: Městský útulek Broumov, LOZ ČR Bzenec, Dejte nám šanci – spolek, Útulek
Chrudim, Kočičí oáza Holubice, Útulek Tibet LOZ ČR Marefy, Útulek Němčovice, azyl
Čtyřnohý tuláček Topolany, LOZ ČR Plzeň, Azyl Praha - Libeň, depozit Praha, Canis
centrum Lanškroun, depozit Křoví a LOZ ČR Třebíč. Zvířata si vlivem předchozích špatných
zkušeností z otřesných podmínek zvykala na lidskou společnost velice pomalu, o řadu z nich
útulky dosud pečují a nesou veškeré náklady spojené s jejich pobytem. Chovatelé na péči
o zvířata nijak nepřispěli. Jedna ze starších fen měla z důvodu zanedbání péče zdeformované
zadní končetiny a dlouhodobě neléčenou srdeční poruchu, kvůli které navzdory
specializované veterinární péči uhynula. Během následujícího období byly prováděny
u chovatelů v objektu namátkové kontroly, kdy bylo při různých kontrolách zjištěno, že
chovatelé opět chovají psy (jeden až dva kusy), a to i přes úřední zákaz chovu zvířat, vyjma
drůbeže a jednoho psa, vydaný odborem životního prostředí, městského úřadu Třebíč.
Diskuze
I přes opravdu výbornou spolupráci všech výše zmíněných orgánů se zdá, že kompetentní
orgány České republiky, na podobné situace nejsou zdaleka připraveny. Nikdo z přítomných
zřejmě nebyl kompetentní k tomu, aby rozpoznal možnou duševní poruchu obou chovatelů
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a zabýval se rovněž jejich osudem. Problém tkví také v nerozpoznání problému zavčas, dokud
situace ještě nebyla takto zoufalá a zvířata se v objektu nenacházela v tak vysokých počtech.
Dle svědectví sousedů z okolních objektů, si obyvatelé na podezřelý chov zvířat stěžovali
úřadům (obecnímu úřadu a veřejnému ochránci práv) již delší dobu (zhruba 3 roky zpět), kdy
psů v objektu nebylo zdaleka tolik a dle svědků se nikdy nic nedělo. Jakmile se z problému
stalo veřejné ohrožení, resp. veřejný zájem (psi unikající z objektu a agresivní vůči
obyvatelům obce), problém se začal poměrně narychlo řešit za účasti státní policie.
Dle odborné literatury dochází k případům, kdy jsou zvířata chována lidmi, kteří trpí
neléčenými duševními chorobami, projevujícími se střádáním živých zvířat, které se poté
nekontrolovaně množí. V moderní psychiatrii se popisuje tzv. patologické hromadění věcí
a zvířat. Dle našeho názoru se v námi popisovaném případě mohlo skutečně jednat o tuto
duševní poruchu, která je často úřady a okolím dlouho nerozpoznána. Hromadění zvířat
(Chromý, 2008) se vyskytuje často v podobné konstelaci a ve stejné populaci jako hromadění
věcí (zanedbanost obydlí i subjektu, sociální izolace, přeplněnost věcmi, nefunkční zařízení).
Pokud jde o zvířata, bývá jich více druhů (kočky, psi, hospodářská zvířata, ptáci), velký počet
(někdy desítky), jsou zanedbaná a některá ponechávána na místě mrtvá, jejich výkaly
zůstávají i uvnitř obydlí. Majitelé přicházejí ke zvířatům jejich domácím rozmnožováním
a venkovním odchytem. Jako motiv uvádějí původní osamělost zvířat, lásku k nim a smyšlené
hrozící utracení, nemívají náhled na životní podmínky a stav zvířat. Nález hromadění zvířat
má vzbudit podezření na demenci. Některé okolnosti popisované u hromadičů zvířat
připomínají kompulzivní hromadění věcí (minimální kontakt se zvířaty, včetně neznalosti
jejich jména) (Chromý, 2008). Tomuto obecnému faktu přemnožení psů z jejich nadprodukce
v České republice také nahrává legislativa, týkající se chovu psů, která žádným zásadním
způsobem neurčuje, kdo může psy chovat a v jakém počtu. Dle Patronek (2001) však
neexistují žádné údaje o tom, zda by taková opatření byla účinná, ale je známo, že jsou taková
omezení značně nepopulární, je obtížné je prosadit, a s největší pravděpodobností by s touto
regulací nesouhlasila velká řada chovatelů domácích zvířat, majitelů chovatelských stanic,
i některých organizací na ochranu zvířat. Musíme si však uvědomit, že česká legislativa, na
rozdíl od některých členských států EU a také USA, neumožňuje utrácet jinak zdravé psy,
proto psy z těchto doložených případů hromadění zvířat při konečném řešení a z úředního
rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti o umístění zvířat do náhradní péče
putují do mnoha českých útulků a naplňují tak jejich kapacity. Zvířata z těchto případů
hromadění zvířat mají také velice snížený adopční potenciál, jelikož psi jsou nesocializováni,
bojí se lidského kontaktu a nemají čistotné návyky, což dokládá i Liga na ochranu zvířat ČR,
která pečovala o několik desítek zvířat z kauzy Pozďátky. Tito psi jsou dle Patronek (2001)
v zahraničních útulcích ve většině případů utráceni. Posage et al. (1998) a Patronek et al.
(1995) dále zjistili, že až 18,8 % adoptovaných psů, pocházejících z těchto případů hromadění
zvířat, bylo vráceno zpět do útulku. Nevyřešený problém však představuje rovněž
neschopnost státu poskytnout takto duševně nemocným lidem adekvátní pomoc, a to i z toho
důvodu, že tito lidé většinou sami pomoc odmítají, jelikož si svůj duševní stav neuvědomují.
Každý případ hromadění zvířat může proto skončit tak, že se za obrovské náklady odeberou
všechna zvířat v objektu, aby netrpěla, avšak chovatelé si později pořídí zvířata nová
a problém začne od začátku.
Závěr
Případy hromadění zvířat v ČR nejsou zdaleka ojedinělé, nejsou pouze okolím dostatečně
rozpoznány a v konečném důsledku nemají konečná řešení. Problém tkví také v nedostatečné
pozornosti úřadů věnované počátečním stížnostem sousedstva těchto duševně nemocných
chovatelů. Státní správa ČR, resp. odpovědné orgány by se měly těmito případy zabývat
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komplexněji, popř. stanovit i přesnou metodiku, jak v těchto případech postupovat, stanovit
kdo má jaké kompetence, která zařízení jsou schopna pojmout takto velká množství zvířat
a jakou pomoc poskytnout hromadičům zvířat tak, aby nedocházelo k opakování podobných
situací, jako v popisovaném případě. Zvážit by se měla i zmíněná legislativní opatření,
týkající se maximálních počtů chovaných psů, i přes možnou nepopularitu takovýchto
opatření. Avšak i díky těmto případům se zdají být nové, přísnější meze zákonů regulující
počty chovaných zvířat, jako nezbytné kroky k předcházení utrpení zvířat.
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POHLAVÍ PSŮ JAKO DŮLEŽITÝ FAKTOR DOBY POBYTU V ÚTULKU
DOG’S GENDER AS AN IMPORTANT FACTOR OF THE LENGTH OF STAY
IN SHELTER
Jiří Žák*, Eva Voslářová, Vladimír Večerek, Iveta Bedáňová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, FVHE VFU Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
