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CÍL METODIKY

I.

Cílem předkládané metodiky je:


vymezit obecné zásady čištění a dezinfekce jako významné součásti preventivních opatření
v chovech hospodářských zvířat,



poskytnout návod na vytvoření správného sanitačního postupu,



poskytnout chovatelům a veterinárním lékařům, pracovníkům státní veterinární správy přehled
účinných látek používaných k dezinfekci, včetně jejich výhod a nevýhod.

Dobrý management zdraví v chovech hospodářských zvířat by měl být založen na dvou základních
principech, tj. naplnění základních potřeb chovaných zvířat a biologické bezpečnosti chovu (biosecurity),
jejíž nedílnou součástí je čištění a dezinfekce jako jednoho z významných předpokladů udržení dobrého
zdravotního stavu chovaných zvířat.
Metodika chovatelům a veterinárním lékařům usnadní orientaci v této problematice a vyvarování se
provozních chyb.
Obsahová náplň metodiky je také využitelná jako součást sylabů výuky a učebních textů pro střední
odborné školy a univerzity s veterinárním a zemědělským zaměřením.

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY
II.1. Úvod
Mikroorganismy se vyskytují prakticky všude kolem nás, ve vzduchu, v půdě, ve vodě. Zvířata vylučují
mikroorganismy do prostředí ve svých exkretech, sekretech a vydechovaném vzduchu. Mikroorganismy,
velmi často i patogenní jsou velkou rychlostí katapultováni ve velmi hojném počtu z horních dýchacích cest
při dýchání, kašlání a kýchání. Větší kapičky dopadají gravitací na povrchy v bezprostřední blízkosti zvířete,
zatímco menší kapičky se rychle odpařují a zůstávají ve vzduchu, kterým jsou odnášeny do okolí.
Obecně množství mikroorganismů ve vzduchu není velké. Mikroorganismy ve vzduchu nejsou obvykle
volné, ale bývají navázány na pevné částice, zejména prachové, popř. jsou součástí kapének. To znamená,
že v prašném prostředí je možno předpokládat výskyt většího množství mikroorganismů ve vzduchu než
v prostředí bezprašném (Šilhánková, 1995). Prachové části jsou pro mikroorganismy nejen nosičem
a ochranou před nepříznivými vlivy okolního prostředí, ale také živinou, umožňující jejich delší přežívání ve
stájovém prostředí.
Prachové částice spolu s mikroorganismy usedají na srst zvířat, lože, krmivo, vodu, hrazení a další součásti
zařízení stájí a kontaminují tak celý chovný prostor ustájených zvířat širokou škálu mikroorganismů (Linton,
1987). Celkový počet mikroorganismů ve stájovém ovzduší dosahuje obvykle hodnot cca 2,0.104 KTJ.m-3
(Nordlund, 2008), zatímco celkový počet mikroorganismů na povrchových plochách v objektech pro
ustájení zvířat může převyšovat hodnotu 109 KTJ.cm-2 (Fotheringham, 1995). Mnohé z těchto
mikroorganismů jsou za normálních okolností nepatogenní, ale při oslabení imunitního systému zvířete
může dojít v organismu k sekundární infekci (Fotheringham, 1995).
Infekční tlak ve stájích narůstá se zvyšující se koncentrací zvířat a s délkou jejich pobytu ve stájích. Postupně
dochází také ke kvalitativním změnám ve složení mikroflóry chovného prostředí. Následkem výše
uvedeného můžeme u ustájených zvířat prokázat růstovou depresi a zdravotní problémy. Primární příčinou
vzniku infekčního onemocnění je dosažení nadprahových koncentrací patogenních mikroorganizmů (vysoký
infekční tlak prostředí), kterým jsou zvířata vystavena.
Přežití infekčních mikroorganismů v prostředí hraje důležitou roli v přenosu nemocí. Mnoho nemocí může
být přenášeno při styku s kůží s kontaminovanými povrchy (neštovice ovcí a koz), nebo požitím
kontaminované potravy a vody (africký mor prasat). Některé mikroorganismy mohou přežívat dlouhou
dobu v prostředí, zvláště pokud jsou chráněny organickým znečištěním (výkaly, zbytky hluboké podestýlky).
Například příměť pysková u ovcí nepřežije ve vnějším prostředí na pastvinách, ale v ovčíně přežívá mnoho
let (Reid, 1989), virus PRRS u prasat přežívá v nedezinfikovaných stájích až tři týdny (Meredith, 1993).
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Bez odpovídající úrovně čištění a dezinfekce dochází k neustálému hromadění mikroorganismů a k reinfekci ustájených zvířat. Přerušit cyklus infekce je možné jen v případě, že ustájovací objekt včetně
související zařízení budou pravidelně čištěny a dezinfikovány, a to vždy po předchozím vyskladnění zvířat
(Fotheringham, 1995).

II.2. Vlastní metodika
Dodržování hygieny chovného prostředí je jedno ze základních preventivních opatření v chovech
hospodářských zvířat, nedílnou součástí zásad správné chovatelské praxe i plánu biologické bezpečnosti
(biosecurity) chovu.
Pravidelné čištění a dezinfekce předchází:
 vzniku onemocnění,
 projevům únavy prostředí,
 zlepšuje celkové hygienické podmínky.
Cílem dodržování zásad hygieny chovného prostředí a zvláště dezinfekce je snížení infekčního tlaku a tím
omezení možnosti šíření nemocí (Verhaeghe, 2011).
Prevence nemocí je levnější než jejich léčba.
Chovatel hospodářských zvířat je povinen podle zákona o veterinární péči (č. 166/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) zabezpečit v rozsahu odpovídajícím druhu zvířat, způsobu jejich chovu a ustájení
čištění, dezinfekci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována zvířata, jakož i čištění a dezinfekci
technologických zařízení, dopravních prostředků, strojů, nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek a jiných
předmětů, které přicházejí do přímého styku se zvířaty.
Dezinfekce chovného prostředí je spolu s dezinsekcí, deratizací, dezodorizací, deanimalizací včetně sběru
a zneškodňování těl uhynulých zvířat nedílnou součástí asanace. Asanační opatření se týkají nejen stájových
prostor, ale i pomocných objektů a jejich okolí.
Sanitační řád je plán pracovního postupu v daném chovu s rozpisem všech prací, časových intervalů,
používaných dezinfekčních přípravků a osob odpovědných za tyto práce v zemědělském provozu. Návrh
jednotlivých operací – pracovního postupu je zpracován v tabulce 1.
Tabulka 1. Návrh sanitačního řádu
Sanitační řád

1. Vyskladnění zvířat, zařízení a zbytků krmiva, popř.
steliva ze stáje
2. Demontáž odnímatelných částí technologie
3. Mytí odnímatelných částí technologie
4. Dezinfekce odnímatelných částí technologie a
uložení na čisté místo
5. Mytí stáje a přilehlých prostor
6. Čištění a dezinfekce napájecího systému
7. Čištění a dezinfekce krmného systému
8. Čištění a dezinfekce nářadí
9. Montáž odnímatelných částí technologie
10. Plošná dezinfekce stáje a bezprostředního okolí

11. Kontrola účinnosti dezinfekce
12. Naskladnění zvířat, příp.dezinfekce povrchu těla
13. Zabezpečení prostor -nášlapné rohože, dezinf.
vjezd, dezinfekce komunikací a okolí stájí
14. Ostatní - mytí a dezinfekce kafilerního boxu
- naskladňovací a vyskladňovací rampy
- nářadí
- přepravní vozidla, atd.
15. Dezinsekce
16. Deratizace
17. Dezodorizace
18. Omezení průniku volně žijících ptáků, psů, koček
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II.2.1. Sanitační postup
Vlastní sanitace sestává z následujících etap:
1.
průzkumné a přípravné práce
2.
mechanická očista
3.
mytí
4.
oprava technologie
5.
vlastní dezinfekce
6.
kontrola účinnosti dezinfekce
7.
dezaktivace – odstranění zbytků dezinfekčního přípravku

Při tvorbě vlastního sanitačního postupu se vychází z analýzy epizootologické situace v daném chovu.
V chovech s nepříznivou epizootologickou situací (výskyt zoonóz, infekčních a invazních onemocnění atd.)
a s velkou koncentrací zvířat, i v chovech s nízkou úrovní hygieny a vysokým úhynem mláďat je nutné po
vystájení zvířat z ustájovacích prostor kromě mechanického čištění, aplikovat metodu nízkotlakého mytí
a následně po vyschnutí ustájovacích prostor je těsně před nastájením zvířat vydezinfikovat. Účinnost
procesu se zvýší aplikací mycího a dezinfekčního prostředku ve formě pěny. Doba mezi turnusy (tj. mezi
vystájením a následným nastájením zvířat) by měla být minimálně 7 dní.
Naproti tomu v chovech s dobrou epizootologickou situací lze zvážit možnost použití pouze samotného
mechanického čištění ustájovacích prostor nebo využití mycích prostředků s následnou dezinfekcí
dezinfekčními přípravky v preventivních koncentracích. Jako nejvhodnější alternativa se jeví pravidelné
střídání pouze mechanického čištění ustájovacích prostor (zvláště v létě v době sucha) s dalšími metodami
čištění s následnou dezinfekcí (zvláště na jaře a na podzim).
Přehled jednotlivých sanitačních postupů v závislosti na druhu a kategorii hospodářských zvířat, respektive
technologii, je zpracován v tabulce 2.
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odchovna, uzavřený
chov
odchovna, otevřený
chov

jalovárna

Prasata

výkrmové haly

hluboká podestýlka

+

klece

+

Drůbež

telata (masný skot)

telata (dojný skot)

Frekvence čištění
kontinuální chov (1-2x ročně)
turnusový chov (po každém turnusu)
Individuálně kotce a klece
Stupeň čištění
Suché čištění
Spálení srsti, chlupů
Demontáž technologických systémů
mechanické
Odstranění podestýlky
tlakovou vodou
Mechanická očista stáje s použitím mycích
prostředků
Montáž technologických systémů
měsíc
Délka odpočinku stáje
14 dní
Návoz podestýlky
Plynování

Skot

Dospělý skot

Ukazatel

Ovce kozy

Tabulka 2. Sanitační postupy pro vybrané druhy hospodářských zvířat
(upraveno podle Morgan-Jones, 1981)

+
+

+

Pozn. * Závisí na typu objektu nebo systému ustájení

II.2.1.1. Vystájení objektu
Po vystájení objektu je mikrobiální kontaminaci chovného prostředí nejvyšší.

VZDUCH
Celkový počet mikroorganismů (CPM) ve stájovém vzduchu se pohybuje od 101 do 106 KTJ.m-3. Ve vzduchu
se nacházejí také kvasinky (101 – 104 KTJ.m-3) a plísně (102 – 104 KTJ.m-3).
Úroveň mikrobiální kontaminace stájového ovzduší závisí nejen na technologii chovu a technice krmení,
pohybové aktivitě zvířat, koncentraci zvířat, úrovni hygieny chovu, ale především na druhu, kvalitě a
množství steliva ve stelivových systémech ustájení.

Povrchy
Celkový počet mikroorganismů na povrchových plochách ustájovacích objektů po vystájení zvířat může
dosahovat ≥1010 KTJ.cm-2.
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Druh, množství a kvalita podestýlky rozhoduje o úrovni mikrobiální kontaminace.

II.2.1.2. Průzkumné a přípravné práce
V rámci průzkumných a přípravných prací se stanovuje:
 cíl dezinfekce (preventivní, ohnisková),
 vlastní dezinfekční postup (metody dezinfekce, resp. výběr dezinfekčního přípravku),
 rozsah a typ objektu.
Dále je nutné zajistit:
 nezbytné odpovídající nářadí a pomůcky,
 technické prostředky pro aplikaci dezinfekce,
 dostatečné množství dezinfekčních přípravků,
 potřebný počet pracovníků,
 vyvezení mrvy (respektive hluboké podestýlky a jiných odpadů),
 prostor pro přechodné ustájení zvířat.
Nedílnou součástí této etapy dezinfekce je vytvoření takových podmínek pro vlastní dezinfekci, které zajistí,
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění necílových organismů.
Dále jsou v průběhu této etapy dezinfekce zjištěny stavební a provozní závady.
II.2.1.3. Mechanická očista
Mechanická očista musí být dokončena vždy před vlastní dezinfekcí (Quinn a Markey, 2001).
Cílem mechanické očisty je úplné odstranění nečistot (převážně organického původu) z povrchů - až je
patrný druh, struktura a barva materiálů, aby se mohla účinná látka dostat do přímého styku
s mikroorganismy (Davídek, 2010).
Mechanickou očistou lze odstranit více než 90 % bakterií z povrchu. Při mechanické očistě dojde ke
snížení celkového počtu mikroorganismů z povrchu o 3 řády (tj. např. z 107 na 104).
Přítomnost organického materiálu poskytuje organismům ochranu po dlouhé časové období, stejně jako je
chrání před působením dezinfekčních přípravků (Ewart, 2001). Některé dezinfekční přípravky jsou přímo
inaktivovány nebo se snižuje jejich účinnost v přítomnosti organického materiálu (např. kvarterní amoniové
sloučeniny).
Kvalita mechanické očisty rozhoduje významným způsobem o účinnosti dezinfekce.
Důkladná mechanická očista je předpokladem účinného působení dezinfekčního prostředku
na dezinfikované plochy a tím omezení možnosti snížení účinku dezinfekčního prostředku.
V průběhu mechanické očisty dochází k odstranění zbytků hrubých nečistot (výkalů, podestýlky, zbytků
krmiva, steliva, prach, apod.), a to buď ručně za použití mechanických pomůcek (vhodné kartáče, škrabky,
utěrky, hadry apod.), anebo pomocí čistících přístrojů (vysavače, vysokotlaké čistící stroje bez, případně
s ohřevem vody apod.), podle charakteru čištěných předmětů a prostor.
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Kvalita mechanické očisty rozhoduje o konečném efektu dezinfekce

Špatně přístupná místa se stávají ložiskem pro následnou mikrobiální kontaminaci prostředí.
V průběhu mechanické očisty se uskuteční opravy a údržba stavebních konstrukcí a vnitřního zařízení.
Na povrchu napáječek, napajedel nebo potrubí, v klimatizačních jednotkách a na vlhkých površích se
nachází biofilm. Biofilm je funkční společenství jednoho nebo více druhů mikroorganismů tvořících odolnou
slizkou vrstvu na pevném podkladu ve vhodných podmínkách. Mikrobiální buňky jsou spojeny vhodným
pojivem (exopolysacharidy, polysacharidy, bílkoviny). Tendence k tvorbě biofilmu je jednou ze strategií
mikroorganismů (např. Bacillus spp., koliformní bakterie, listerie, kvasinky a plísně) při přežívání
v nepříznivých podmínkách a optimalizaci využití dostupných živin.
Nejdříve dochází k vratné adhezi buněk k povrchu (reverzibilní), kterou lze omezit pravidelným
mechanickým drhnutím, kartáčováním a škrábáním v průběhu čištění, respektive použití některých
povrchových detergentů (Ewart, 2001). Posléze je adheze buněk již nevratná (ireverzibilní). Adherované
bakterie začnou produkovat polysacharidové látky, které je chrání před nepříznivými podmínkami okolního
prostředí. Bakterie se v biofilmu množí, masa biofilmu se zvětšuje a stává se odolnější vůči všem negativním
vlivům prostředí v porovnání s volnými mikroorganismy (Šilhánková, 1995). Čištění povrchu pokrytého
biofilmem je potom velmi obtížné.
V chovatelské praxi jsou známy dva způsoby mechanické očisty, a to suchá a mokrá.