This study is focused on monitoring and evaluation of gender of sheltered dogs as important
factor in adoption process. It has been demonstrated that this factor significantly influences
length of stay (LOS) of sheltered dogs. Abandoned male dogs in shelters remained
significantly longer (median 27 days) than abandoned females (median 21 days). This study
didn’t distinguish neutered individuals. Females are preferred gender by potentional adopters
in Czech shelters. Better promotion of male dogs in Czech shelters can shorten their LOS in
shelter.
Key words: length of stay, gender, shelter, sheltered dog
Souhrn
Tato studie je zaměřena na sledování a hodnocení pohlaví psů v útulcích jakožto důležitý
faktor v adopčním procesu. Bylo prokázáno, že tento faktor významně ovlivňuje délku pobytu
psů v útulku. Opuštění psi – samci, zůstávali v útulku významně déle (medián 27 dní), než
opuštěné feny (medián 21 dní). Tato studie nerozlišovala kastrované jedince. Feny jsou
preferovaným pohlavím mezi potencionálními osvojiteli v českých útulcích. Lepší propagace
psů – samců, může zkrátit jejich délku pobytu v útulku.
Klíčová slova: doba pobytu, útulek, velikost, opuštěný pes
Úvod
Psi přijímané do útulků, ať už ztracené či opuštěné, můžeme rozdělit dle jejich pohlaví.
Procentuální zastoupení psů v útulku se může významně lišit nejen dle jejich věku, velikosti,
exteriéru atp., ale také dle jejich pohlaví. Pohlaví psa může hrát významnou roli v adopčním
procesu a v konečné fázi může být primárním či rozhodujícím faktorem pro potencionálního
osvojitele. Zjištění, které pohlaví psa je mezi preferovanými zvířaty u potencionálních
osvojitelů, může pomoci zaměřit se na zlepšení adopčního procesu u toho pohlaví opuštěných
psů, které je znevýhodněno právě tímto faktorem. Cílem naší studie bylo analyzovat ztracené
a opuštěné psy přijaté do útulku z hlediska jejich pohlaví a posoudit vliv tohoto faktoru na
dobu pobytu těchto psů v útulcích České republiky.
Materiál a metodika
V období let 2010 - 2013 byly sledovány ve třech vybraných útulcích České republiky počty
evidovaných psů v útulku, datum přijetí psů do útulku, jejich pohlaví a datum vydání těchto
psů. Do studie bylo zahrnuto celkem 3 875 psů umístěných ve vybraných útulcích za
sledované období. Z toho 1 614 psů bylo vráceno původním majitelům a 2 261 psů bylo
adoptováno. Populace psů v útulku byla rozdělena na dvě skupiny. Na skupinu psů
* H14395@vfu.cz
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zatoulaných/ztracených, resp. psů, o které se přihlásil původní majitel, a kteří byli vydáni
původním majitelům. Druhá skupina zahrnovala ostatní psy, o které se jejich původní majitel
nepřihlásil a byli nabídnuti k adopci a následně osvojeni (psi opuštění). Pohlaví psů bylo
zjišťováno krátce po jejich příjmu spolu s vyplněním přijímacího protokolu. Veškeré údaje
byly zaznamenávány do přijímacích protokolů a také do evidenčních karet psů. Psi byli
rozděleni na samce a samice, přičemž nebylo rozlišováno, zdali jsou kastrováni či nikoli.
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí softwaru Unistat 5.1. (Unistat Ltd., GB). Data
pro dobu v útulku byla testována na normalitu použitím Kolmogorov-Smirnov testu. Protože
data neodpovídala normálnímu rozdělení, byla vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallis ANOVA
a neparametrického vícevýběrového mediánového testu jako post hoc test pro porovnání
jednotlivých dvojic srovnávaných skupin. Rozdíly četností byly testovány pomocí
kontingenčních tabulek 2x2 (chí kvadrát test rozdílu četností). Výpočet korelace mezi dobou
v útulku a velikostí psa byl proveden pomocí Spearmanova pořadového korelačního
koeficientu (Zar, 1999).
Výsledky a diskuze
Celkově největší počty opuštěných i ztracených zvířat v útulcích byly pohlaví samčího. Jak
ukazuje graf č. 1, v případě opuštěných zvířat se konkrétně jednalo o 56,0 % psů a 44,0 % fen.
V případě zvířat ztracených se jednalo o 67,4 % psů a zbytek (32,6 %) tvořily ztracené feny.
Celkový medián doby pobytu opuštěných psů v útulcích je 23 dní. Opuštění psi zůstávali
v útulcích prokazatelně déle (27 dní), než opuštěné feny (21 dní), jak je zřejmé z grafu č. 2.
Mezi mediány dob pobytu opuštěných psů a fen byl prokázán statisticky významný rozdíl
(p < 0,001). Ztracená zvířata pobývala v útulku 1 den v případě, že se jednalo o psy, na rozdíl
od fen, které byly vydány původnímu majiteli ještě v den přijetí do útulku. Mezi dobou
pobytu v útulku zvířat ztracených podle pohlaví však nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl.
U jednotlivých psů nebylo při jejich přijetí sledováno, zdali se jedná o zvířata kastrovaná či
nikoli, proto nelze vysledovat, zdali zájemci o osvojení preferovali zvířata pohlavně intaktní
či kastrovaná. Nicméně některé zahraniční studie uvádí, že kastrovaní jedinci jsou adoptováni
mnohem častěji, než pohlavně intaktní jedinci (Lepper et al., 2002; Clevenger and Kass,
2003). Feny dle našich výsledků tedy prokazatelně tráví kratší dobu pobytu v útulku, než psi.
Tyto závěry lze opřít i o řadu zahraničních studií, které rovněž prokázaly, že feny byly
v útulcích častěji adoptovány (Patronek et al., 1995; Lepper et al., 2002; Clevenger and Kass,
2003; Marston et al., 2004; Mondelli et al., 2004; Diesel et al. 2007). Jeden z těchto autorů
dále uvádí, že vliv na tento fakt, kdy jsou častěji adoptovány feny, mohou hrát povahové
vlastnosti fen (Diesel et al., 2007). Je však zajímavé, že v 10 let staré české studii Němcové
a Nováka (2003) naopak tyto rozdíly, týkající se pohlaví adoptovaných psů z útulku,
prokázány nebyly. Nicméně za posledních 10 let se v pohledu české společnosti na opuštěná
zvířata i obecně na chov psů, mohlo leccos změnit. Osvětová činnost v problematice
opuštěných zvířat, útulků a vůbec chovu psů, se za poslední dekádu natolik bouřlivě
rozvinula, že česká společnost mohla změnit obecný pohled na pohlavní rozdíly chovaných
psů či se zbavit určitých nepodložených předsudků vůči pohlavním rozdílům mezi psy. Proto
se mohou výsledky lišit s těmi od Němcové a Nováka (2003). Na základě průzkumu v Brazílii
(Soto et al., 2005) bylo však zjištěno, že osvojitelé raději volili pro adopci psy, než feny. Jako
důvody byla uváděna fakta, že feny by mohly mít nechtěná štěňata a že psi, samci vyžadují
méně chovatelské péče, než feny. Takové zjištění je ovšem v rozporu se závěry naší studie,
kde je zcela zřejmé, že psi nejsou mezi preferovaným pohlavím adoptovaných zvířat.
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Graf 1. Počty přijatých psů do útulků dle pohlaví (%)

Graf 2. Doba pobytu opuštěných psů dle pohlaví (dny)

Závěr
Doba pobytu opuštěných psů v útulku se statisticky významně lišila (p < 0,001) na základě
jejich pohlaví. Celkový medián doby pobytu opuštěných psů v útulcích je 23 dní. Opuštění psi
zůstávali v útulcích prokazatelně déle (medián 27 dní), než opuštěné feny (medián 21 dní).
Ztracená zvířata pobývala v útulku 1 den v případě, že se jednalo o psy, na rozdíl od fen, které
byly vydány původnímu majiteli ještě v den přijetí do útulku. Mezi dobou pobytu v útulku
zvířat ztracených podle pohlaví však nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. Výsledky
této studie mohou pomoci zaměřit se na zlepšení adopčního procesu opuštěných psů – samců,
v českých útulcích, kteří jsou znevýhodněni faktorem pohlaví. Lepší propagace psů – samců,
může zkrátit jejich délku pobytu v útulku.
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VĚK PSŮ JAKO DŮLEŽITÝ FAKTOR DOBY POBYTU V ÚTULKU
AGE OF DOGS AS AN IMPORTANT FACTOR OF LENGTH OF STAY
IN SHELTER
Jiří Žák*, Eva Voslářová, Vladimír Večerek, Iveta Bedáňová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, FVHE VFU Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
Age of abandoned shelter dogs significantly affects their length of stay (LOS) in shelter.
Young abandoned dogs up to age of one year have the shortest LOS (median 19 days),
especially puppies, while the longest LOS in shelter have older dogs, i.e. dogs in age of 6-9
years (median 54 days) as well as dogs older than 9 years (median 55 days). Higher age of
shelter dogs negatively affects their adoption potential. Improving promotion of old aged
abandoned dogs may shorten their LOS in shelter and improve their adoption potential.
Key words: adoption, shelter, age, abandoned dog
Souhrn
Věk opuštěných psů v útulku významně ovlivňuje dobu jejich pobytu v útulku. Nejkratší dobu
v útulku pobývají opuštění psi do 1 roku věku (medián 19 dní), zvláště pak štěňata, zatímco
nejdéle v útulku pobývají psi starších věkových kategorií tj. opuštění psi ve věku 6-9 let
(medián 54 dní) a nad 9 let (medián 55 dní). Vyšší věk psů v útulku negativně ovlivňuje jejich
adopční potenciál. Zkvalitněním propagace starších opuštěných psů, se může zkrátit doba
pobytu v útulku těchto psů a zvýšit jejich adopční potenciál.
Klíčová slova: adopce, útulek, věk, opuštěný pes
Úvod
Populace zvířat přicházejících do útulků, ať už psů ztracených, kteří byli vráceni původním
majitelům (psi ztracení), nebo psů, o které se původní majitel již nepřihlásil a kteří tak
v útulku zůstali až do doby adopce novými majiteli (psi opuštění), se výrazně liší nejen
pohlavím, plemenem, barvou srsti či velikostí, ale také svým věkem. U psů opuštěných hraje
věk zvířat významnou roli, která se uplatňuje především v celkové době pobytu těchto psů
v útulku, ale také v jejich celkovém adopčním potenciálu. Řada zahraničních studií se již
věnovala faktoru věku psů přicházejících do útulku a prokázala významný vliv věku
opuštěných psů na dobu jejich pobytu v útulku (Patronek et al., 1995; Hart et. al., 1998;
Lepper et al., 2002; Previde et al., 2003; Brown et al., 2013;). V prostředí českých útulků byl
faktor zkoumán naposledy před 10 lety se závěrem, že nejmladší opuštění psi ve sledovaných
útulcích, prokazatelně trávili nejkratší dobu pobytu v útulcích (Němcová a Novák, 2003).
Cílem naší studie bylo analyzovat ztracené a opuštěné psy přijaté do útulku z hlediska jejich
věku a posoudit vliv tohoto faktoru na dobu pobytu těchto psů v útulcích ČR.
Materiál a metodika
V období let 2010 - 2013 byly sledovány ve třech vybraných útulcích České republiky, počty
evidovaných psů v útulku, datum přijetí psů do útulku, jejich věk a datum vydání těchto psů.
* H14395@vfu.cz
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Populace psů v útulku byla rozdělena na dvě skupiny. Na skupinu psů
zatoulaných/ztracených, resp. psů, o které se přihlásil původní majitel, a kteří byli vydáni
původním majitelům. Druhá skupina zahrnovala ostatní psy, o které se jejich původní majitel
nepřihlásil a byli nabídnuti k adopci a následně osvojeni (psi opuštění). Věk psů byl zjišťován
krátce po jejich příjmu spolu s vyplněním přijímacího protokolu. Veškeré údaje byly
zaznamenávány do přijímacích protokolů a také do evidenčních karet psů.
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí softwaru Unistat 5.1. (Unistat Ltd., GB). Data
pro dobu v útulku byla testována na normalitu použitím Kolmogorov-Smirnov testu. Protože
data neodpovídala normálnímu rozdělení byla vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallis ANOVA
a neparametrického vícevýběrového mediánového testu jako post hoc test pro porovnání
jednotlivých dvojic srovnávaných skupin. Rozdíly četností byly testovány pomocí
kontingenčních tabulek 2x2 (chí kvadrát test rozdílu četností). Výpočet korelace mezi dobou
v útulku a věkem psa a dobou v útulku byl proveden pomocí Spearmanova pořadového
korelačního koeficientu (Zar, 1999).
Výsledky a diskuze
Studie zkoumala vliv věku opuštěných i ztracených psů na četnost a dobu pobytu v útulcích.
Do studie bylo zařazeno celkem 2261 opuštěných psů. Z grafu č. 1 je zřejmé, že čím starší psi,
tím také prokazatelně déle pobývali v útulku, než byli adoptováni. Bylo prokázáno, že
nejkratší dobu zůstávají v útulcích opuštění psi nejmladší věkové kategorie, tj. do 1 roku
(medián 19 dní), následováni věkovou kategorií 1-3 let (medián 27 dní), poté následovala
věková kategorie 3-6 let (medián 34 dní), nejdéle v útulku pobývali psi věkové kategorie 6-9
let (medián 54 dní) a kategorie nad 9 let (medián 55 dní). Mezi jednotlivými věkovými
kategoriemi a jejich celkovou dobou pobytu v útulcích byl prokázán statisticky významný
rozdíl (p < 0,05). Byla rovněž zjištěna pozitivní korelace mezi věkem psů a dobou strávenou
v útulku, než byli adoptováni (r = 0,237, P < 0,001, df = 2258).
Graf 1. Doba pobytu opuštěných psů v útulku dle věku (dny)