Suchá mechanická očista
Suchá mechanická očista se přednostně využívá v chovech malých přežvýkavců, v chovech masného skotu
s dobrou epizootologickou situací v místě chovu. Systém suchého čištění ustájovacích objektů s následným
letněním je možno považovat za vyhovující jak z ekonomického hlediska, tak na základě jeho účinnosti,
která se pohybuje od 95 do 98 % (tabulka 3). Účinnost tohoto způsobu asanace závisí především na
včasném a důkladném vyhrnutí hluboké podestýlky, tj. co nejdříve po přesunu zvířat na pastvinu
s následným ponecháním prostoru bez zvířat. Podmínkou dosažení odpovídající účinnosti suchého čištění je
dlouhodobá expozice mikroorganismů nepříznivým podmínkám (devitalizace mikrobů vysušením).

Ovčín po letnění

Ovčín po bílení připravený na nastájení ovcí
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Ovšem i při dlouhodobém využívání objektu bez jakékoliv asanace (po desítky let) a velkému množství
organického materiálu v podroštových kanálech zavezených hnojem, lze dosáhnout účinnosti asanace
využitím pěnového mytí s následnou dezinfekcí vnitřních povrchů obvodového pláště až 90 % (tabulka 3).
Bezprostředně před nastájením ovcí je vhodné objekty ještě vybílit, čímž se zvýší účinnost asanace až na
99 %. Bílení nevydezinfikovaných povrchů má však pouze krátkodobý účinek (Novák, 2011).
Mikroorganismy se v pórech povrchu stěn bílením pouze překryjí a v krátké době dochází k jejich zpětnému
průniku do prostoru stáje.
Tabulka 3. Mikrobiální kontaminace povrchů ovčínů v různých fázích sanitace
Ovčín

-2

Fáze sanitace

CPM [KTJ.1 cm ]
medián

I.
II.
III.

po vyskladnění
po suchém čištění
po vyskladnění
po suchém čištění a bílení
po vyskladnění
po pěnovém mytí a dezinfekci

9,7.10

2

4,7.10

1

>3,0.10

3

1,0.10

1

7,1.10

2

6,8.10

1

min.
2,3.10

Účinnost asanace
[%]

max.
2

<10

>3,0.10
1,6.10

>3,0.10

3

<10

2

>3,0.10
1,8.10

3

3

3

1,6.10

2

>3,0.10

2,7.10

1

2

9,2.10

3

95
95-98
99
60-99
90
69-93

Pozn. CPM - celkový počet mikroorganizmů KTJ – kolonie tvořící jednotky

Mokrá mechanická očista
V praxi se nejčastěji využívá mokrá forma mechanické
očisty, kdy se nejprve důkladně nečistoty odmočí, a potom
se čistí vodou případně s použitím chemických mycích
prostředků s přídavkem smáčedel. Na závěr se čištěné
plochy a předměty oplachují zdravotně nezávadnou
vodou. Očištěné předměty i prostor se poté nechá
vyschnout.

V praxi se často spojuje
mokrá mechanická očista a mytí

Dobře provedenou mechanickou očistou se:
 dosáhne výrazného poklesu mikrobiální kontaminace (o více než 90 %),
 vytvoří předpoklady pro přímé působení dezinfekčních přípravků na ošetřované plochy,
 současně omezí negativní působení organických nečistot na účinnost dezinfekčních přípravků.
II.2.1.4. Mytí
Po suché mechanické očistě následuje mytí, které dále snižuje počet mikroorganismů v oblasti (Ewart,
2001) a eliminuje většinu zbývajících mikroorganismů (pokud se provádí správně).
Účinné mytí může odstranit až 99 % přítomných mikroorganismů z povrchů.
Povrchy se myjí studenou, respektive horkou vodou s přídavkem saponátu nebo jiného mycího prostředku
v doporučené koncentraci.
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Po aplikaci mycího prostředku a doporučené době expozice
se povrchy opláchnou zdravotně nezávadnou vodou nízkým
tlakem. Účinnost mycího prostředku lze zlepšit použitím
pěnovacího aplikátoru. Parní a vysokotlaké čističe jsou
vhodné pro čištění porézních povrchů.
Mytí se začíná od nejčistších oblastí po nejšpinavější, od
nejvyšší úrovně (strop) pro nejnižší (podlaha), od zadní části
stájového prostoru k přední části včetně technologie.
Přenosná zařízení a technologické prvky, které mohou být
odstraněny, by měly být před dezinfekcí kartáčovány
a namočeny do čisticího prostředku. Zvláštní pozornost by
se měla věnovat žlabům, napáječkám, rohům a podlahovým
vpustím (Ewart, 2001). Vzhledem k tomu, že tyto oblasti
mohou sloužit jako rezervoár pro přežívání patogenů, musí
být čištěny a dezinfikovány poslední.
Na závěr se umyté plochy a předměty oplachují zdravotně
nezávadnou vodou. Očištěné předměty i prostor se poté
nechají vyschnout. Některé dezinfekční přípravky (např. Při mechanickém čištění a mytí je nutné zaměřit
kvarterní amoniové sloučeniny, chlornan) se, v souladu
pozornost na špatně přístupná místa.
s doporučením výrobce, inaktivují čisticími prostředky
a smáčedly. Omyté a opláchnuté předměty i prostor se poté nechají vyschnout, aby nedošlo k nežádoucímu
naředění při následné aplikaci dezinfekčního přípravku.
Kvalita mechanické očisty a mytí rozhoduje zásadním způsobem o konečném efektu dezinfekce.

Vysokotlaké mytí
Vysokotlaké mytí je velmi účinný způsob mytí. Nevyžaduje až tak dokonalou mechanickou očistu, protože
razantní tlak vody je schopen odstranit i vyšší vrstvy organického znečištění, včetně starých zátěží. Ovšem je
nutné mít na zřeteli, že při využití vysokotlakého čištění velmi často dochází k poškození ošetřovaných
povrchů.

Vysokotlaké mytí je velmi účinné

Ovšem vysokotlakým mytím se z veterinárně hygienického hlediska výrazně zvyšuje riziko kontaminace
celého okolí ustájovacích prostor mikroorganismy. Vysokotlaký čistič se stává v těchto chovech doslova
biologickou zbraní. V průběhu vysokotlakého mytí dochází ke zvíření částic polétavého prachu
s mikroorganismy v počtu 0,5 až 2 x 109 KTJ v cm3 vzduchu a tím se vytváří viditelný aerosol o velikosti částic
5 až 20 μm, který může kontaminovat veškeré okolní povrchy (přilehlé prostory farmy, sklady krmiva,
vodoteče, ale i farmy v okolí, aj.), a to až do vzdálenosti 3 km. Tento aerosol vydrží ve vzduchu po vlastním
mytí až 5 hodin (Tittl, 2008).
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Vysokotlaké mytí zvyšuje riziko rekontaminace

Vysokotlakým mytím vzniká viditelný aerosol

Vysokotlaké mytí způsobuje šíření mikrobiálního aerosolu a dalších kontaminantů do širokého okolí.
Vysokotlaké mytí nelze doporučit při ohniskové dezinfekci.
V chovech hospodářských zvířat, kde byl zjištěn výskyt zoonóz nebo dalších infekčních a invazních
onemocnění, při mimořádných veterinárních opatřeních, při epidemickém výskytu (vysoce nakažlivých)
infekčních nemocí aj., je vhodnější použít pro ustájovací prostory aplikaci mycích i dezinfekčních přípravků
ve formě pěny.

Nízkotlaké mytí
Nízkotlaké mytí je účinný způsob mytí, který je šetrnější k udržovaným povrchům. Jeho účinnost přímo
závisí na úrovni provedení mechanické očisty, protože je méně razantní. Nespornou výhodou nízkotlakého
mytí, je minimalizace rizika kontaminace okolí aerosolem. Účinnost nízkotlakého mytí se zvyšuje při použití
mycích prostředků.

Nízkotlaké mytí minimalizuje kontaminaci okolí mikrobiálním aerosolem

Srovnání úrovně mikrobiální kontaminace vzduchu ve stáji při použití vysokotlakého a nízkotlakého mytí
v průběhu pravidelné asanace chovného prostředí mezi dvěma turnusy výkrmu prasat je uvedeno v tabulce 4.
Tabulka 4. Mikrobiální kontaminace vzduchu ve stáji v průběhu různého způsobu mytí
CPM
[KTJ.cm-3]

Mytí

7

Vysokotlaké mytí (≥120 bar)

2,1x10

Nízkotlaké mytí (<100 bar, vzduch 200 m)

8,0x10

Pozn.

CPM - celkový počet mikroorganizmů
CB - počet koliformních bakterií

3

KTJ – kolonie tvořící jednotky
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CB
-3
[KTJ.cm ]
1,3 x10
9,1 x10

7
2

Pěnové mytí
Pěnové mytí je způsob čištění, kdy je na suchou cestou vyčištěný a namočený povrch aplikován roztok
smáčedla ve formě pěny. Přidáním smáčedel, které snižují povrchové napětí, lze významně zvýšit účinnost
procesu mytí. Průměrná spotřeba mycího roztoku se při aplikaci pěnováním pohybuje v závislosti na úrovni
znečištění a použité technologii od 0,3 do 0,6 litrů pracovního roztoku mycího prostředku na 1 m2. Důležité
je, aby v průběhu 20 – 30minutové expozice nedošlo k zaschnutí pěny na ošetřovaných površích. Po té je
nutné odstranit organické nečistoty oplachem vodou v systému nízkotlakého mytí.
Pokud je pro oplach použito vysokotlakého mytí hrozí nebezpečí následné rekontaminace povrchů
z okolních ploch (cca 4 násobně se zvýší mikrobiální kontaminace již umytých povrchů).
VÝHODY
 lepší schopnost fixace pěny na požadovaném povrchu (jak svislé, tak vodorovné plochy),
 delší doba působení přípravku na šikmých, svislých površích a stropech (relativně dlouhá doba
rozpadu pěny),
 v průběhu odparu vody z pěny dochází ke zvýšení koncentrace účinné látky na povrchu,
 možnost přídavků dalších detergentních látek a směsí,
 možnost vizuální kontroly nanesení a překrytí čištěného místa pěnou (Kotinský, Hejdová, 2003).

Pěnové mytí umožňuje snazší vizuální kontrolu nanesení pěny na čištěné místo

Postup nanášení pěny

1. Od shora dolů (tj. od stropu na boční stěny)

2. Od zadní části stáje k části přední

3. Všechna zařízení

4. Nakonec spodní část stáje (podlaha)
13

VYUŽITÍ



v chovech s nepříznivou epizootologickou situací
ohnisková dezinfekce při mimořádných veterinárních opatřeních

Mycí prostředky
Mycí (čistící, smáčecí) prostředky (detergenty) umožňují dezinfekčnímu prostředku proniknout do zbytků
organické hmoty a zničit mikroorganismy uvnitř nebo pod částicemi nečistot. Tyto přípravky také snižují
povrchové napětí a zvyšují penetrační schopnost vody, a tím umožňují odstranění většího množství
organické hmoty z povrchů (Ewart, 2001). Účinné mycí prostředky zmýdelňují tuky a emulgují bílkoviny.
Také některé dezinfekční přípravky mají detergentní vlastnosti (např. sloučeniny chloru, jodofory, kvarterní
amoniové sloučeniny).
Při správném použití mycích prostředků se sníží riziko šíření mikroorganismů do okolí farmy.
Z ekonomického hlediska jejich použití snižuje spotřebu vody a energie na dezinfekci stájí.
Vlastnosti mycích prostředků závisí na jejich složení:
Smáčivost – vlastnost umožňující rychlý a dokonalý styk mezi umývaným povrchem a přípravkem.
Emulgační schopnost – schopnost rozpouštět vzájemně nemísitelné látky např. olej a vodu, důležitá při
rozpouštění mastných nečistot v čistícím roztoku.
Pěnivost – je důležitá při stabilizaci účinné látky na čistém povrchu.
Snižování povrchového napětí – zvyšuje penetrační schopnost vody.
Filmotvornost – tvorba ochranného filmu.

Mycí prostředky (detergenty) jsou směsi tenzidů a dalších látek. Tenzidy používané v praxi pro výrobu
detergentů jsou téměř vždy směsi mnoha organických i anorganických sloučenin, jsou klasifikovány do čtyř
kategorií: kationaktivní, anionaktivní, neionogenní a amfoterní (Šmidrkal, 1999). Všechny typy mají vliv na
fyziologii a životaschopnost mikroorganismů.
kationaktivní

anionaktivní

amfoterní

neionogenní

Přehled tenzidů (upraveno podle Polcra, 2013)

Kationaktivní tenzidy jsou roztoky, které mají ve vodném prostředí kladný náboj. Mají horší smáčivost
a nejsou proto vhodné jako mycí prostředky. Mají ale již při nižších koncentracích vysokou biocidní
schopnost. Vazbou na membrány způsobují jejich neprůchodnost, současně také fungují jako inhibitory
enzymů. Ve vyšších koncentracích pak podobně jako anionaktivní tenzidy narušují buněčné membrány
(Šilhánková, 1995). Jen zřídka se používají jako tenzidy s výjimkou kvartérních amonných sloučenin. Lze je
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využít jako dezinfekční přípravky s depotními účinky. V tvrdé vodě nemohou fungovat bez přídavku
sekvestrantů (látek schopných vázat volné ionty kovů a zabraňujícím nežádoucím reakcím). Při smíchání
kationaktivních a anionaktivních tenzidů se tyto vzájemně vážou a jejich účinnost jako smáčedlo i jako
dezinfekce se rapidně snižuje.
Anionaktivní tenzidy jsou roztoky, které mají ve vodném prostředí záporný náboj. Mají výbornou smáčecí
schopnost a používají se proto zejména jako čisticí prostředky (jar apod.). Ve vyšších koncentracích působí
biocidně - poškozují buněčné membrány a způsobují denaturaci bílkovin. Dobrá smáčivost spolu
s poškozováním membrán také zvyšuje účinnost ostatních desinfekčních činidel (Šilhánková, 1995). Jsou
méně vhodné pro čištění, protože mohou být nadměrně pěnivé, vytváří rezidua, která mohou způsobit
hromadění mikroorganismů v půdě. Při běžném naředění ve tvrdé vodě (vyvázáním na kationty vápníku
a hořčíku), ale také při naředěním s kationaktivními detergenty, ztrácí svou funkci. Jsou vhodné pouze na
neporézní materiály (sklo, nerez ocel, apod.).
Neionogenní tenzidy - nemají v molekule náboj, ve vodném prostředí tedy neionizují a rozpustnost ve vodě
je dána přítomností hydrofilních skupin (skupiny -OH, -NH2, -(CH2-CH2-O)n-, atd.). Mají obecně horší
smáčivost. Jejich účinek na mikrobní membrány je malý a biocidní účinek je také malý (Šilhánková, 1995).
Jsou velmi dobrými emulgátory, mají dobrou penetraci a rozptyl (disperzi), jsou účinné při snížení
povrchového napětí, a mají omezené pěnivé vlastnosti. Dále se vyznačují silnou prostupností organickou
hmotou, schopností denaturovat bílkoviny a bipolárně vázat účinnou látku na suché i mokré povrchy. Lze je
využít v jakémkoli prostředí bez ohledu na obsah iontů, způsobujících tvrdost vody. Jejich nevýhodou je
poměrně vysoká cena.
Amfoterní tenzidy obsahují ve své molekule jak anion, tak kation. Mohou se kombinovat v recepturách jak
s kationaktivními tak anionaktivními tenzidy. Snižují dermální dráždivost, stabilizují pěnivost, ale působí
i jako regulátor viskozity. Slouží převážně k potenciaci účinných látek.
Většina komerčních detergentů jsou kombinací anionaktivních a neionogenních (Ewart, 2001).
Čisticí prostředky používané v potravinářských a zemědělských provozech nejsou biocidními přípravky
a proto nepodléhají schválení podle zákona č. 120/2002 Sb. o biocidech, ani podle zákona č. 166/1999 Sb,
o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů.
Před začátkem práce s čisticími prostředky je nutné se seznámit s bezpečnostními pokyny uvedenými
v bezpečnostním listu každého přípravku nebo na etiketě. Podle pokynů zde uvedených je nutné při aplikaci
mycích prostředků používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranný oděv a obuv, pokrývka hlavy,
brýle, štít, respirátor) v rámci dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
II.2.1.5. Oprava technologie
Po odstranění organických nečistot je možno provést opravu a údržbu stavebních konstrukcí a vnitřního
vybavení stáje i pomocných prostor.