Naší studií bylo prokázáno, že nejmladší opuštění psi (do 1 roku věku) ve sledovaných
útulcích prokazatelně trávili nejkratší dobu. Toto zjištění potvrzují také Brown et al. (2013),
podle kterých měli nejkratší délku pobytu v útulku štěňata. Zjištěné závěry potvrzuje rovněž
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jedna česká (Němcová a Novák, 2003), ale i řada zahraničních studií (Patronek et al., 1995;
Hart et. al., 1998; Lepper et al., 2002; Previde et al., 2003), dle kterých mladá zvířata
zůstávají v útulku nejkratší dobu. Dále bylo prokázáno, že nejdéle zůstávají ve sledovaných
útulcích psi, kteří spadají do nejstarší věkové kategorie (nad 9 let). Fakt, že nejstarší psi
v útulku zůstávají v útulku významně déle než psi mladší, dokázaly i některé zahraniční studie
(Lepper et al., 2002; Normando et al., 2006) a závěry těchto studií jsou shodné s těmi našimi.
Brown et al. (2013) dále zjistili, že délka pobytu štěňat v útulku nebyla závislá na dalších
faktorech, jako na velikosti těchto štěňat, pohlaví, nebo zařazení plemen. O starší psi v útulku
může být dle některých autorů snížený zájem z důvodu zvýšeného rizika zdravotních
problémů a zvýšených nákladů na veterinární péči (Clancy and Rowan, 2003), což potvrzují
i české útulky ze svých zkušeností. Mladí psi mohou být preferováni naopak z důvodu dobré
zdravotní kondice, nebo díky lepším předpokladům pro převýchovu, než psi starší.
V kategorii ztracených psů se nejčastěji objevovali v útulku psi ve věkové kategorii 1-3 roky
(32,1 %), tedy relativně mladí psi. Za touto kategorií následovali v četnosti výskytu v útulcích
psi kategorie 3-6 let věku (27,1 %). Nejméně ztracených psů bylo v útulcích v kategorii nad
9 let (9,4%). Mezi dobou pobytu v útulku u zvířat ztracených nebyl prokázán žádný
statisticky významný rozdíl z hlediska jejich věku.
Závěr
Doba pobytu opuštěných psů je statisticky významně ovlivněna věkem těchto psů. Nejmladší
psi, tj. do 1 roku věku, tráví v útulku prokazatelně nejkratší dobu, zatímco psi starší,
především psi ve věku 6-9 let a nad 9 let zůstávají v útulku nejdéle a faktor věku negativně
ovlivňuje jejich adopční potenciál. Lepší propagací starších psů v útulku se může zkrátit jejich
doba pobytu v útulku, což je prospěšné z hlediska welfare těchto psů, jelikož prostředí a péče
o psy v útulku nedokáže nahradit péči soukromého chovatele.
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VLIV VELIKOSTI PSŮ NA DÉLKU POBYTU V ÚTULKU
IMPACT OF DOG’S SIZE ON THE LENGTH OF STAY IN SHELTER
Jiří Žák*, Eva Voslářová, Vladimír Večerek, Iveta Bedáňová
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, FVHE VFU Brno, ČR
Department of Veterinary Public Health and Animal Welfare, Faculty of Veterinary Hygiene
and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic
Summary
Size of abandoned shelter dogs significantly affects their length of stay (LOS) in shelter. The
shortest LOS in Czech shelters have abandoned dogs over 65 cm in withers, i.e. giant dogs
(median 16 days) and abandoned dogs up to 35 cm in withers, i.e. small dogs (median
21 days). The longest LOS in shelter have middle sized dogs, i.e. dogs with 35-50 cm in
withers and large dogs, i.e. dogs with 50-65 cm in withers. Bigger size of shelter dogs
negatively affects their adoption potential. Improving promotion of middle sized and large
abandoned dogs may shorten their LOS in shelter and improve their adoption potential.
Key words: length of stay, shelter, size, abandoned dog
Souhrn
Velikost opuštěných psů v útulku významně ovlivňuje dobu jejich pobytu v útulku. V útulcích
ČR mají nejkratší dobu pobytu opuštění psi s výškou v kohoutku nad 65 cm, tj. obří psi
(medián 16 dní) a opuštění psi do 35 cm výšky v kohoutku tj. psi malí (medián 21 dní),
Nejdéle v útulku pobývají psi středně velcí, tj. psi s 35-50 cm výšky v kohoutku (medián
29 dní) a velcí, tj. psi s 50-65 cm výšky v kohoutku (medián 30 dní). Větší velikost opuštěných
psů v útulku negativně ovlivňuje jejich adopční potenciál. Zlepšením adopčního procesu
u středně velkých a velkých opuštěných psů, se může zkrátit celková doba pobytu v útulku
těchto psů a zvýšit tak jejich adopční potenciál.
Klíčová slova: doba pobytu, útulek, velikost, opuštěný pes
Úvod
Výška psů v kohoutku, resp. jejich velikost může hrát významnou roli v preferencích
jednotlivých zájemců o osvojení psa. Velikost psa hraje důležitou roli také při jeho chovu.
Velký pes potřebuje obecně více chovatelské péče, pohybu i prostoru. V neposlední řadě hraje
velikost psa významnou roli i ve finančních možnostech chovatelů, jelikož velký pes
spotřebuje více krmiva, ale také se dle velikosti psa odvíjí i konečná cena za veterinární
ošetření, léky atd. To vše v závislosti na velikosti psa může být důležitým faktorem
ovlivňujícím adopční proces opuštěných psů v útulku. Faktorem velikosti opuštěných psů
a jeho vlivu na dobu pobytu psů v útulcích se již zabývala řada zahraničních autorů. Cílem
naší studie bylo analyzovat ztracené a opuštěné psy přijaté do útulku z hlediska jejich
velikosti a posoudit vliv tohoto faktoru na dobu pobytu těchto psů v útulcích České republiky.
Materiál a metodika
V období let 2010 - 2013 byly sledovány ve třech vybraných útulcích České republiky, počty
evidovaných psů v útulku, datum přijetí psů do útulku, jejich výška v kohoutku (velikost)
a datum vydání těchto psů. Populace psů v útulku byla rozdělena na dvě skupiny. Na skupinu
* H14395@vfu.cz
198