II.2.1.6. Dezinfekce
Dezinfekce je soubor opatření zahrnujících:
 zneškodňování (ničení, inaktivaci, odstranění) původců nákaz lidí, zvířat a rostlin a jinak škodlivých
mikroorganismů ve vnějším prostředí;
 eliminaci zdrojů a možných přenašečů;
 úpravu prostředí k zabránění množení a šíření škodlivých organismů (Novák, 2006).
Infekční tlak ve stájích narůstá se zvyšující se koncentrací zvířat a s délkou jejich pobytu ve stáji. Následkem
toho dochází u ustájených zvířat k působení depresivního růstového faktoru a zdravotním problémům.
Primární příčinou vzniku infekčního onemocnění je dosažení nadprahových koncentrací patogenních
mikroorganizmů (vysoký infekční tlak prostředí), kterým jsou zvířata vystavena.
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Pěnová dezinfekce umožňuje snazší vizuální kontrolu nanesení pěny na dezinfikované povrchy

Cílem dezinfekce je podle Fotheringhama (1995) snížení infekčního tlaku, a tím omezení možnosti šíření
nemocí.
V chovech hospodářských zvířat je cílem dezinfekce snížení počtu mikroorganismů na akceptovatelnou
úroveň, která nemůže ohrozit zdraví lidí nebo zvířat.
Dezinfekce nikdy nezničí všechny mikroorganizmy z prostředí.
Dezinfekce snižuje celkový počet mikroorganismů na povrchu o 3 až 5 řádů (tj. např. z 104 na 101).
Při účinné dezinfekci dojde ke snížení celkového počtu mikroorganismů na hodnotu ≤5,0.103 KTJ.cm-2.
Faktory ovlivňující výběr metody dezinfekce:
 účel dezinfekce,
 kontaminující patogen,
 klimatické podmínky,
 dostupnost zdrojů energie, včetně možnosti použití tlakového vzduchu,
 dostupnost zdrojů vody,
 existence, absence možnosti sběru, odvodu a zpracování kapalných odpadů (Severa, 2008).
Nejvyšší účinnosti dezinfekce dosáhneme pouze v prostředí bez přítomnosti zvířat.
Epizootologická situace v daném chovu rozhoduje jak o účelu dezinfekce, tak o možnosti výběru
jednotlivých metod dezinfekce.
Dezinfekce se dělí z hlediska epizootologického na dezinfekci preventivní a ohniskovou.
Preventivní dezinfekcí se udržuje prostředí v dobrém hygienickém stavu, a tím se předchází vzniku
onemocnění a projevům únavy prostředí.
Únava prostředí je důsledkem kvalitativních a kvantitativních změn mikrobiální kontaminace prostředí.
Většinou se u zvířat projevuje jako nespecifické onemocnění polyfaktoriálního charakteru ne vždy jasné
etiologie, které může být v konečném projevu potencováno ještě působením dalších negativních
abiotických (teplota, vlhkost, proudění a chemické složení vzduchu) a biotických (aerodisperzní systémy)
vlivů vnějšího prostředí. Klinické příznaky únavy prostředí jsou nejvýraznější u mláďat, jejichž imunitní
systém ještě není plně vyvinut (např. snížená životaschopnost, zvýšený výskyt abortů, vyšší počet mrtvě
narozených mláďat, popřípadě onemocnění respiračního aparátu a gastrointestinálního traktu). Naproti
tomu u dospělých zvířat je průběh pomalý a skrytý.
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Použitá technologie ustájení rozhoduje o postupu preventivní dezinfekce mezi turnusy

Frekvence preventivní dezinfekce v daném chovu vyplývá z technologie ustájení a ošetřování
hospodářských zvířat. V chovech s kontinuálním provozem by se všechny objekty měly dezinfikovat
minimálně 2x ročně (jaro, podzim), zatímco v chovech s turnusovým provozem se dezinfikují pravidelně
mezi jednotlivými turnusy. Při preventivní dezinfekci se upřednostňuje použití širokospektrálních
dezinfekčních přípravků.
Kritická místa, na které je nezbytné při preventivní dezinfekci zaměřit pozornost:
 místa chovu popřípadě shromažďování zvířat včetně technologických systémů (chovná zařízení, výběhy,
pastviny, místa výstav - svodů - soutěží - prodeje apod.);
 pomocné prostory (zejména přípravny a sklady krmiv, dojírny, mléčnice apod.);
 místa zpracování a skladování potravin a surovin živočišného původu (technologie);
 dopravní prostředky;
 pracovní oděv, obuv, chovatelské pomůcky (krmné a napájecí zařízení, postroje, aj.), včetně předmětů
ke "hraní", pomůcky k ošetřování zvířat (kartáče, hřbílka) a čištění chovných prostor (nářadí);
 vodní zdroje a voda k napájení;
 výrobny a mísírny krmiv (včetně technologie).
Byl-li potvrzen výskyt nebezpečné nákazy nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření, nařídí příslušný orgán
odpovídající mimořádná veterinární opatření ke zdolání této nákazy a ochraně před jejím šířením, která
zahrnují i ohniskovou dezinfekci.
Ohnisková dezinfekce je součástí tlumení nákaz, zabraňuje šíření infekce v ohnisku nákazy a zejména mimo
něj. Při ohniskové dezinfekci se používají především dezinfekční přípravky s omezeným spektrem účinnosti,
nebo specifické dezinfekční přípravky, účinné na prokázaného původce onemocnění. Podle doby, kdy ji
provádíme, rozlišujeme ohniskovou dezinfekci průběžnou a závěrečnou.
Průběžná ohnisková dezinfekce je opakované dílčí opatření, které se provádí v průběhu trvání nákazy
v jejím ohnisku. Týká se nejen chovného prostředí, ale i výměšků nemocných zvířat, jejich produktů a všech
předmětů, s nimiž nemocné zvíře přišlo nebo mohlo přijít do styku.
Závěrečná ohnisková dezinfekce je jednorázový zásah v ohnisku nákazy, který následuje po uplynutí
pozorovací doby (tj. po vyléčení, utracení nebo uhynutí posledního nemocného zvířete) a nedochází tak
k vylučování infekčního agens do prostředí. Její účinné provedení je předpokladem pro zrušení ohniska
nákazy. Provedení této dezinfekce nařizují orgány místně příslušné veterinární správy, které určují způsob
jejího provedení a zároveň kontrolují její účinnost.
Při ohniskové dezinfekci se kromě míst dezinfikovaných v rámci preventivní dezinfekce, navíc dezinfikují:
 produkty nemocných a podezřelých zvířat (mléko, maso, vejce, atd.);
 výměšky nemocných a podezřelých zvířat (moč, výkaly, sliny, zvratky, hnis, hleny, krev);
 povrch těla zvířat;
 uhynulá zvířata;
 zbytky krmiv a nápojů;
 odpady (hnůj, kejda, močůvka, odpadní vody).
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Způsobilost pracovníků k provádění dezinfekce
- Preventivní dezinfekci je povinen zabezpečit chovatel.
- Ohniskovou dezinfekci v zemědělských a potravinářských provozech mohou provádět pouze
odborně způsobilé osoby starší 18 let, které mají osvědčení o odborné způsobilosti v souladu
s platnou legislativou.
Vlastní dezinfekci dělíme, podle použitých přípravků, na fyzikální a chemickou.

Fyzikální metody dezinfekce
Fyzikální metody dezinfekce jsou výhodné z hlediska ekologického. Jedná se především o využití suchého
(plamen, sušení) a vlhkého tepla (pára), dále pak světla a záření.
Základním předpokladem pro účinnou dezinfekci fyzikálními metodami je dokonalá mechanická očista. Při
použití vysokých teplot je to také dostatečná doba expozice, která se počítá od dosažení doporučené teploty.
Teplo
Nízkými teplotami se omezí pouze množení mikroorganismů, sníží se jejich metabolismus, čímž se prodlouží
doba jejich přežívání.
Mrazení není spolehlivá metoda sterilizace (Joklik, 1992), i když může velmi omezit počet bakterií; avšak
některé mikroorganizmy jsou vůči mrazení rezistentní.
Extrémně nízké teploty omezí pouze množení mikroorganismů, sníží se jejich metabolismus, čímž se
prodlouží doba jejich přežívání.
Teplot od cca 60 do 65 oC s 1 měsíční dobou expozice lze dosáhnout při biotermickém samozahřátí hnoje.
Teploty od cca 60 do 65 oC se využívá při cca 30minutové době expozice při pomalé pasterizaci, od cca
85 do 90 oC při několikasekundové době expozice s následným ochlazením při rychlé pasterizaci.
Teplot od cca 60 do 80 oC je možné využít zejména pro zesílení účinku některých chemických dezinfekčních
prostředků.
Vařící voda popř. pára o teplotě 100 oC má pouze dezinfekční účinek. Vyvařováním po dobu 30-60 minut se
dezinfikují především textilie a předměty snášející tento způsob ošetření. Lepšího účinku lze dosáhnout
varem v přetlakových hrncích po dobu 20 minut.
Vysoké teploty působí na mikroorganismy destruktivně (denaturace bílkovin včetně enzymů, poškození
cytoplazmatické membrány), čehož se prakticky využívá při jejich devitalizaci).
Vlhké teplo (autokláv, pára) je účinnější a vyžaduje kratší dobu expozice než teplo suché (Quinn a Markey,
2001). Vlhké teplo zabíjí mikroorganismy při nižších teplotách než teplo suché. Využití parní sterilizace,
horkovzdušné sterilizace se nejčastěji využívá ve veterinární praxi, nemocnicích, laboratořích, avšak
v chovech hospodářských zvířat je vzácností. K dosažení sterility je nezbytné dodržet ve sterilizátorech
podmínky uvedené v tabulce 5.
Tabulka 5. Parametry nezbytné k dosažení sterility

Parní - autokláv
Teplota vzduchu
Tlak
o
[ C]
[kPa]
115
179
120
200
125
240
134
300

Expozice
[minuta]
34
20
15
10

Teplota vzduchu
[oC]
X
160
170
180

Vysvětlivky: *NCV = nucená cirkulace vzduchu
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Horkovzdušné
Tlak
[kPa]
*NCV ano
60
30
20

Expozice
[minuta]
*NCV ne
120
60
40

V provozních podmínkách některých chovů (klecové chovy zvířat) je možné využít opalování otevřeným
plamenem. Tento způsob sterilizace je velmi účinný, neboť Escherichia coli přežívá pouze 15 sekund,
Staphylococcus aureus 30-35 sekund.
V průběhu ohniskové dezinfekce se využívá spalování. Jedná se především o těžko dezinfikovatelné
předměty: kadavery, kontaminovaný hnůj, stelivo a krmivo.
Záření
Sluneční záření zahrnuje spektrum ultrafialového, viditelného a infračerveného záření. Jedná se o přirozený
asanační faktor. Sluneční záření a ultrafialové (UV) záření má zhoubný vliv na řadu mikroorganismů, virů,
mykoplazmata, bakterie a plísně, zejména ty, které se vyskytují ve vzduchu.
Sterilizační účinek UV světla se omezuje pouze na povrch,
protože jeho nedostatkem je malá penetrační schopnost
(Ewart, 2001; Quinn a Markey, 2001). Další formy záření,
jsou méně často používané, ale může zahrnovat použití
mikrovln nebo gama záření.
Sluneční záření spolu s vysycháním představují významné
přirozené asanační faktory, jejichž cílené využití je výrazně
ovlivňováno ročním obdobím, počasím atd. Přímý účinek
nelze plně využít v uzavřených prostorách. Uplatňuje se
především při tzv. "letnění" - přirozené asanaci výběhů
stejně tak dalších objektů (např. venkovní individuální boxy
pro ustájení telat), kde můžeme zajistit jeho přímé působení
Účinek slunečního záření je možno využít u
po dostatečné dlouhou dobu. Působení slunečního záření je venkovních individuálních boxů pro ustájení telat
možné využít pouze k preventivní dezinfekci.
Ultrafialové záření z umělých zdrojů - "horské slunce" příp. germicidní lampy (vlnová délka 250-280 nm) lze
využít jen v uzavřených prostorách s vysokým hygienickým standardem. Používají se v mimoprovozní době,
tj. za nepřítomnosti lidí a zvířat, jako doplňkový způsob dezinfekce.
Ionizujícím zářením při radiační sterilizaci se v ozařovacích centrech sterilizují různé materiály (např.
obvazové) označované "sterilizované ionizačním zářením".
Filtrace vzduchu
Filtrace vzduchu jako součásti klimatizačního zařízení, příp. "pračky vzduchu" je možné využít k dosažení
vyššího stupně hygienického standartu prostředí.

Chemické metody dezinfekce
Chemické metody dezinfekce využívají dezinfekční přípravky. Ovšem pouze cíleným výběrem vhodného
dezinfekčního přípravku je možno dosáhnout odpovídající účinnosti dezinfekce (Verhaeghe, 2011). Při
výběru dezinfekčního přípravku je nutné se řídit epizootologickým hlediskem. Některé dezinfekční přípravky
(se širokým spektrem účinnosti) jsou vhodné pouze pro preventivní dezinfekci, zatímco jiné jsou určeny
převážně pro dezinfekci ohniskovou.
Zdraví a bezpečnost osob a / nebo zvířat je vždy prvořadým hlediskem při výběru dezinfekčního prostředku.
Použití většiny dezinfekčních přípravků představuje určitou úroveň rizika. Některé představují vážnou
hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat (tj. aldehydy, fenoly, hydroxid sodný). Některé nelze použít, pokud
jsou zvířata přítomna ve stáji nebo musí být stáj a její zařízení před nastájením zvířat důkladně opláchnuto
pitnou vodou. K dezinfekci podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů,
lze používat jen registrované přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení do oběhu bylo povoleno.
Biocidní přípravky povolené k uvedení na trh podle §7, §10 nebo §9 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Každý dezinfekční přípravek je nebezpečný, pokud je nesprávně používán.
Dezinfekční přípravek, je nezbytné používat v souladu s pokyny výrobce a bezpečnostního listu.
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Požadavky výběru dezinfekčního prostředku
 spektrum účinnosti (širokospektrální versus s omezeným spektrem účinnosti, specifická), a to i na
rezistentní kmeny bakterií,
 doba působení,
 způsob použití,
 jednoduchá příprava účinné formy použití (dobrá rozpustnost ve vodě),
 optimální koncentrace,
 vliv na dezinfikované materiály a prostředí (tj. nízká korozivita aj.)
 stabilita (zachování účinnosti) po dobu skladování,
 toxicita a dráždivost - zpětné působení na živý organismus, jakož i na životní prostředí,
 množství reziduí po dezinfekci,
 biologická odbouratelnost (biodegradabilita samotného prostředku, nebo jeho odpadů vznikajících
při procesu dezinfekce (Severa, 2008),
 ekonomická přijatelnost (nejčastěji cena dezinfekce na 1m2 povrchu resp.m3prostoru).
Žádný dezinfekční přípravek není ideální. Nejdůležitější vlastností dezinfekčního přípravku je jeho spolehlivá
účinnost na mikroorganismy při minimální toxicitě pro makroorganismy resp. necílové organismy.
Mechanismus působení dezinfekčních přípravků:
 Rozrušení buňky mikroorganismů
 Denaturace bílkovin
 Dehydratace buňky
 Oxidace
 Ovlivnění funkce buněčných membrán
 Inaktivace nebo inhibice enzymů
 Mutace genů buňky (ztráta rozmnožovací schopnosti)
Zásady používání chemických dezinfekčních látek
 dodržení doporučené koncentrace, teploty a doby expozice pracovního roztoku;
 mechanická očista prostředí předchází vlastní dezinfekci;
 příprava pracovního roztoku těsně před použitím;
 střídání dezinfekčních přípravků s různými účinnými látkami;
 striktní dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s dezinfekčními přípravky
(většina dezinfekčních látek je více či méně toxická).
Při nákupu dezinfekčního přípravku musí být jeho součástí „Bezpečnostní list“, kde jsou uvedena rizika
spojená s užíváním přípravku a specifické požadavky na jeho likvidaci.
Před začátkem práce s dezinfekčními přípravky je nutné se seznámit s bezpečnostními pokyny uvedenými
v bezpečnostním listu. Podle zjištěných požadavků je nutné se vybavit osobními ochrannými pomůcky
(rukavice, ochranný oděv a obuv, pokrývka hlavy, brýle, štít, respirátor), které jsou zde doporučeny. Tyto
pomůcky musí všichni pracovníci při práci s dezinfekčními přípravky v rámci dodržování bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci používat.

II.2.1.7. Kontrola účinnosti dezinfekce
Hodnocení celého asanačního procesu je důležitý nástroj ke stanovení kvality dezinfekce (Novák, 2006;
Van Metre a Morley, 2009). V chovatelské praxi se účinnost čištění a dezinfekce objektivně nehodnotí,
pokud to není nařízeno příslušnými orgány státní správy. Chovatelé se většinou spokojí pouze s vizuálním
hodnocením, kterým jsou však schopni zachytit pouze účinnost čištění (tj. přítomnost či nepřítomnost
zbytků organické hmoty - podestýlka, výkaly, atd.).
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Hodnocení účinnosti dezinfekce lze provádět různými metodami. Mezi nejpoužívanější patří kontrola
dezinfekčního postupu, kontrola chemická a mikrobiologická.

Kontrola dezinfekčního postupu
Kontrolu dezinfekčního postupu je možno rozdělit na přímou, zaměřenou na kontrolu faktorů ovlivňujících
účinnost dezinfekce, a nepřímou, spočívající ve formální kontrole „Protokolu o provedené dezinfekci“.
Přímá kontrola
Přímá kontrola vychází z hodnocení kvality provedení všech etap dezinfekčního postupu (vyskladnění zvířat,
odstranění hrubých nečistot, mechanická očista, vlastní dezinfekce a odstranění zbytků dezinfekčního
prostředku). Vzhledem k časové náročnosti, nezbytné úrovni odborných znalostí, umožňující objektivní
posouzení technologického postupu i přes nesporné výhody spočívající v možnosti okamžitého řešení
a následného odstranění zjištěných nedostatků, není tato metoda v praxi běžně využívána. Kontrola
dezinfekčního postupu závisí na aplikační formě dezinfekčního přípravku (tabulka 6).
Tabulka 6. Kontrola dezinfekčního postupu v závislosti na aplikační formě dezinfekčního přípravku








Kontrola dezinfekčního postupu
Vodné roztoky (emulze, suspenze)
Plyny, aerosoly
doporučená koncentrace
 utěsnění prostoru
spotřeba roztoku
 dávka na objem prostoru
počet aplikací
 doba expozice
optimální teplota - aplikovaného přípravku
 teplota a vlhkost prostředí
prostředí aplikace
doba expozice

Nepřímá kontrola
Nepřímá metoda kontroly dezinfekčního postupu, je založená pouze na administrativní kontrole „Protokolu
o provedení dezinfekce“ (tabulky 7, 8 a 9), tj. tom co je zde přímo uvedeno, je v současnosti nejjednodušší
metodou, využívanou v rámci pravidelných kontrol chovatelů orgány státní správy.
Tabulka 7. Vzor jednoduché verze nepřímé kontroly dezinfekčního postupu

Ovšem množství a relevantnost informací, které jsou uvedeny v protokolech, je velice různorodé a liší se
výrazně mezi jednotlivými dezinfekčními firmami. Na jedné straně se z protokolu může stát nic neříkající
dokument, kde je napsáno pouze, čím bylo dezinfikováno, ale hlavně za kolik.
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Tabulka 8. Vzor kompletního protokolu nepřímé (administrativní) kontroly dezinfekčního postupu
(1 část)

Protokol o provedení práce DDD - č. … /2014
-1Odběratel …………………………………………………………………………………
Místo ………………………………………………………………………………………..

IČO ………………………………………………………
DIČ…………………………………………..............

Druh práce ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Dezinfekce

-

preventivní

-

ohnisková

šířka ……………………………..

-

plocha …………………………………………..

-

kubatura ……………………………………….

Základní rozměrové parametry objektu
-

délka ……………………..

-

výška ……………………..

Dezinfekce plošná
Dezinfekce prostorová

-

materiálové složení obvodových konstrukcí …………………………………………………..

-

podlaha ………………………………………………………………………………………………………….

-

plynování ……………………………………………………………………………………………………….

Dezinfekce napájecího systému

-

ano

-

ne

-

typ napáječek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

objem napájecího systému ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

vyrovnávací nádrž – objem ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dezinfekce zařízení na skladování exkrementů

-

ano

-

ne

-

hnojiště – rozměry

-

délka ………..

- šířka……….

-

výška ……...

-

plocha………

-

skladování kejdy

-

délka ………..

- šířka ………

-

výška ………

-

objem……..

Základní popis technologických systémů
- ustájení ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- krmení ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- napájení …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- větrání …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- vytápění …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stanovení koeficientu technologie ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Způsob provedení dezinfekce …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Úprava prostředí před dezinfekcí ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mechanická očista stáje …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Posouzení kvality mechanické očisty stáje před dezinfekci odběratelem …………………………………………………………………………...
Použitý přípravek ………………..

-

množství/koncentrace ……..

Doba expozice…….

Dezaktivace…….

-

množství/koncentrace ……..

Doba expozice…….

Dezaktivace.......

-

-

Plošná dezinfekce
Použitý přípravek ………………..
Dezinfekce vodovodního řádu
Použitý přípravek ………………..

-

ne

Doba expozice…….

Dezaktivace…….

Dezinfekce zařízení pro skladování exkrementů

-

-

Použitý přípravek ………………..

Doba expozice……..

Dezaktivace……..

-

-

-

množství/koncentrace ………

ano

množství/koncentrace ………

Další dezinfekční práce

ano
ano

ne
ne

Popis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Použitý přípravek ………………

-

množství/koncentrace ……..
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Doba expozice…..

Dezaktivace…….

Na druhé straně protokol může obsahovat i další podstatné informace jako např. celkovou dezinfikovanou
plochu včetně koeficientu zohledňující technologické systémy v daném objektu, rozpoložkování dalších
prací (dezinfekce sil na krmiva, napájecí soustavy, dezinfekce podroštových prostor, kejdových kanálů, atd.)
včetně výpočtu množství a koncentrace použitých přípravků, jejich název, účinnou látku, případně i další
informace dokládající rozsah a obsah činností, které byly v rámci smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem
provedeny (tabulka 8 a 9).
Tabulka 9. Vzor kompletního protokolu nepřímé (administrativní) kontroly dezinfekčního postupu
(2 část)

Protokol o provedení práce DDD - č. … /2014
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3

Přehledný výkaz práce (m , m , kg, ks, l) - spotřeby…………………………………………………………………………………………………………..
Mycí prostředek
-

druh …………..……………………..

-

množství …………………………..

-

použitá koncentrace …………………….

-

použitá koncentrace …………………….

-

ano

Dezinfekční přípravek
-

druh ………..……………………..

-

množství …………………………..

Kontrola účinnosti dezinfekce
-

-

ne

výsledek kontroly účinnosti dezinfekce……………………………………………………………………………………………

Průzkumem místa dezinfekce za účasti zástupce odběratele ..………………………………………………………………………………………….
byly zjištěny následující nedostatky při převzetí stáje
před zákrokem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
po provedení smluvní činnosti…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Práce provedena dne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontrola 1

Kontrola 2

Kontrola 3

dne……………………

dne…………………….

dne……………………..

…..………………….
Podpis odběratele
Celková cena dezinfekce

…..………………….
Podpis odběratele

…..………………….
Podpis odběratele

-

přípravky…………………………………………………………………………………

…………………………………………Kč

-

práce………………………………………………………………………………………

…………………………………………Kč

-

ostatní…………………………………………………………………………………….

…………………………………………Kč

Popis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zdůvodnění ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Poučení odběratele
Odběratel potvrzuje, že výše uvedené práce byly řádně provedeny, a že byl poučen o možném nebezpečí plynoucím
z provedených prací včetně následků zneužití nebo znehodnocení použitých přípravků. Poučení zahrnuje rovněž
bezpečnostní opatření po ukončení práce.
Další pokyny pro odběratele …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
Zástupce odběratele, který byl poučen o přípravku

……………………………………………………………………………..
Provedenou práci převzal

………………………………………………………………………………
Datum a podpis

………………………………………………………………………………
Datum a podpis

23

Zásadním nedostatkem této metody je, že není možné ověřit, zda jsou všechny údaje uvedené v protokolu
pravdivé, dále samozřejmě není možno „ex post“ objektivně ověřit, zda byl dodržen postup, množství
a koncentrace aplikovaného přípravku včetně způsobu aplikace, uvedeného v protokolu.
V rámci kontroly dezinfekčního postupu při aplikaci dezinfekčních přípravků postřikem nebo pěnováním je
důležité věnovat pozornost faktorům, které mohou ovlivnit účinnost zákroku s důrazem na celkovou
spotřebu přípravku, dodržení doporučené koncentrace a teploty pracovních roztoků, doby expozice včetně
teploty prostředí v době aplikace. Při dezinfekci prostředí plynováním popř. ve formě aerosolů jsou to ještě
otázky utěsnění prostoru, velikost dávky v závislosti na objemu dezinfikovaného prostoru a teplotně
vlhkostním podmínkám v dezinfikovaném prostoru.

Chemická kontrola
Kontrola chemické účinnosti dezinfekce vychází ze stanovení koncentrace účinné látky v přípravku resp.
koncentrace pracovních roztoků titrací nebo pomocí indikátorových papírků. Patří sem i metoda využívající
chemické stěry.
Stanovení koncentrace aktivní látky
Stanovení koncentrace aktivní látky v substanci (v mg.l-1) titrací se využívá u málo stabilních dezinfekčních
přípravků (chlorové vápno, formalin, Persteril, aj.). Např. u chlorových přípravků by měla koncentrace
účinné látky v pracovním roztoku dosáhnout alespoň 200 mg aktivního chlóru na litr.
Naproti tomu u stabilních dezinfekčních přípravků (např. Chloramin) stanovujeme koncentraci účinné látky
(v procentech) v pracovním roztoku.
Využití indikátorových papírků
Jednoduchou screeningovou metodu chemické kontroly
představuje využití indikátorových papírků, které jsou
k některým dezinfekčním přípravkům dodávány. Tyto
indikátorové papírky se ponořují do pracovního roztoku,
určeného k dezinfekci, resp. do pěny bezprostředně po její
aplikaci na dezinfikovaný povrch. Poté se srovná barva
papírku s barvou na kalibrační škále. Pro potřeby
chovatelské praxe má tato jednoduchá screeningová
metoda dostatečnou vypovídací schopnost.

Jednoduchou kontrolou je využití indikátorových
papírků.

Chemické stěry
Další jednoduchou metodou chemické kontroly účinnosti dezinfekce je využití tzv. chemických stěrů. Princip
této jednoduché ekonomicky nenáročné kvalitativní zkoušky spočívá v odebrání stěrů z povrchu nesterilním
tamponem zvlhčeným v destilované vodě, které po setření vložíme do zkumavky s destilovanou vodou
a přidáme několik kapek indikátoru. Účelem je prokázat zbytky dezinfekční prostředku na povrchu
dezinfikovaných konstrukcí.
V případě přítomnosti zbytku dezinfekčního přípravku v tamponu po setření dezinfikovaného povrchu dojde
k zabarvení destilované vody ve zkumavce. Z důvodu zvýšení objektivnosti této metody je vhodné volit
taková místa odběru, u kterých je možno předpokládat, že v případě nedodržení technologického postupu
aplikace, nebyl na tyto povrchy aplikován dezinfekční roztok či pěna.

Mikrobiologická kontrola
Mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekce je považována za nejobjektivnější metodu kontroly účinnosti
dezinfekce. Je zaměřena jednak na přímý průkaz patogenů a jednak na nepřímé stanovení (kvantitativní,
kvalitativní).
Druh asanace (preventivní, ohnisková) přímo ovlivňuje i pohled na hodnocení mikrobiologické kontroly
účinnosti dezinfekce.
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Pro objektivní posouzení účinku dezinfekce, je nutné vycházet z tzv. hodnoty pozadí, tj. úrovně
mikrobiální kontaminace prostředí před asanačním zásahem. Rozdíl mezi hodnotami získanými před
a po dezinfekci vyjadřuje účinnost vlastní dezinfekce.

Při kvantitativním hodnocení účinnosti dezinfekce by v průběhu dezinfekčního zákroku mělo dojít k redukci
celkového počtu mikroorganismů o 3 až 5 log řádů (Böhm, 1998; Melicherčíková, 2011). Účinné mytí
s následnou dezinfekcí může odstranit až 99 % přítomných mikroorganismů (Fotheringham, 1995; Dvorak,
2008). Celkový počet mikroorganismů, který zůstává po asanačních zákrocích, by neměl přesáhnout
hodnotu 5,0 103 KTJ.cm-2 plochy (Böhm, 1998).
Při hodnocení preventivní dezinfekce může být ve vzorcích zjištěna přítomnost maximálně 10 %
indikátorových mikroorganismů. Naproti tomu při hodnocení ohniskové dezinfekce nesmí být ve vzorcích
stanoven žádný ze sledovaných indikátorových mikroorganismů (0-Enterobacteriaceae, 0-Micrococcaceae).
Přímá metoda
Přímý průkaz patogenních mikroorganismů v prostředí stájí je sice teoreticky možný ovšem to, že patogeny
v odebraných vzorcích neprokážeme, ještě neznamená, že ve stáji nejsou přítomny. Stejně tak je nutné mít
na zřeteli, že metody přímého průkazu patogenních mikroorganismů jsou finančně náročné, i z hlediska
vlastního provedení vyžadují zázemí dobře vybavené mikrobiologické laboratoře s vysoce erudovaným
personálem.
Nepřímé metody
Z výše uvedených důvodů se v praxi více využívají metody nepřímé. Jedná se jak o kvantitativní a kvalitativní
nepřímé stanovení mikroorganismů.

Kvantitativní nepřímé stanovení
Cílem kvantitativního nepřímého stanovení je zjistit množství, tj. celkový počet mikroorganismů na daném
povrchu. V praxi je hojně vyžívané.
V současnosti je v České republice využívána kvantitativní metoda mikrobiologické kontroly účinnosti
dezinfekce, která byla vytvořena Státní veterinární správou České republiky s cílem stanovit přesná pravidla
a hodnotící kritéria při provádění kontroly účinnosti závěrečné dezinfekce (KÚD) v chovech hospodářských
zvířat metodou stanovení celkového počtu mikroorganizmů (CPM).