Ochrana zvířat a welfare 2014

psů zatoulaných/ztracených, resp. psů, o které se přihlásil původní majitel a kteří byli vydáni
původním majitelům. Druhá skupina zahrnovala ostatní psy, o které se jejich původní majitel
nepřihlásil a byli nabídnuti k adopci a následně osvojeni (psi opuštění). Velikost psů byla
zjišťována krátce po jejich příjmu spolu s vyplněním přijímacího protokolu. Veškeré údaje
byly zaznamenávány do přijímacích protokolů a také do evidenčních karet psů. Psi byli dle
výšky v kohoutku následně zařazeni do vybraných velikostních kategorií, tj. psi malí (do
35 cm výšky v kohoutku), psi středně velcí (35-50 cm), psi velcí (50-65 cm) a psi obří (nad 65
cm).
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí softwaru Unistat 5.1. (Unistat Ltd., GB). Data
pro dobu v útulku byla testována na normalitu použitím Kolmogorov-Smirnov testu. Protože
data neodpovídala normálnímu rozdělení, byla vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallis ANOVA
a neparametrického vícevýběrového mediánového testu jako post hoc test pro porovnání
jednotlivých dvojic srovnávaných skupin. Rozdíly četností byly testovány pomocí
kontingenčních tabulek 2x2 (chí kvadrát test rozdílu četností). Výpočet korelace mezi dobou
v útulku a velikostí psa byl proveden pomocí Spearmanova pořadového korelačního
koeficientu (Zar, 1999).
Výsledky a diskuze
Studie zkoumala vliv velikosti opuštěných i ztracených psů na četnost a dobu pobytu
v útulcích. Do studie bylo zařazeno celkem 2261 opuštěných psů a 1 614 psů ztracených.
Z grafu č. 1 je zřejmé, že čím větší psi, tím také prokazatelně déle pobývali v útulku, než byli
adoptováni. Nejvíce opuštěných psů ve vybraných útulcích tvořili psi nejmenší velikostní
kategorie, do 35 cm v kohoutku. Jednalo se o 55,2 % psů. Výrazně méně pak bylo psů další
velikostní kategorie (35-50 cm), a to 28,5 % psů. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi
velikostí opuštěného psa a dobou strávenou v útulku, než byl adoptován (r = 0,087, p < 0,001,
df = 2258). Se zvyšující se velikostí psa se prodlužovala doba strávená v útulku. Opuštění psi
v kategorii obřích psů, tedy psi nad 65 cm výšky v kohoutku, trávili prokazatelně nejkratší
dobu v útulku (16 dní), než psi z ostatních výškových kategorií. Vhodné je však poznamenat,
že za sledované období se jednalo pouze o 7 opuštěných psů v této velikostní kategorii.
Kategorie psů nad 65 cm byla následována nejnižší velikostní kategorií, a to opuštěnými psy
do 35 cm výšky v kohoutku (21 dní). Statisticky významné rozdíly (p < 0,001) v době pobytu
opuštěných psů lze nalézt mezi všemi velikostními kategoriemi opuštěných psů v závislosti na
době jejich pobytu v útulcích. Opuštění psi v kategorii od 35-50 cm výšky v kohoutku trávili
v útulku 29 dní, psi v kategorii od 50-65 cm výšky v kohoutku 30 dní a patří tedy mezi psy
s prokazatelně největší délkou pobytu. Tato zjištění potvrzuje i Brown et al. (2013), kteří ve
své studii zjistili, že středně velcí psi měli největší délku pobytu v útulku a extrémně malí psi
a štěňata zůstávali v útulku nejkratší dobu ze všech psů, což koreluje s našimi výsledky. Malá
velikost psů je také signifikantním ukazatelem úspěšné adopce dle Posage et al. (1998).
Velikost může být důležitým faktorem pro osvojitele psů, avšak toto hledisko lze jen těžko
generalizovat, protože mohou existovat jisté legislativní nebo domovní restrikce, omezující
velikost chovaných psů, které omezují výběr potenciálních osvojitelů od osvojení velkého psa
(Shore et al., 2003; Moorhead, 1998). V případě českých útulků a české společnosti by se
však dalo usuzovat, že lidé preferují adopce menších psů vzhledem k jejich menší finanční
a chovatelské náročnosti. Tomu nasvědčuje i fakt, že nejvíce opuštěných psů, kteří byli přijati
do útulku, náleželi do velikostní kategorie malých psů (55,2% opuštěných psů), a přesto mají
relativně nejkratší dobu pobytu v útulku. Je však také důležité poznamenat, že všechny tři
námi sledované útulky dotazují potenciální zájemce o osvojení psa, kde budou zvíře tito
zájemci případně chovat a v jakých podmínkách, příp. kolik času budou mít na péči o psa
vyhrazeno. Je proto logické usuzovat, že které zvíře z útulku bude adoptováno, závisí v určité
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míře i na konečném rozhodnutí pověřených zaměstnanců útulku, kteří nemusí připustit
osvojení např. psa velké velikostní kategorie s vědomím, že by měl být pes chován výhradně
v bytových podmínkách bez možnosti výběhu. Nebo naopak, co se malých kategorií psů týče,
zvláště pak do 35 cm výšky v kohoutku, mohou útulky preferovat spíše chov zvířete
v bytových podmínkách, než na zahradě s výběhem. Velcí psi mohou být méně adoptováni
také z důvodů obav osvojitelů, že velký pes může náhodně poranit dítě (Chun et al., 1982)
nebo domácí zvířata (Clancy a Rowan, 2003).
Graf 1. Doba pobytu opuštěných psů v útulku dle jejich velikosti (dny)