Hodnocení účinnosti mytí a dezinfekce venkovních individuálních boxů (VIB) pro ustájení telat
v období mléčné výživy
Graf 1. Mikrobiální kontaminace povrchu VIB pro odchov
telat v období mléčné výživy
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Graf 2. Účinnost asanace

Celkový počet mikroorganismů po vyskladnění telat se na vnitřním povrchu stěn individuálních boxů
pohyboval od <1,0.101 do >1,5.106 KTJ.1 cm-2. Mechanickým čištěním došlo k významnému (93%) snížení
celkového počtu mikroorganismů z vnitřních povrchů (<101 až >103 KTJ.1 cm-2) v závislosti na druhu
materiálu.
Pěnovým mytím došlo ke snížení celkového počtu mikroorganismů na povrchu stěn individuálních boxů pro
telata na <101 až 102 KTJ.1 cm-2, následnou dezinfekcí byl celkový počet mikroorganismů dále redukován až
na <101 až 101 KTJ.1 cm-2. Účinnost pěnového mytí s následnou dezinfekcí povrchů individuálních boxů
dosahovala 99 % (graf 2). Vzhledem k tomu, že po dezinfekci maximum celkového počtu mikroorganismů
na povrchu individuálních boxů pro ustájení telat bylo 4,6.101 KTJ.1 cm-2 plochy, lze proto podle „Metodiky
provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové) dezinfekce“ (SVS ČR, 2010) považovat tuto
dezinfekci za účinnou, kde maximální doporučená hodnota CPM je ≤5,103 KTJ na 1 cm2.

Hodnocení účinnosti mytí a dezinfekce povrchu ustájení v předvýkrmu a výkrmu prasat
Graf 3. Mikrobiální kontaminace povrchu ustájení pro
předvýkrm a výkrm prasat

Graf 4. Účinnost asanace

Celkový počet mikroorganismů po vyskladnění selat z předvýkrmu a prasat z výkrmu se na vnitřním povrchu
podlah dosahoval 9,0.109 KTJ.1 cm-2 (graf 3). Mytím došlo ke snížení celkového počtu mikroorganismů na
povrchu podlah na 4,8.107 KTJ.1 cm-2, následnou dezinfekcí byl celkový počet mikroorganismů dále
redukován až na 2,3.102 KTJ.1 cm-2. Podle „Metodiky provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné
(ohniskové) dezinfekce“ (SVS ČR, 2010) je možno považovat tuto dezinfekci za účinnou, protože
nepřekračuje maximální doporučenou hodnotu CPM, tj. ≤5,103 KTJ na 1 cm2.
Mytím se snížil celkový počet mikroorganismů až o 99,5 % (graf 4). Účinnost dezinfekce dosahovala 99,9 %.

Kvalitativní nepřímé stanovení
Kvalitativní nepřímé stanovení využívá průkaz takzvaných indikátorových mikroorganismů. Jedná se
o specifické mikroorganismy z čeledi Enterobacteriaceae (Escherichia coli – zástupce G- bakterií)
a Micrococcaceae (Staphylococcus aureus - zástupce G+ bakterií), které jsou stabilně přítomné v objektech
živočišné výroby spolu s patogenními či potenciálně patogenními mikroorganismy (Novák, 2006; WHO,
1984). Jejich průkaz je možný jednoduchými rychlými (screeningovými) metodami. Vzorek odebraný
sterilním tamponem zvlhčeným ve sterilním fyziologickém roztoku, který je po odběru přenesen do
zkumavky s tekutou živnou půdou (např. Cheyfec, Kessler, Savage, aj.) a následně inkubován při teplotě
37 oC po dobu 24 hodin. V případě přítomnosti sledované skupiny mikroorganismů dojde ve zkumavce ke
změně zabarvení popř. i s tvorbou plynu.
Mají odolnost srovnatelnou s určitými patogeny, odolnost zástupců G- bakterií je nižší, odolnost G+ je vyšší.
Např. koliformní mikroorganismy mají srovnatelnou odolnost se salmonelami, v případě čeledi
Micrococcacae se streptokoky a stafylokoly.
Přítomnost E.coli ve vzorcích po dezinfekci indikuje možnost přežitelnosti dalších gram negativních bakterií
se srovnatelnou odolností (např. Brucella, Pasteurella, Salmonella, atd.), proto by se vlastní dezinfekce měla
opakovat. Naproti tomu při nepřítomnost Staphylococca aurea, zástupce nesporulujících gram pozitivních
bakterií (Listeria, Leptospira, atd.), ve vzorcích po dezinfekci stáje ukazuje, že asanační zásah byl účinný
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(WHO, 1984). Pokud indikátorové mikroorganismy nejsou ve vzorcích prokázány, znamená to, že
v prostředí není s největší pravděpodobností přítomen ani žádný patogen či potenciální patogen se
srovnatelnou odolností.
V případě preventivní ochranné dezinfekce je tato dezinfekce označena jako účinná, když počet pozitivních
vzorků z celkového počtu 30 stěrů, odebraných v jedné stáji, nepřesáhne 10%. Naproti tomu při ohniskové
dezinfekci je nutná absence všech bakterií čeledi Enterobacteriaceae a Micrococcaceae (Novák, 2006).
Stěrová metoda
Tato metoda spočívá v odběru vzorků pomocí sterilních vatových tamponů. Odběrová sada obsahuje:
1x tampón s transportním médiem, zvlhčovací roztok (10 ml sterilního fyziologického roztoku) a šablony
20 cm², respektive 10 cm2.
Odběr musí být uskutečněn po ukončení doby expozice
dezinfekčního prostředku ze suchých povrchů uvnitř
dezinfikovaného objektu, nejdéle však do 72 hod po
provedení dezinfekce.
Rozmístění odběrových míst musí být reprezentativní
s ohledem na místa, kde by mohla být nedokonale
provedena mechanická očista, případně mohlo dojít
k poklesu účinné koncentrace dezinfekčního prostředku
(např. stěna uvnitř, nosník 1 m od země, podlaha,
napáječka kolem ústí napáječek, napájecí miska, krmítka,
Souprava pro odběr stěrů
krmná linka, větrací klapka nebo dveře uvnitř, klecovina,
trusný pás, vaječný pás, hnízdo, hřad, hrazení, aj.). V závislosti na velikosti dezinfikovaného prostoru se
odebírá poměrný počet vzorků (minimálně 6 vzorků).

Postup vlastního odběru vzorků:
Pomocí odběrového tamponu smočeného těsně před odběrem ve sterilním fyziologickém roztoku se stírá
plocha stejné velikosti. K vymezení plochy se používá sterilní šablona (20 cm 2 – stěry z prostředí, respektive
10 cm2 – monitoring zoonóz, Národní program tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže, 2010).
Plocha se stírá uvnitř šablony na sebe kolmými úhlopříčnými tahy po dobu minimálně 30 sekund. Při
odebírání stěru je třeba se dotknout každého místa stejným způsobem.
POZOR! Výsledky stěrové metody jsou přímo závislé na odborné kvalifikaci pracovníka odebírajícího
vzorky (zvládnutí metody, pečlivost).
Bezprostředně po odebrání stěru se odběrový tampon vloží do sterilní zkumavky, která obsahuje
transportní médium, které brání pomnožování mikroorganismů. Po odběru je nutno vzorky uchovat při
teplotě v rozmezí 4 – 8 oC a nejpozději do 24 hodin je dopravit na vyšetření do schválené laboratoře.
Kultivace a následné počítání vykultivovaných kolonií vychází z ČSN EN ISO 4833:2003 (Mikrobiologie
potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganizmů-Technika počítání
kolonií vykultivovaných při 30 oC).
Konečný výsledek účinnosti závěrečné dezinfekce je vypočítán jako aritmetický průměr jednotlivých dílčích
hodnot KTJ.1 cm-2, zjištěných v jednotlivých stěrech dosazením do následujícího vzorce (SVS, 2010):

a  b  c  d  e  f 
X 

n

kde:

a, b, c, d, e, f - počty KTJ.1 cm-2 v jednotlivých dílčích stěrech,
n - počet vyšetřených stěrů,
X - průměrné mikrobiální zatížení.
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Interpretace výsledků:
Závěrečná dezinfekce je účinná, když X ≤ 5 x 103 KTJ na 1 cm2.
Závěrečná dezinfekce je neúčinná, když X > 5 x 103 KTJ na 1 cm2.
Stěrová metoda rovněž vyžaduje laboratorní zázemí pro kultivaci vzorků v Petriho miskách. Provedení
stěrové metody je ve srovnání s otiskovou metodou pomalejší, dražší a vyžaduje větší zkušenost provádějící
osoby. Na straně druhé jsou však výsledky přesnější, než je tomu u otiskové metody (Cacková, 2009).
Otiskové metody
Další možnost představují otiskové metody, které ovšem nelze použít u všech materiálů. Nejlépe se
uplatňuje u rovných povrchů, ale např. dřevěné povrchy mohou být pro odběr vzorků obtížným místem.
Nerovný povrch může znemožnit dotek celého povrchu agaru s vyšetřovaným místem, což vede k odběru
vzorku, který není pro dané místo reprezentativní.
Základem otiskové plotny je plastový nosič (destička), který je pokrytý na obou stranách mediem. Plastový
nosič je upevněn v uzávěru, pomocí něhož jej lze uzavřít do vnějšího trubicového krytu z čirého plastu.
Odběr vzorku – nosič s medii je určen pro okamžité přímé použití na rovný povrch, vodu a kapaliny. Vzorek
lze na nosič očkovat otiskovou metodou nebo odběrovým tamponem. Po odběru vzorku se nosič uzavře
zpět do krycí nádobky, ve kterém může být vzorek bezpečněji transportován v nezměněném stavu.
Účelem otiskových metod není přesně zjistit celkový počet bakterií kontaminujících vyšetřovaný povrch, ale
informovat o jeho hygienickém stavu. Interpretace otiskových ploten bývá obtížnější. Výsledky lze udávat
jako počet CFU/KTJ (colony-forming unit/kolonie tvořící jednotky) připadající na celou plotnu, anebo určitou
část její plochy (cm2). U komerčních otiskových metod je pro interpretaci výsledků k dispozici modelová
tabulka, která umožňuje odhad hygienické úrovně sledovaného povrchu na základě hustoty kolonií
narostlých na kultivačním médiu (Cacková, 2009).
POZOR! Pro vyhodnocení je vždy nutné znát nejen stav po čištění, mytí a dezinfekci, ale také před
vlastním hygienickým zásahem (vzorky pozadí). Oba výsledky však musí být zjištěny shodnou metodou.
V současnosti jsou dostupné otiskové plotny (Hygicult, Dipslides), určené pro stanovení celkového počtu
mikroorganismů, počet entorobakterií, koliformních bakterií, pseudomonád, kvasinek a plísní, v závislosti
na typech médií.
Nášlapová metoda
Nášlapy – nášlapové („galošové“) vzorky – pro monitorig zátěže velkých ploch, kdy se vzorky získají během
procházení halou na chov drůbeže použitím trasy, která zajistí dostatečnou reprezentativnost vzorků za
všechny části haly nebo příslušné sekce. Odběrová sada je tvořena: igelitové návleky a vlastní nášlapové
návleky ze savého materiálu a fyziologický roztok pro jejich zvlhčení.
Nášlapy se v současnosti odebírají při průkazu Salmonel především v rodičovských nebo prarodičovských
chovech, ale i v rozmnožovacích chovech drůbeže.
Vzhledem k tomu že nejčastějším místem výskytu Salmonel v chovech hospodářských zvířat je prostředí
stájí, proto odběr vzorků ze stájového prostředí není možno považovat za nejvhodnější způsob průkazu
Salmonel.
POZOR! Samotný průkaz přítomnosti Salmonel v prostředí nezaručuje, že je organismus nosnice nebo její
vejce kontaminováno (Boulianne, 2011).
Metoda ponorem
Poslední způsob odběru vzorků je ponoření dezinfikovaného předmětu do kultivační půdy, kdy se hodnotí
růst mikroorganizmů.
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Další mikrobiologické metody
Další metody, neinformují přímo o počtu bakterií, ale jsou zaměřeny na analýzu vybraných vlastností
mikroorganismů resp. monitorování nečistot. Jedná se o luminiscenční metodu nebo proteinové testy.

Luminiscenční metoda
Cílem luminiscenční metody je stanovit ATP v živých buňkách. Kritickým místem u luminiscenční metody je
odběr vzorků. Zdrojem chyb bývá nedostatečná reprezentativnost vzorků, zvláště při nestejnoměrné
kontaminaci. Velkým problémem je znehodnocení vzorků odpadlými epidermálními buňkami člověka.
Obsah ATP v lidských buňkách převyšuje jeho obsah v buňkách bakterií. Podmínkou je používání
jednorázových rukavic a sterilita používaného náčiní. Použití luminometrie je jednoduché, rychle poskytuje
výsledek, který je vyjádřen číslem. Na druhé straně ovšem luminometrie vyžaduje nákladné investice, je
náročná na pečlivé zpracování a eliminaci zdroje chyb. Jedná se o nestandardizovanou metodu.

Proteinové testy
Podstatou proteinových testů je průkaz proteinových nečistot na čištěných površích. Použití proteinových
testů je jednoduché, poskytuje okamžitou odpověď (čistý nebo špinavý), není příliš drahé. Testovací
proužky na proteinové testy mají dlouhou expirační dobu.
Otázkou budoucnosti může být i využití dalších vyvíjených metod:


turbidimetrie (měří CPM na základě změny intenzity zákalu média v závislosti na čase),



kalorimetrie (měřením produkce tepla se určuje metabolická aktivita buněk),



fluorimetrie (měří fluorescenci DNA po smísení se specifickým interkalačním barvivem),



radiometrie (zjišťuje se tvorba CO2 ze značeného uhlíkatého substrátu),



katalázových testů (využívá přítomnosti enzymu peroxidázy; odliší stafylokoky od streptokoků,
protože po smíchání kolonie stafylokoka s peroxidem vodíku dochází k uvolňování bublinek O2),



endotoxinových testů (endotoxin přítomný ve stěně gramnegativních střevních bakterií koaguluje
lyzát z amoebocytů kraba Limulus polyphemus za tvorby gelu nebo vloček, průkaz koliformních
bakterií),



biosenzorů (využívají specifické biochemické reakce zprostředkované izolovanými enzymy,
imunosystémy, tkáněmi, organelami nebo celými buňkami).

U všech metod hodnocení účinnosti dezinfekce je nezbytné zohlednit nejen jejich výše uvedenou náročnost
na laboratorní zpracování a s tím souvisí i jejich vyšší cena, ale i časovou prodlevu mezi odběrem vzorků
a získáním výsledku.
II.2.1.8. Dezaktivace
Po vydezinfikování ustájovacího objektu zde zůstávají zbytky dezinfekčního prostředku, které je nutné
odstranit. Zbytkové koncentrace některých přípravků také mohou mít negativní vliv na střevní mikroflóru,
u některých přípravků se může jejich toxický účinek projevit ve zvýšení morbidity a následně i mortality
ustájených zvířat.
Po uplynutí doby expozice, v závislosti na použitém dezinfekčním přípavku, následuje omytí krmné
(krmítek, koryt) a napájecí (napáječek) technologie, případně dezaktivace ošetřených ploch nebo předmětů
a odvětrání dezinfikovaného prostoru. V případě nutnosti je možná i chemická dezaktivace stavebních
konstrukcí a vnitřního zařízení.
Málokdy se stane, aby se při dezinfekčním zákroku spotřebovaly všechny přípravky. Potom je nutné se řídit
etiketou nalepenou na kanystru přípravku, kde je uvedena doba expozice přípravku a pokyny pro bezpečné
zneškodnění. Pokud je etiketa porušena, nezbývá než tyto informace získat z „Bezpečnostních listů“, které
jsou s přípravky dodávány při jejich nákupu. Zde lze nalézt jak pokyny pro skladování, tak i pro likvidaci
nespotřebovaných zbytků přípravků a jejich obalů.

29

II.2.2. Faktory ovlivňující účinnost dezinfekčních přípravků
Všechny dezinfekční přípravky jsou jedinečné ve svých vlastnostech a působení. Neexistuje dezinfekční
přípravek, který by byl účinný na všechny mikroorganismy a působil ve všech prostředích. V prostředí se
vyskytuje mnoho faktorů, které přímo ovlivňují účinnost dezinfekčních přípravků.
Účinnost dezinfekce chemickými dezinfekčními přípravky je ovlivněna:


odolností přítomných mikroorganismů,



charakterem prostředí,



vlastnostmi dezinfekčního přípravku,



způsobu použití dezinfekčního přípravku (Novák, 2006).

II.2.2.1. Odolnost mikroorganismů
Jednotlivé skupiny mikroorganismů (bakterií, virů, plísní, kvasinek, mikroskopických hub a vývojových stádií
endoparazitů) se liší rozdílnou citlivostí (odolností) k dezinfekčním přípravkům (tenacita), která vyplývá
z rozdílných morfologických a biochemických vlastností a propustnosti buněčných membrán.
Nejcitlivější na dezinfekční přípravky jsou obligátní (striktní) intracelulární bakterie, jako jsou
mykoplazmata. Méně citlivé k dezinfekci jsou Gram-pozitivní a Gram-negativní bakterie, obalené viry
a spory hub. Odolné vůči dezinfekci jsou neobalené viry a mykobakterie. Nejvíce odolné jsou bakteriální
endospory a protozoálních oocysty. Rezistentní vůči většině dezinfekčních přípravků jsou priony (Quinn
a Markey, 2000).
Tabulka 10. Tenacita jednotlivých skupin virů

Tenacita
Nejodolnější

Velmi odolně

Odolnější

Rozdělení virů
Viry neobalené
Enteroviry (RNK)

Aphtoviry (RNK)
Reoviry (RNK)
Adenoviry (DNK)
Viry obalené
Paramyxoviry (RNK)
Rhabdoviry (RNK)
Poxviry (DNK)

Relativně labilní

Herpesviry (DNK)
Togaviry (RNK)

Onemocnění
- ECBO - bovinní
- Nakažlivá obrna prasat
- Vezikulární choroba prasat
- Virová hepatitida kachňat
- Slintavka a kulhavky
- Mor koní
- Virová hepatitida krocanů
- Inkluzní hepatitida brojlerů
- Pseudomor drůbeže
- Mor skotu
- Vzteklina
- Vezikulární stomatitida
- Neštovice (Eq,Bo,Ov,Su,Cun)
- Difterie drůbeže
- Myxomatóza králíků
- Inf.fibromatóza králíků
- Aujezského choroba
- Inf.laryngotracheitida drůbeže
- Markova choroba
- Slizniční choroba skotu
- Mor prasat (evropský)
- Encephalomyelitida koní
- Klíšťová encephalitida

Výběr metod dezinfekce, respektive výběr dezinfekčního přípravku, se řídí vždy přítomností (výskytem)
nejodolnějších mikroorganismů, které představující v dané situaci největší riziko.
Sporulující bakterie (B. antracis) jsou více odolné k dezinfekčním přípravkům než nesporulující Gram
pozitivní koky. Gram-pozitivní bakterie jsou vnímavější k chemickým dezinfekčním přípravkům, zatímco
mykobakterie a endospory bakterií jsou odolnější. Hydrofilní, neobalené viry (adenoviry, pikornaviry,
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reoviry, rotaviry) jsou odolnější k dezinfekci než lipofilní obalené viry (coronaviry, herpesviry,
orthomycoviry, paramyxoviry, retroviry). Tenacita jednotlivých skupin virů je uvedena v tabulce 10.
Vnímavost jednotlivých skupin mikroorganismů k různým skupinám dezinfekčních přípravků je uvedena
v tabulce 11. U méně odolných baktérií dochází k jejich devitalizaci již po dvou minutové expozici. Ovšem
například jednu z nejběžnějších baktérií čeledi Enterobacteriaceae, Escherichia coli, lze při teplotě +4 oC ve
tvrdé vodě a 5% bílkovinném zatížení zlikvidovat až po třiceti minutách.
Tabulka 11. Citlivost vybraných skupin mikroorganismů na chemické dezinfekční přípravky
(upraveno podle Lintona et al.,1987; Kiupel et al., 2004; Dvorak, 2008)

Bakterie

Houby
Viry
Protozoa

Kvarterní
amon.slouč.

J

Fenoly

Cl

Peroxidy

Halogeny

(chlorhexidine)

Biguanidy

Alkálie

Aldehydy

Kyseliny

Skupiny mikroorganismů

Alkoholy

Skupiny dezinfekčních přípravků

Mykoplazmata
Rickettsie
Chlamydie
G+ bakterie
G-bakterie
Pseudomonas sp.
Bacily
Acidorezistentní bakterie
endospory
včetně spor
Viry obalené
Viry neobalené
včetně oocyst
Kokcidie

Priony
Vysvětlivky:

vysoce účinný

účinný

omezená účinnost

neúčinný

Patogenní mikroorganismy také mění své schopnosti přežít nebo vytrvat v prostředí (např. lože, podestýlka,
mrva, krmivo) a jejich potenciální cesty přenosu. Některé mikroorganismy jsou také aktivní ve vytváření
biofilmu, který zlepšuje jejich schopnost k přežívání v prostředí a snižuje účinnost dezinfekčních přípravků
(Ewart, 2001).
Pokud není možné identifikovat cílový mikroorganismus, měl by být jako první volba použit
širokospektrální přípravek, dokud nebude identifikace cílového mikroorganismu provedena.
Odolnost vývojových stádií endoparazitů k chemickým dezinfekčním přípravkům je vysoká, proto je
vhodné k jejich zničení využít fyzikální metody dezinfekce.
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II.2.2.2. Charakter prostředí
Charakter prostředí se uplatňuje v průběhu dezinfekčního procesu především svojí konzistencí, případně
charakterem povrchu, zatížením zejména organickými látkami, pH a teplotou.
Graf 5. Účinnost asanace v závislosti na typu povrchu

Kvalita povrchu
Typ povrchu může mít velký vliv na
účinnost dezinfekce (graf 5).
V chovech hospodářských zvířat
převládají porézní, nerovné povrchy,
povrchy
s mikroprasklinami
nebo
kapilárními tubuly, které mohou skrývat
mikroorganismy
a
jsou
obtížně
dezinfikovatelné.

Rozdělení povrchů prostředí podle dezinfikovatelnosti:
Snadno dezinfikovatelné


hladký, nepropustný, neporézní povrch

Polyetylen

Polypropylen

PVC textilie

Umožňují snadné a účinné odstranění organických nečistot, a tím se zajistí přímé působení použitého
dezinfekčního prostředku na ošetřovanou plochu.
Obtížně dezinfikovatelné


porézní, nerovný povrch, povrch s mikroprasklinami, poškozený povrch

Dřevo

Cihly

Omítka

Betonový povrch

Asfaltový povrch

Vyžadují delší dobu kontaktu s dezinfekčním prostředkem (dobu expozice) nebo vyšší koncentraci
dezinfekčního prostředku na těchto plochách.
POZOR: Při zvýšení koncentrace přípravku se může následně zvýšit i toxicita, korozivní nebo leptavé účinky!
Nedezinfikovatelné

Půda

Hluboká podestýlka
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Hnůj

Propustný povrch podlah či měkkých výběhů (např. utužená hlína podlaha, štěrk, stavební drť, hluboká
nebo vysoká podestýlka, aj.) je prakticky nedezinfikovatelný žádnými dezinfekčními přípravky.
Ve stájovém prostředí rozhoduje o účinnosti dezinfekčního přípravku volba správného typu smáčedla, které
zapraví účinné chemikálie do porézního materiálu. Rozhodující je procentuální podíl smáčedla v přípravku
a koncentrace použitého pracovního roztoku.
Ideální povrch pro dezinfekci je hladký (Ewart, 2001) a nepropustný (Fotheringham, 1995). Bakterie, které
přilnou na povrch, mohou vytvořit biofilm, který je pro dezinfekční přípravky obtížně propustný
(Fotheringham, 1995).

Teplota vzduchu
Obecně platí, že účinnost dezinfekčních přípravků je nejlepší při teplotách prostředí nad 20 oC. Vliv teploty
prostředí je významný, zejména v případě dezinfekce v prostorách, které není možné temperovat nebo
v případě dezinfekce venkovního prostředí (areálu farmy). Navíc, některé povrchy nebo oblasti, mohou být
citlivé na teplo (Ewart, 2001).
Nízké teploty vzduchu
Nízké teploty mohou významně snížit účinnost některých dezinfekčních přípravků.
To znamená, že postupně dochází ke snížení aktivity všech účinných látek do zamrznutí roztoku, který se tak
stane nepoužitelným. Účinné látky mají nižší schopnost ničit mikroorganismy, protože molekuly ztrácí
reaktivitu. Téměř všechny skupiny účinných látek začnou být opět účinné po jejich roztátí. Výjimku tvoří
samostatné halogeny bez sloučenin, které nejsou procesem zamrznutí ovlivněny, svoji účinnost si
uchovávají i v pevném skupenství jejich roztoku – v ledu.
Vysoké teploty vzduchu
Vysoké teploty vzduchu sice na jedné straně zvyšují reaktivitu některých účinných látek, ale na druhé straně
snižují jejich stabilitu.
Vysoká teplota vzduchu urychlí odpar dezinfekčního prostředku, tím se zkracuje doba kontaktu a snižuje
se účinnost.
Například peroxidy ztrácí stabilitu již při teplotách nad 30 oC, aldehydy nad 50 oC. Jejich molekuly jsou
následkem vysoké teploty destabilizovány a degradovány. Již krátké vystavení působení vysoké teploty má
za následek jejich rozklad. Jedná se o nevratnou reakci.
Z halogenů je často používaný nejméně stabilní chlór. Samostatně tento prvek použít nelze, proto ho
najdeme převážně ve formě chlornanu, který je bohužel reaktivní natolik, že v souvislosti s rostoucí
teplotou má tendenci se rozpadat a spojovat s jinými sloučeninami za tvorby nových molekul. V nových
sloučeninách pak ztrácí okamžitě svoji reaktivitu.
Naproti tomu jód je teplotou ovlivňován nepatrně. Vysoká teplota zvýší jeho reaktivitu, ale jeho
destabilizace je vratná vzhledem k tomu, že je to prvek a jako takový se již nerozkládá.
Fenoly jsou nestabilní, při vysoké teplotě se rozkládají na toxické frakce.
Kvartérní amoniové soli a biguanidy jsou, oproti všem oxidačním účinným látkám, stabilní a stejně aktivní
v širokém teplotním rozmezí. Jejich molekuly jsou biologicky rozložitelné až při značně vysokých teplotách,
ovšem je to zdlouhavý proces.
Každý dezinfekční přípravek má specifický teplotní koeficient, který udává vliv teploty vzduchu na
průběh a účinnost dezinfekčního prostředku.
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Označení nízký teplotní koeficient (Persteril) znamená, že teplotní rozdíly podstatně neovlivňují průběh
a výsledek dezinfekce. Naproti tomu z označení vysoký teplotní koeficient (Formalin) je možno usuzovat, že
průběh a účinnost dezinfekce je značně ovlivněna teplotou vzduchu.

Relativní vlhkost vzduchu
Relativní vlhkost může také ovlivnit aktivitu některých dezinfekčních přípravků. Například, formaldehyd
(zaplynování, fumigace) vyžaduje pro zachování účinnosti relativní vlhkost nad 70 %.

Organické znečištění
Odstranění všech organických materiálů před aplikací dezinfekčního prostředku má zásadní význam.
Znečištění dezinfikovaných povrchů organickým materiálem
(tj. půda, podestýlka, stelivo, krmivo, hnůj, moč, prach, mléko,
aj.) výrazně negativně ovlivňuje účinnost dezinfekce
(Fotheringham, 1995).
Organická hmota poskytuje fyzickou bariéru, která chrání
mikroorganismy před kontaktem s dezinfekčním přípravkem.
Zbytky
organického
materiálu
neutralizují
mnoho
dezinfekčních přípravků, zejména s obsahem sloučenin chlóru
a jódu (Ewart, 2001; Shulaw et al., 2001). Nářadí nebo zařízení,
které se používají k čištění (tj. košťata, lopaty, kbelíky, hadice),
musí být také dekontaminováno před dalším použitím nebo,
zejména v případě ohniskové dezinfekce, nejlépe likvidováno.
Některé dezinfekční přípravky (s vysokým obsahem smáčedel)
mohou mít účinnost nebo zbytkovou aktivitu i v přítomnosti
organického materiálu (tj. fenoly) a měly by být používány
tam, kde je úplné odstranění organických nečistot obtížné
(stájové objekty s kontinuálním provozem, zásobníky krmiv,
aj.). Avšak při aplikaci těchto dezinfekčních přípravků musíme
počítat s působením této organické zátěže.

Organické znečištění negativně ovlivňuje
účinnost dezinfekce

Prašnost prostředí
Prašnost prostředí je limitujícím ukazatelem, zvláště při
rekontaminaci již vydezinfikovaných ploch. Rovněž tak
přispívá k samotné kritické kontaminaci čistého prostředí
zvenčí.
K boji s prašností lze využít buď mikro-, nano- nebo
biofiltry, které jsou však drahé a obtížně udržovatelné,
nebo přípravky s micelárními účinky vazby beznábojových
tenzidů s účinnou látkou a prachovým zrnem.

Účinnost dezinfekce závisí i na prašnosti prostředí

Mikrobiologická kvalita vody
Kvalita vody může výrazně snížit účinnost používaného dezinfekčního prostředku. Vysoká mikrobiální
kontaminace vody snižuje obsah účinné látky na tak nízkou hladinu, která absolutně nestačí ke snížení
celkového množství mikroorganismů na požadovanou úroveň.

Tvrdost vody
Tvrdost vody použité k čištění, mytí a ředění dezinfekčních přípravků je dalším důležitým ukazatelem, který
může ovlivnit účinnost dezinfekce.
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Tvrdá voda může inaktivovat nebo snížit účinnost některých dezinfekčních přípravků (např. kvarterní
amoniové sloučeniny, fenoly).
Tvrdá voda obsahuje ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+), vyluhované z vápence a jiných minerálů jako
podzemní voda prochází přes ně. Tyto ionty mohou tvořit komplex s čistící složkami (detergenty), což vede
k nahromadění (reziduí) zbytků, čímž se snižuje čistící schopnost.
Nicméně, mnoho detergentů obsahuje chelatační činidla, jako je EDTA, která pomáhají vázat tyto ionty
(Ewart, 2001).
Při přípravě pracovních roztoků dezinfekčních přípravků je vhodné používat pouze kontrolované zdroje
vody, anebo vybírat takové přípravky, které obsahují dostatečně množství anorganických kyselin nebo
u alkalických přípravků aditiva pro snižování tvrdosti vody (sekvestranty).

pH
Činnost některých dezinfekčních přípravků je ovlivněna hodnotou pH.
Alkalické pH (větší než 7) zvyšuje účinnost glutaraldehydu, formaldehydu, fenolu (Sotohy, 2004). Také
kvarterní amoniové sloučeniny (QACs) mají největší účinnost při pH 9-10 (Ewart, 2001). Obdobně
i alkalizovaný formalín vykazuje zlepšení devitalizačních účinků na mikroorganismy (Ondrašovič et al., 1996).
pH může také ovlivnit činnost fenolů, sloučenin chlornanu a jódu (Ewart, 2001). Chlornan sodný vykazuje
vysokou antimykotickou účinnost v prostředí s kyselým pH (Sotohy, 2004).
Hodnota pH také výrazně ovlivňuje teplotní odolnost mikroorganismů. Např. tepelně velice odolné spory
ztrácejí tuto odolnost v kyselém prostředí. Podobně mnohé patogenní mikroorganismy, adaptované na
přibližně neutrální pH těl vyšších organismů, odumírají v kyselém prostředí při výrazně nižších teplotách.
Většina bakterií je schopná přežít v pH intervalu cca 3-5 jednotek (např. E. coli 4,3-9,5, optimum 7,0).
Kvasinky mají podobnou odolnost. Nejširší interval odolnosti mají plísně, které jsou schopné přežít
v intervalu až 10 jednotek pH, tedy i v dost extrémních podmínkách (Šilhánková, 1995).