Co se ztracených psů týče, počty přijatých ztracených psů v jednotlivých velikostních
kategoriích byly velice podobné (506 – 569 psů), pokud nebudeme zohledňovat kategorii
obřích plemen (nad 65 cm), kterých za sledované období bylo v útulcích pouze 10 (0,6 %).
Doby pobytu ztracených psů v závislosti na jejich velikosti se neliší, ve většině případů mezi
dobou pobytu ztracených psů nebyl prokázán statisticky významný rozdíl a doba pobytu se
pohybovala v rozmezí mediánu 0-1 dne ode dne přijetí do útulku.
Závěr
Doba pobytu opuštěných psů je statisticky významně ovlivněna, mimo jiné, také velikostí
těchto psů. Nejmenší psi, tj. do 35 cm výšky v kohoutku, tráví v útulku prokazatelně nejkratší
dobu (medián 21 dní), pokud nebudeme brát v potaz skupinu obřích psů tj. nad 65 cm výšky
v kohoutku, ve které se jednalo pouze o 7 jedinců (medián 16 dní). Psi středně velcí tj. 35-50
cm výšky v kohoutku a velcí tj. 50-65 cm výšky v kohoutku, zůstávají v útulku nejdéle
(medián 29, resp. 30 dní) a faktor velikosti negativně ovlivňuje jejich adopční potenciál.
Správným výběrem potencionálního osvojitele a lepší propagací středně velkých a velkých
opuštěných psů v útulku se může zkrátit doba pobytu těchto psů v útulku, což je prospěšné jak
z hlediska welfare těchto psů, tak z hlediska úspory financí a nákladů na péči o tyto psy
v prostředí českých útulků.
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Summary
Increased ambient temperature is a significant stress factor that negatively affects the welfare
of poultry and negatively affects the quality of meat. The aim of this experiment was to
determine changes in the neopterin, biopterin and corticosterone plasma levels in broilers
fattened under increased ambient temperature with and without probiotic supplementation. In
the experiment, 80 ROSS 380 broiler-type chickens were used. Broilers were divided into 4
groups (20 broilers in each group): control group, group supplemented with probiotics,
group exposed to heat stress without probiotics supplementation and group exposed to heat
stress with probiotics supplementation. Chickens in groups supplemented with probiotics
were administered with probiotics Lactiferm ® containing 5 x 109 cfu of Enterococcus
faecium M-74 at 1 g quantity of 4 g / l of drinking water from 35 day to 42 day. On the day 42
of age chickens (except control group) were exposed to increased ambient temperature of 35
± 1 °C. On the day 43, blood was taken from all groups by puncturing v. basilica for
neopterin, biopterin and corticosterone determination. In broilers exposed to heat stress
a highly significant increase (p <0.01) of neopterin, biopterin and corticosterone levels
compared with the control group which was fattened at normal temperature without
probiotics and the group supplemented with probiotics was found. Probiotic supplementation
in the group exposed to heat stress had no effect on biopterin and corticosterone levels in
comparison with the group exposed to heat stress without the supplementation, but a highly
significant increase (p <0.01) of neopterin plasma levels was found in broilers supplemented
with probiotics. Also, a higly significant correlation between corticosterone plasma levels and
neopterin concentration (r = 0.404, p < 0.001) and between corticosterone plasma levels and
biopterin concentration (r = 0.502, p < 0.001) was found.
Key words: neopterin, biopterin, corticosterone, probiotics, broilers, heat stress
Souhrn
Zvýšená teplota prostředí představuje v chovu jatečné drůbeže výrazný stresový faktor, který
negativně působí na pohodu drůbeže a negativně ovlivňuje kvalitu masa. Cílem pokusu bylo
zjistit změny v hladinách neopterinu, biopterinu a kortikosteronu v plazmě drůbeže
vykrmované při zvýšené teplotě prostředí s a bez suplementace probiotiky. V pokusu bylo
* H11007@vfu.cz
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použito 80 brojlerů hybridu ROSS 380. Brojleři byli rozděleni do 4 skupin po 20 kusech:
kontrolní skupina, skupina suplementovaná probiotiky, skupina vystavená tepelnému stresu
bez suplementace probiotiky a skupina vystavená působení tepelného stresu s probiotickou
suplementací. Skupinám s probiotickou suplementací byla od 35. dne do 42. dne podávaná
probiotika Lactiferm® obsahující 5 x 109 KTJ Enterococcus faecium M-74 na 1 g v množství
4 g/l napájecí vody. 42. den byla skupinám vystaveným tepelnému stresu zvýšena teplota
prostředí na 35 ± 1 °C. 43. den byla od všech skupin odebrána krev punkcí v. basilica pro
stanovení neopterinu, biopterinu a kortikosteronu. U brojlerů vystavených tepelnému stresu
byl zjištěn vysoce významný nárůst (p < 0,01) hladiny neopterinu, biopterinu a kortikosteronu
ve srovnání s kontrolní skupinou, která byla vykrmována při normální teplotě bez probiotik,
i se skupinou, suplementovanou probiotiky. Suplementace probiotiky u skupiny vystavené
tepelnému stresu neměla vliv na hladinu kortikosteronu a biopterinu v porovnání se skupinou
vystavenou tepelnému stresu bez této suplementace, měla však vysoce významný vliv (p <
0,01) na zvýšení hladiny neopterinu u suplementovaných brojlerů. Taktéž byla zjištěna vysoce
výzmamná korelace mezi hladinou kortikosteronu a plasmatickou koncentrací neopterinu (r =
0,404, p < 0,001), a mezi hladinou kortikosteronu a plasmatickou koncentrací biopterinu (r =
0,502, p < 0,001).
Klíčová slova: neopterin, biopterin, kortikosteron, probiotika, brojleři, tepelný stres
Úvod
Zvýšená teplota prostředí představuje v chovu brojlerových kuřat výrazný stresový faktor,
který negativně působí na welfare, zdravotní stav, biochemické a hematologické ukazatele
a v konečném důsledku také negativně ovlivňuje i kvalitu masa. Stresová reakce je spojena
s aktivací centrálního nervového, endokrinního a imunitního systému a výsledkem této
aktivace je produkce aktivních látek, jako jsou katecholaminy, adrenokortikotropní hormon
(ACTH) a glukokortikoidy (von Borrell, 2001). Tyto látky, které mají vliv také na imunitní
systém, jsou součástí adaptace na stres (Moynihan, 2003) a mohou být použity jako markery
stresových situací (Möstl and Palme, 2002). Nedávné studie u prasat ukazují, že akutní stres
může ovlivňovat i produkci neopterinu a biopterinu (Breineková et al., 2007). Neopterin