Přítomnost jiných chemických látek
Jiné chemikálie mohou ovlivnit účinnost některých dezinfekčních přípravků. Například, jodové přípravky
jsou inaktivovány kvarterními amonnými sloučeninami, zatímco mýdlo zvyšuje razantní schopnost fenolů.
II.2.2.3. Vlastnosti dezinfekčního prostředku
O účinnosti dezinfekce rozhodují přímo vlastnosti dezinfekčního přípravku jako například spektrum
účinnosti a stabilita.

Spektrum účinnosti
Dezinfekční přípravky, které jsou určeny k úplné devitalizaci mikroorganismů, jsou označeny příponou
–cidní. Kromě toho je spektrum účinnosti dezinfekčních přípravků označováno velkými písmeny:
A = baktericidní (usmrcují vegetativní formy bakterií a mikroskopické kvasinkové houby),
T = tuberkulocidní (působí na původce tuberkulózy),
M = mykobaktericidní (působí i na atypická mykobakteria),
V = fungicidní (působí proti mikroskopickým kvasinkám i vláknitým houbám),
C = sporocidní (inaktivují spory bakterií),
B = virucidní (usmrcují viry).
Naproti tomu dezinfekční přípravky, které omezují růst mikroorganismů nebo brání jejich rozmnožování,
jsou označeny příponou – statické (např. bakteriostatika, virostatika, sporostatika) (Dvorak, 2008).
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Podle spektra účinnosti se dezinfekční přípravky dělí:




širokospektrální
s omezeným spektrem účinnosti
specifické

Spektrum účinnosti je limitujícím ukazatelem pro výběr správného dezinfekčního přípravku. Některé
notifikované chemické látky nejsou účinné například proti některým virům, jiné zase proti bakteriálním
sporám či plísním, mají tzv. omezené spektrum účinnosti. Jak je zřejmé z tabulky 12, každá z účinných látek
vykazuje různou účinnost na různé skupiny mikroorganismů. Na druhé straně existuje skupina látek, které
jsou účinné proti širokému spektru patogenů (tzv. širokospektrální). Přibližně platí, že má-li dezinfekční
přípravek sporicidní účinek, lze předpokládat, že bude mít také účinek na široké spektrum patogenních
agens (Severa, 2008).
Požadovaný efekt dezinfekce závisí na výběru účinného dezinfekčního prostředku a dodržení ověřeného
způsobu jeho použití (tabulka 12).

Legenda:

+++
++

= vysoce účinný
= průměrně účinný

+
-

Korozivní
účinek

Vliv
na prostředí

++
+++
+
++
++
+++
+
+

teplota

++
+
+++
++
+++
++
+++
+
++
++

Doporučené

pH

Viry

Spory

+ (+)
+
++
(+) +++
+
- ++
+
- +++
++
+
+
++ (+) - (+)
+ (+)
+++ +++ +++
+++ +++ +++
+++
++ +++

Citlivost
k organickým
nečistotám

Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne

Rychlost
účinku

Kyseliny
Alkálie
Chlornany
Chloraminy
Jodofory
Fenoly
Kvarterní amoniové slouč.
Glutaraldehyd
Kyselina peroctová
Oxidancia

Účinnost
Bakterie

Skupiny dezinfekčních
přípravků

„Mycí“efekt

Tabulka 12. Vybrané vlastnosti dezinfekčních přípravků
(upraveno dle Danish Recommendations, Interdisciplinary Report, 2001)

2
7
cca 7
6
8
cca 8
7
6
6

 5°C
 35°C
 35°C
 40°C
 5°C
 5°C
 5°C

+++
++
+++
+++
+
+
++
+

Ne
Ne
Ne
Ne
?
Ano
?
Ne
Ne
Ne

= málo účinný
= neúčinný

Dezinfekční přípravky, které nemohou být smíchány v důsledku vzniku toxického účinku, nebo protože se
navzájem neutralizují, jsou uvedeny v tabulce 13.
Tabulka 13. Nevhodné kombinace dezinfekčních přípravků
(upraveno dle Danish Recommendations, Interdisciplinary Report, 2001)

Skupiny dezinfekčních přípravků
Kyseliny
Alkálie
Kvarterní amoniové sloučeniny
Chloramin, hypochlorit
Jodofory
Chlorhexidin

Nemohou být míchány s
alkálie, přípravky chlóru a chlorhexidin
kyseliny, jodofory a chlorhexidin
mýdlo, silné kyseliny a alkálie, jodofory
kyseliny
alkálie, hydroxid vápenatý (práškové hašené vápno)
a kvarterní amoniové sloučeniny
kyseliny a alkálie
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Vlastnosti vybraných dezinfekčních přípravků a jejich vhodnost pro dezinfekci vodovodního potrubí je
shrnuta v následující tabulce 14.
Tabulka 14. Vlastnosti dezinfekčních přípravků pro dezinfekci vodovodního potrubí
(upraveno podle Lohmanna, 2013)

Toxikologické
vlastnosti

Stálost

Okyselení (pro
zesílení účinku
dezinfekce)

Odstraňování
biofilmu

Dezinfekce
v nepříznivých
podmínkách*
Odstraňování
vodního
kamene

Dezinfekce

Dezinfekční přípravky

Kyselina peroctová
Peroxid vodíku
Organické kyseliny
Chlór
Oxid chloričitý
Chloramin T
Biocid 30
Vysvětlivky:

výborný

dobrý

uspokojivý

dostatečný

nedostatečný

*pH, tvrdost, teplota

Stabilita
Stabilita dezinfekčního přípravku ovlivňuje také jeho účinnost. S časem se mění složení, klesá obsah účinné
sloučeniny či účinné funkční skupiny (Severa, 2008).
Základním kritériem pro výběr vhodného přípravku je znalost cílového prostředí a jeho mikrobiálního
zatížení včetně možnosti aplikace. Při výběru vhodného mycího či dezinfekčního přípravku je nutné vlastní
výběr uskutečnit s ohledem na faktory, které jeho účinnost mohou ovlivnit (tabulka 15).
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Tabulka 15. Charakteristika jednotlivých skupin dezinfekčních přípravků
(upraveno podle Lintona et al.,1987; Quinna a Markeye, 2001; Novák, 2006; Dvorak, 2008;
Tittla, 2008; Rutala et al., 2008)
Skupiny
dezinfekčních
přípravků

Příklady

Mechanismus
působení

Výhody

Nevýhody

Toxicita

Alkoholy

Etylalkohol
Metylalkohol
Butylalkohol
Propylalkohol
Isopropylalkohol

 Denaturují lipidy
 Sráží bílkoviny
 Poškozují buněčné
membrány

 Čistící účinek
 Rychlé vypařování
z povrchů
 Rychle působí
 Přítomnost vody je zásadní  Dlouhodobé používání
tvrdí a zvětšuje
pro jejich aktivitu
plastové potrubí
 Nezanechávají žádná
 Absorbovány pryží
rezidua ani usazeniny
 Potřebuje vysoké
dávkování (60-90 %)
 Hořlavé

-

Aldehydy

Glutaraldehyd
Glyoxal

 Denaturují bílkoviny

 Širokospektrální
 Senzibiluje
 Účinný v přítomnosti
 Vyžaduje správné
organického materiálu
zacházení a skladování
 Účinný ve tvrdé vodě
 Nepoužívat při teplotě
(nejúčinnější při alkalickém
pod 10 oC
pH)
 Nízký korozivní účinek
 Nepoškozuje plasty, pryž

 Dráždivý (kůže,
sliznice) ve vyšších
koncentracích
 Riziko
karcinogenity
a mutagenity

 Širokospektrální
 Používat v dobře
větraných prostorách
 Méně účinný v přítomnosti
organické hmoty než
 Nepoužívat při teplotě
glutaraldehyd
pod 10 oC
 Může být využíván jako
tekutina nebo jako plyn

 Dráždí sliznice
a tkáně
 Proniká přes
pokožku a sliznice
 Toxický ve všech
koncentracích
 Mutagen
 Karcinogen
3. stupně

 Širokospektrální
 Nekontabilní
s aniontovými
 Netoxický
sloučeninami
 Nedráždí (vhodný na kůži a
 Funguje v omezeném
sliznice)
rozsahu pH (5-7)
 Delší reziduální účinek na
 Inaktivovány
kůži struků
organickou hmotou

 Toxický pro ryby

 Alkylují aminokyseliny,
nukleové kyseliny
 Reagují s NH2 a -OH
skupinami bílkovin
a nukleovými
kyselinami

Formaldehyd

 Inaktivují buněčné
enzymy
 Inhibují proteosyntézu
i syntézu DNA

 Mění propustnost
membrán

Biguanidy

Chlorhexidin
digluconatis
Nolvasan
Virosan

Halogeny
Chlornany

Chlornan sodný
 Denaturují bílkoviny
Chlornan vápenatý  Oxidace enzymů
Chloramin
a aminokyselin
Dikonit
 Mění propustnost
benzenchloraminy
bakteriálních
buněčných stěn
 Inhibují proteosyntézu
i syntézu DNA

Halogeny
sloučeniny jodu

Jodofory
Betadyne
Providone

 Denaturuje bílkoviny
 Přímá oxidace
klíčových organel
a enzymů mikrobiální
buňky
 Reagují s bílkovinami
pomocí amino- a thiolskupin

 Širokospektrální
 Krátká doba expozice
(působí rychle)
 Snadno se resorbují
 Usazeniny se lehce
odstraní oplachem
 Levné

 Příprava pracovního
 Dráždí sliznice
před aplikací
a tkáně
 Inaktivován slunečním  Nikdy nemíchat
zářením
s kyselinami,
uvolňuje se
 Vyžaduje vyšší počet
toxický plynný
aplikací
chlor
 Neúčinné v přítomnosti
organického materiálu,
rozpad
 Rychle ztrácí účinnost
na hrubých površích
(beton)
 Korozivní účinek

 Širokospektrální
 Účinné v přítomnosti
organické hmoty, ve tvrdé
vodě; při nízkých teplotách
i po zamrznutí
 Méně chemicky reaktivní
 Barevná indikace účinnosti
 Stabilní při skladování
 Relativně bezpečné
 Aktivita jodoforů je větší
při nízkém pH

 Inaktivovány
kvarterními
amoniovými
sloučeninami
 Vyžadují vyšší počet
aplikací
 Korozivní účinek
 Skvrny na oblečení
a ošetřených površích
 Jodofory nepoužívat
v alkalických
podmínkách, nebo
ve směsi s jinými
sloučeninami
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-

Skupiny
dezinfekčních
přípravků
Oxidační činidla
(Peroxidy)

Příklady
Peroxid vodíku

Mechanismus
působení
 Denaturují bílkoviny a
lipidy
 Inaktivují enzymy reakci
s amino- a thiolskupinami

Manganistan
draselný

 Oxidují buněčné
organely, (vazba na
thiolové skupiny organel
a enzymů)

Výhody

Nevýhody

 Širokospektrální
 Působí rychle při
teplotách nad 55 oC
 Nenechává žádné
usazeniny

 Nestabilní v roztoku
 Inaktivován organickým
znečištěním
 Ztrácí účinnost na
hrubých površích
(beton)

 Širokospektrální

 Ztrácí účinnost na
hrubých površích
(beton)

Toxicita

Virkon S
Oxy-Sept 333

 Hydroxylový radikál
reaguje
s membránovými lipidy
a DNA

 Širokospektrální
 Účinný v přítomnosti
organické hmoty

 Tepelně nestabilní
 Silně Ztrácí účinnost na
hrubých površích
(beton)

k. peroctová Persteril

 Silný oxidační účinek

 Širokospektrální

 Korozivní účinek
 Ztrácí účinnost na
hrubých površích
(beton)
 Vysoce výbušný

 Možný
karcinogen

Lysol,Kresol
One-Stroke Environ
Pheno-Tek II
Tek-Trol

 Denaturují bílkoviny
 Mění propustnost
buněčné stěny

 Dobrá účinnost
s organickou hmotou
 Nezpůsobují korozi
 Stabilní při skladování

 Snížená rozpustnosti ve
vodě
 Silný zápach
 Ničí jen vegetativní
formy mikroorganismů

 Mohou způsobit
podráždění kůže
a očí
 Toxické pro
zvířata, zvláště
pro kočky
a prasata
 Karcinogen IARC
skupiny 3

Kvarterní amoniové
sloučeniny

Benzalkonium
chlorid, D-256,
Chlorid
cetylpyridinia
Roccal, DiQuat

 Denaturují bílkoviny
 Váží fosfolipidy buněčné
membrány

 Účinné při vysokých
teplotách a vysokém pH
(9-10)
 Stabilní při skladování
 Netoxické- nedráždí kůži
 Nízce korozivní

 Účinnost snižuje
přítomnost organické
hmoty; tvrdá voda,
aniontové detergenty
 Dlouhá doba působení
 Potřebuje velké
množství vody

-

Alkálie

Hydroxid sodný

 Hydrolyzují bílkoviny
 Zmýdelňují tuky

 Širokospektrální
 Účinný dezinfekční
prostředek i
v přítomnosti organické
hmoty
 Mění pH prostředí
 Teplota nad 40 oC
zvyšuje jejich účinek

 V pevném stavu vysoce
hygroskopický
 Nepoužívá se na dřevo
 Korozivní účinek
 Nikdy nelít vodu do
louhu- velmi prudká
reakce

 Silná žíravina leptá pokožku
 Zdraví škodlivá
látka
 Při zasažení očí
může způsobit
slepotu

 Vysoké pH a působení
detergentů má inhibiční
účinky
 Bouřlivě reaguje
s kyselinami

 Žíravina poleptání kůže
 Podráždění očí

 Kromě výše uvedeného
 Účinný proti oocytům
kokcidií

 Neúčinný v přítomnosti
organické hmoty a ve
tvrdé vodě
 Štiplavý zápach

 Žíravina poleptání kůže
 Podráždění očí

 Mění pH prostředí nízké pH má inhibiční
účinek na bakterie)
 Dobře odstraňují
usazeniny a vodní
kámen

 Aktivita závisí na pH
 Korozivní účinek
 Jejich vlastnosti omezují
použití jako dezinfekční
prostředky

 Žíraviny
 Silná leptadla

Fenoly

Hydroxid vápenatý
(hašené vápno)

Hydroxid amonný

Kyseliny

Anorganické:
- k. chlorovodíková,
sírová, dusičná

Organické:
- k. mléčná,
mravenčí, octová,
sorbová, citronová,
benzoová

 Oxidují, denaturují
bílkoviny a ničí vazby
nukleových kyselin

 Široce používány
v potravinářství
 Mění pH prostředí nízké pH má inhibiční
účinek na růst bakterií
 Dobře odstraňují
usazeniny a vodní
kámen
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Obsah tenzidů
Také v dezinfekčních přípravcích mohou být obsaženy tenzidy, které snižují povrchové napětí rozpouštědel,
usnadňují tak rozpouštění a odstraňování nečistot. Klasifikace tenzidů v dezinfekčních přípravcích je shodná
jako u tenzidů obsažených v mycích prostředcích: kationaktivní, anionaktivní, neionogenní a amfoterní
(str. 14-15).
Obsah tenzidů ovlivňuje smáčivost dezinfekčních přípravků, tj. vlastnost umožňující rychlý a dokonalý styk
mezi dezinfikovaným povrchem a dezinfekčním přípravkem.
Obsah smáčedla v dezinfekčním prostředku má významný vliv na rychlost aplikace, spotřebu pracovního
roztoku a dobu expozice. Čím je obsah smáčedla v dezinfekčním přípravku vyšší, tím se snižuje spotřeba
pracovního roztoku a prodlužuje se délka expozice (tabulka 16).
Tabulka 16: Vliv obsahu smáčedla na rychlost aplikace, spotřebu roztoku a dobu expozice
(Tittl, Novák, 2010)

Způsob
aplikace

Koncentrace
roztoku
[%]

Postřik
roztoku
Aplikace
pěny

Výkon
tlakového
čističe

Rychlost aplikace
0*

8*

-1

2

25*

Spotřeba
roztoku
0*

-1

8*

25*

Doba
expozice
0*

-2

[m .min ]

[l.m ]

8*

25*

[bar]

[l.min ]

[min]

≤45

1-30

1-30

1,3-38

1,3-80

1

0,6

0,5

1

2

4

≤40

5-30

-

17-100

20-120

-

0,3

0,3

-

30
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0,5

Pozn. *Obsah neionogenního smáčedla [%]

II.2.2.4. Způsob použití dezinfekčního přípravku
Jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících účinnost dezinfekce, je forma aplikace přípravku. Dezinfekční
přípravky lze aplikovat ve formě prášku, vodného roztoku (popř. suspenze, emulze), pěny, aerosolu a plynu
nebo par.