a biopterin patří do skupiny nekonjugovaných pterinů odvozených z guanosin trifosfátu
pomocí guanosin trifosfát cyklohydrolázy I (Brown, 1971). Podle Smutné et al. (2010), lze
stanovení biopterinu a neopterinu využít jako markery stresového zatížení organismu.
Odpovědí organizmu na stresové podněty je hlavně uvolnění kortikosteronu z nadledvin
(Cockrem, 2007). Kataria et al. (2008) ve svém experimentu zjistili, že u brojlerů
vykrmovaných při nízkých teplotách (13 až 16 °C) zůstali hodnoty kortikosteronu
nezměněny, a u brojlerů vykrmovaných při vysokých teplotách (42 až 45 °C) se výrazně
zvýšila hladina kortikosteronu v séru ve srovnání s brojlery vykrmovanými při teplotách
v rozmezí 24 – 27 °C.
Mnoho autorů považuje za prospěšné obohacení krmiva o rostlinné oleje, vitamín E a také
o probiotika při výkrmu brojlerů i z hlediska zvýšení odolnosti proti tepelnému stresu, avšak
co se týká jejich přesného dávkování je potřeba dalšího výzkumu. Existuje stále více důkazů
o tom, že probiotika pozitivně působí prostřednictvím stimulace imunitního systému hostitele
(Ahmad, 2006). Sohail et al. (2012) ve své studii zjistili, že při působení chronického
tepelného stresu vedlo podávání probiotik po celou dobu výkrmu ke snížení kortikosteronu
v séru v porovnání se skupinou, které probiotika podávány nebyly.
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Materiál a metodika
V pokusu bylo použito 80 brojlerů typu ROSS 380, kterí byli přivezeni z komerčího chovu ve
stáří 35 dnů. Brojleři byli ustájeni v podmínkách odpovídajících technologickému postupu pro
výkrm daného hybridu, budou chováni na hluboké podestýlce v definovaných podmínkách
(vlhkost, světelný režim) po dobu 8 dnů (7 dnů aklimatizace, 1 den pokus). Krmeni byli
komerční krmnou směsí (BR3) a napájeni zdravotně nezávadnou vodou. Pokus proběhl
u kuřat ve stáří 42 dní.
Brojleři byli ihned po přivezení rozděleni do 4 skupin po 20 kusech umístěných ve 4 kójích:
1. skupina (kontrolní) byla až do ukončení pokusu vykrmována při teplotě 20 ± 1°C
doporučené v technologickém postupu pro daný typ brojlerových kuřat, 2. skupina byla až do
ukončení pokusu vykrmována při teplotě 20 ± 1°C při současné suplementaci probiotiky
Lactiferm® obsahující 5 x 109 KTJ Enterococcus faecium M-74 na 1 g v množství 4 g/l
napájecí vody. 3. skupina byla od 35. do 41. dne stáří vykrmována při teplotě prostředí 20 ±
1°C, 42. den jí byla teplota prostředí zvýšena na 35 ± 1°C. 4. skupina byla vykrmována při
suplementaci probiotiky (Lactiferm® 4 g/l napájecí vody) při teplotě prostředí 20 ± 1°C od
35. do 41. dne stáří a poté jí byla rovněž 42. den zvýšena teplota prostředí na 35 ± 1°C. 43.
den byla od všech skupin odebrána krev punkcí v. basilica pro stanovení neopterinu,
biopterinu a kortikosteronu.
Ihned po odběru byla získána plazma odstředěním krva při 3000 ot./min. po dobu 15 minut.
Vzorky plazmy byly zmraženy při -80°C. Neopterin a biopterin byl stanoven pomocí HPLC
s fluorometrickou detekcí (Carru et al., 2004). Všechny vzorky a standardy byly při
manipulaci chráněny před světlem. Koncentrace kortikosteronu v plasmě byla stanovena
pomocí komerčních ELISA kitů (Cayman Chemical Company, Ann Arbor, MI).
Výsledky byly analyzovány pomocí statistického programu UNISTAT 5.1 (Unistad Ltd.,
GB). Data byla vyhodnocena pomocí metody two-way ANOVA s faktory: Teplota prostředí
(33 °C, 21 °C) a Suplementace probiotiky (Probiotika, Kontrola). Následně byl použit TukeyHSD test (Zar, 1999) pro zjištění významnosti rozdílů mezi jednotlivými dvojicemi
porovnávaných skupin. Pro vyhodnocení závislostí v experimentu byl použit Spearmanův
pořadový korelační koeficient (Zar, 1999).
Výsledky a diskuze
Výsledky biochemického vyšetření plazmy brojlerových kuřat vystavených tepelnému stresu
(33°C 24h) a suplementovaných probiotiky jsou shrnuty v Tabulce č.1. Zjistili jsme, že
zvýšená teplota prostředí má vliv na hladinu plazmatického neopterinu (P < 0.001), biopterinu
(P < 0.001) a kortikosteronu (P < 0.001). Koncentrace kortikosteronu a neopterinu u brojlerů
vystavených tepelnému stresu se přibližně zdvojnásobila (z 0,38 na 0,84 ng/ml a z 17,9 na
32,6 nmol/l), koncentrace biopterinu se zvýšila z 142,3 na 181,1 nmol/l. Zvýšená koncentrace
biopterinu byla pozorována u dospělých prasat přepravovaných na jatka (Breinekova et al.,
2006) a u novorozených selat v akutní fázi hypoxie-ischemie (Fujioka et al., 2008). Smutna et
al. (2010) pozorovala zvýšení hladin neopterinu a biopterinu v plasmě prasat již hodinu po
aplikaci Fe3+ dextranu, která může být pro prasata stresující.
Tepelný stres stimuluje uvolňování kortikosteronu z nadledvinek, iniciuje lipoperoxidaci
buněčných membrán a vede ke tvorbě volných radikálů (Etches et al., 1995). Kataria et al.
(2008) pozoroval vliv vysoké okolní teploty na zvýšenou hladinu kortikosteronu. Uvádějí, že
teplota prostředí kolem 42-45°C během výkrmu vedla u brojlerů ke zvýšení hladin
kortikosteronu v porovnání s brojlery vykrmovanými při teplotě 24-27°C.
V našem experimentu jsme zjistili vysoce výzmamnou korelaci mezi hladinou kortikosteronu
a plasmatickou koncentrací neopterinu (r = 0,404, p < 0,001), a mezi hladinou kortikosteronu
a plasmatickou koncentrací biopterinu (r = 0,502, p < 0,001). To naznačuje, že neopterin
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a biopterin mohou eventuálně sloužit jako doplňkové stresové markery u brojlerů vystavených
účinkům tepelného stresu.
V našem experiment jsme zjistili take vliv suplementace probiotiky (P < 0,001) na zvýšení
hodnot neopterinu v plasmě brojlerů bez ohledu na zatížení tepelným stresem. Nebyl zjištěn
žádný vliv probiotik na hladinu kortikosteronu a biopterinu. Dále nebyly zjištěny interakce
mezi tepelným stresem a suplementací probiotiky v hladinách kortikosteronu, neopterinu
a biopterinu. Jin et al. (1997) naznačili, že probiotika hrají podstatnou roli ve stimulaci
imunitního systému u ptáků.
Tabulka 1. Vliv tepelného stresu (33 °C 24h) na hladinu kortikosteronu, neopterinu
a biopterinu u brojlerů (n=80) s probiotickou suplementací (Enterococcus faecium M-74; 7.5
× 109 KTJ/l) v napájecí vodě a u kontrolní skupiny bez suplementace probiotiky
Ukazatel
Faktory
Teplota prostředí
21°C
33°C
SEM
Suplementace probiotiky
Kontrola
Probiotika
SEM

Kortikosteron
(ng/ml)

Neopterin
(nmol/l)

Biopterin
(nmol/l)

0,38b
0,84a
0,06

17,9b
32,6a
0,03

142,3b
181,1a
5,86

0,62a
0,60a
0,07

20,6b
29,9a
0,04

157,5a
165,9a
7,26

Významnost (P)

ANOVA

Teplota prostředí (T)
<0,001
<0,001
<0,001
Suplementace probiotiky (P)
N.S.
<0,001
N.S.
TxP
N.S.
N.S.
N.S.
a,b
= Průměry v rámci stejného faktoru a sloupce bez společného indexu se vysoce významně
liší (P < 0,01)
Závěr
V našem experiment jsme zjistili zvýšení plasmatického neopterinu, biopterinu
a kortikosteronu u brojlerů vystavených teplotě prostředí 33°C po dobu 24 hodin. Byla
zjištěna pozitivní korelace mezi kortikosteronem a neopterinem a biopterinem. Na základě
tohoto zjištění se neopterin a biopterin jeví jako možné doplňkové markery u kuřat
vystavených tepelnému stresu.
Tato práce je součástí projektu IGA VFU 28/2013/FVHE Sledování dopadu působení stresu
na imunitní systém brojlerových kuřat na základě stanovení pterinů v krevní plazmě.
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