Prášková forma
Prášková forma je v suchém prostředí neúčinná!
Prášková forma je použitelná pouze v tekutém (voda) a vazkém (moč) prostředí za předpokladu dodržení
doporučené dávky přípravku, důkladné homogenizace a zajištění požadované doby expozice.

Práškový dezinfekční přípravek je v suchém prostředí neúčinný
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Roztok
Roztok je nejčastěji používanou aplikační formou.
Faktory ovlivňující účinnost pracovního roztoku:
 vhodný způsob aplikace
 koncentrace preparátu (stabilní přípravky) nebo účinné látky (nestabilní přípravky)
 teplota roztoku
 množství
 počet aplikací
 kvalita aplikace
 doba expozice
Vhodný způsob aplikace
Povrchy objektů nebo zdi staveb mohou být ošetřeny dezinfekčním roztokem otíráním, kartáčováním,
postřikem nebo mlžením. Postřik je nejjednodušší a nejčastější forma aplikace dezinfekčního přípravku, kdy
se pomocí postřikovačů do prostoru rozptýlí hrubší kapénky roztoku. Plocha má být úplně smočená
(Horáková, 2007). Přenosná zařízení (např. proložky, aj.) by měla být ponořena do nádoby s dezinfekčním
roztokem. Zaplynování mohou být použity v některých situacích, ale je neefektivní v budovách se špatně
těsnícími okny a dveřmi, nebo poškozenou střechou.

Postřik je nejčastější forma aplikace
dezinfekčního přípravku

Ponořování je další formou aplikace
dezinfekčních přípravků

Koncentrace preparátu nebo účinné látky
Využití vhodné koncentrace dezinfekčního přípravku je
významné k dosažení nejlepšího výsledku. Některé
dezinfekční přípravky budou mít různé ředění v závislosti na
požadovaném využití prostředku (tj. – statické versus –cidní
působení).
Některé dezinfekční přípravky mohou být účinnější při
vyšších koncentracích a kratší době expozice, tato úroveň
bude limitována stupněm rizika pro personál, povrchy nebo
vybavení, tak jako náklady na chemické látky (dezinfekční
přípravky).
Obecně platí, že čím vyšší je koncentrace, tím větší
účinnosti dezinfekce a kratší doba expozice (Favero a Bond,
2000). Výjimkou jsou alkoholy a jodofory, které mají
optimální rozsah koncentrací.

Účinek dezinfekce závisí na koncentraci
dezinfekčního prostředku

POZOR: Zvýšená koncentrace dezinfekčních přípravků představuje zvýšené riziko pro zdraví lidí a zvířat.
Vyšší ředění dezinfekčního přípravku může způsobit také jeho neúčinnost na cílový mikroorganismus. Na
etiketě je uvedena doporučená koncentrace pro každou situaci.
Je nutné brát ohled na to, že jakýkoliv zdroj stojaté vody (mokrý povrch po mytí) nebo jiných vodních zdrojů
(např. dešťové srážky) může naředit pracovní koncentraci použitého dezinfekčního přípravku.
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Příklady ředění pracovních roztoků dezinfekčních přípravků jsou uvedeny v dávkovací tabulce (tabulka 17).
Tato tabulka platí za předpokladu, že v originálním balení je 100% koncentrace dezinfekčního přípravku.
Tabulka 17. Dávkovací tabulka (Tondrová, 2009)
Voda k ředění
1 litr
2 litry
3 litry
4 litry
5 litrů
6 litrů
7 litrů
8 litrů
9 litrů
10 litrů

0,5 %
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,75 %
7,5
15
22,5
30
37,5
45
52,5
60
67,5
75

Požadovaná koncentrace
1%
2%
10
20
20
40
30
60
40
80
50
100
60
120
70
140
80
160
90
180
100
200

3%
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

4%
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400

5%
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

Čísla, uvedená v tabulce 17, představují množství dezinfekčního přípravku v mililitrech (kapalný) nebo
v gramech (práškový), které se míchá s potřebným množstvím rozpouštědla (nejčastěji vody, alkoholu)
k získání potřebného množství dezinfekčního roztoku.
Teplota roztoku
Teplota pracovního roztoku se řídí tepelnou stabilitou dezinfekčního přípravku.
Stabilní dezinfekční přípravky mohou být použity pro přípravu horkých roztoků (60-80 oC).
Nestabilní dezinfekční přípravky se užívají pro přípravu studených roztoků (<30 oC).
Přirozeně reagující chemické látky, jako např. chlornan, jsou nestabilní při vysokých teplotách.
Působení dezinfekčních přípravků se obecně zvětšuje zvýšením teploty roztoku.
Množství roztoku
Běžně se používá 0,5 až 1,0 litru roztoku na 1 m2 nepropustné plochy. Sporotvorné mikroorganismy vyžadují
1,0 až 3,0 litry.m-2. Množství pracovního roztoku, který bude aplikován na jednotku plochy, se řídí návodem
použití pro daný dezinfekční přípravek dodaný výrobcem resp. dodavatelem.
Počet aplikací
Obecně je výhodné aplikovat pracovní roztok opakovaně
(minimálně dvakrát), u sporotvorných třikrát, ovšem
v současnosti je upřednostňována metoda jednorázové aplikace
dezinfekčních přípravků. Vždy je nutné postupovat v souladu
s návodem použití pro daný dezinfekční přípravek.
Kvalita aplikace
Výsledný efekt dezinfekce pracovního roztoku závisí především
na rovnoměrnosti pokrytí všech povrchů. Výhodou dezinfekčních
přípravků aplikovaných formou pěny je možnost vizuální kontroly
nanesení a pokrytí dezinfikovaného místa pěnou.
Doba expozice
Doba expozice je většinou 3-4 hodiny. Výjimkou je stabilizovaná
kyselina peroctová (Persteril) s minimální dobou expozice
30 minut.
Dodržení doby expozice (působení) je pro dosažení účinnosti
dezinfekčních přípravků zásadní.

Účinek dezinfekce závisí na rovnoměrnosti
pokrytí dezinfikovaných povrchů

Účinnost dezinfekce se zvyšuje s dobou expozice.
Obecně platí, že předměty s vyšší úrovní mikrobiální kontaminace, vyžadují delší dobu expozice.
42

Mycobakterium spp. vyžaduje delší dobu expozice než většina ostatních vegetativních bakterií. Nejdelší
doba expozice je nutná u bakteriálních spor. Spory bakterií (např. spory Bacillus anthracis) jsou extrémně
odolné vůči faktorům prostředí a dezinfekčním přípravkům. Pozor ne všechny dezinfekční přípravky jsou
účinné na spory (Fotheringham, 1995).
Potřebná doba expozice kolísá u jednotlivých dezinfekčních přípravků. Například 70% izopropylalkohol
může zničit Mycobacterium tuberculosis za 5 minut, zatímco 3% fenol vyžaduje 2-3 hodiny (Ewart, 2001).
Minimální doba působení by měla být uvedena výrobcem na etiketě.
POZOR: Je vhodné zvážit doporučenou délku expozice, uvedenou výrobcem, a podmínky prostředí.
Některé faktory prostředí (kvalita povrchu, teplota vody, pH, tvrdost vody, přítomnost organických
nečistot) mohou vyžadovat delší dobu expozice pro zachování účinnosti dezinfekčního přípravku.
Dezinfikovaná místa by měla být dobře nasáklá vybraným dezinfekčním přípravkem, aby se zabránilo
vysychání před koncem optimální doby působení. Některé chemické látky mohou mít reziduální působení
(např. kvarterní amoniové sloučeniny) zatímco jiné se mohou rychle vypařovat (např. alkoholy).

Pěna
Dezinfekce aplikovaná ve formě pěny je perspektivní způsob dezinfekce:
 lepší schopnost fixace účinné látky pěny na požadovaném
povrchu (jak svislé, tak vodorovné plochy),
 omezení sekundárního přenosu pěny,
 aplikace pěny z větší a bezpečnější vzdálenosti,
 možnost přídavků dalších detergentních látek a směsí,
 delší doba působení přípravku na šikmých, svislých površích
a stropech (relativně dlouhá doba rozpadu pěny),
 při aplikaci nedochází ke ztrátě pěny odrazem nebo
stečením z povrchů,
 možnost vizuální kontroly nanesení a překrytí
dezinfikovaného místa pěnou (Kotinský, Hejdová, 2003).

Pěnová dezinfekce má nesporné výhody

Prostorové aerosoly, plyny a páry
Prostorové aerosoly a plyny vyžadují:


hermetické uzavření dezinfikovaného prostoru,



suchost dezinfikovaných ploch,



vysoká vlhkost vzduchu,



teplotu prostředí nad 15 oC (minimálně 12 oC).

Aerosol formalínu je účinný pouze při teplotách vzduchu nad 10 oC a relativní vlhkosti vzduchu 65-95 %
(Thielen et al., 1987). Množství prostředku na 1 m3 prostoru (20-40 ml Formalínu na 1m3, ředění vodou 2:1).
Pro dosažení odpovídajícího účinku musí přípravek působit minimálně 6-12 hodin.
Účinek dezinfekce ve velkých prostorách závisí také na počtu zdrojů produkujících plyn (1 zdroj na 150 m2
prostoru). Zatímco u aerosolů se počet stanovišť stanoví podle výkonu a charakteru aerosolátoru.
Aerosolová dezinfekce (12 l Pedoxu PAA/50 a 4 kg chlorového vápna) ve výkrmně brojlerů (3400 m 2) snížila
celkový počet mikroorganismů ve vzduchu o 4 řády, u obvodových stěn o 1 řád, u krmítek a napáječek
o 2 řády (Ondrašovič et al., 2008).
Výhodou aerosolu je zasažení mikrobů volně se vznášejících i sedimentovaných na povrchu předmětů
(Horáková, 2007). Aerosolovou dezinfekci lze využít i na bakteriální spory, jako nejúčinnější byly kyselina
peroctová a peroxid vodíku, které byly ovlivněny teplotou vzduchu a pH jen minimálně (Thielen et al., 1987).
V průběhu aerosolové dezinfekce je nutné být opatrný, protože často dochází k prudké exotermické reakci
(Ondrašovič et al., 2008). Aerosoly mohou dráždit dýchací aparát, sliznice a kůži člověka, případně vyvolávat
alergické reakce (Horáková, 2007).
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Plynování (fumigace) využívá plynné látky nebo suchý aerosol. Výhodou je, že se při plynování do
ustájovacího prostoru nevnáší žádná vlhkost. Hlavní podmínkou plynování je vystájení všech zvířat.
K plynování se používá ethylen oxid, propylen oxid, formaldehyd, ß-propiolakton, kyselina peroctová,
peroxid vodíku, oxid chloričitý, ozón (Horáková, 2007).
Dezinfekci prostor lze zajistit i odpařováním par dezinfekčních roztoků. V závislosti na velikosti
dezinfikovaného prostoru je nutné zabezpečit dokonalé rozptýlení par (Horáková, 2007).
Vždy je nutné vycházet z doporučených hodnot udávaných výrobcem resp. distributorem jednotlivých
dezinfekčních přípravků.

Snížení účinnosti dezinfekčního prostředku
Ve snaze ušetřit se chovatel může neúmyslně dopustit několika chyb, které negativně ovlivní účinnost
dezinfekčního přípravku:


Nedostatečná mechanická očista, vynechání mytí



Velmi nízká doporučovaná koncentrace pracovních roztoků



Nižší množství roztoku aplikovaného na jednotku plochy



Jednorázová aplikace

II.2.2.5. Způsob chovu hospodářských zvířat
Způsob chovu hospodářských zvířat významně ovlivňuje účinnost dezinfekce.

Turnusový systém chovu

Kontinuální systém chovu

Turnusový systém chovu
Turnusový systém chovu vytváří předpoklady pro účinnou preventivní dezinfekci. Mezi dvěma turnusy je
dostatečně dlouhá doba, kdy je ustájovací prostor prázdný (minimálně 7 dní), a kdy je možno kromě čištění,
mytí a dezinfekce, věnovat pozornost také údržbě technického zařízení.
Tento systém je využíván především při odchovu telat ve venkovních individuálních boxech, v porodnách,
odchovnách a výkrmnách prasat i drůbeže, snáškových hejnech a líhních.

Kontinuální systém chovu
Při kontinuálním systému chovu musí chovatel počítat s tím, že u tohoto systému dochází k omezení
účinnosti preventivní dezinfekce. Stálá přítomnost zvířat ve stájích resp. v objektech pro ustájení zvířat
omezuje použití některých dezinfekčních přípravků. Vlastní proces čištění a dezinfekce vyvolává
u přítomných zvířat stres a navíc významně negativně ovlivňuje mikroklima chovného prostředí (vysoká
relativní vlhkosti vzduchu a podestýlky).
Kontinuální systém chovu je preferován hlavně v chovu skotu, odchovu telat v teletnících, v chovech prasat
pak v jalovárnách a stájích pro chov březích prasnic.
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II.2.3. Náklady na dezinfekci
Nejsnadnější způsob jak uspořit finanční prostředky chovateli je omezení čištění a dezinfekce ustájovacích
a dalších prostor, ovšem toto rozhodnutí je krátkozraké.
Při hodnocení nákladů na dezinfekci (Nm2) 1 m2 musíme brát v úvahu:
 cenu 1 litru, respektive 1 kilogramu dezinfekčního přípravku (Ck),
 použitou koncentraci v % (K%),
 dávku roztoku na 1 m2 (Dm2)
Nm2= Ck  K%  Dm2
Celkové náklady na dezinfekci nejvíce ovlivňuje dávka aplikovaného pracovního roztoku, která je přímo
závislá nejen na vlastnostech prostředí, ale také na instalovaných technologických systémech. Při
nejjednodušší formě plošné dezinfekce podlah v domácnostech nebo nemocnicích (aplikace hadrem při
vytírání) je běžná dávka 150 ml roztoku.m-2. Stejná dávka nám postačí i při pěnové aplikaci
v potravinářských provozech (pro srovnání při prosté aplikaci postřikem je to 0,5 l.m-2). Ovšem pro plošnou
dezinfekci v extrémních podmínkách (prašné provozy, organicky zatížená prostředí, objekty živočišné
výroby, aj.) se musí minimální dávka přizpůsobovat tomuto prostředí, použitým přípravkům a hlavně
minimální expoziční době (např. 30 nebo 60 minut). V praxi to znamená možnost vytvoření minimálně 1mm
vrstvy účinné jíchy na horizontálních i vertikálních plochách.
Je nutné počítat s tím, že celkové náklady na mytí a dezinfekci ustájovacích prostor mírně vzrostou.
Po zavedení pravidelné preventivní dezinfekce systémem Tekrocid v chovu 1200 prasnic s následným
odchovem a výkrmem došlo k nárůstu celkových nákladů na mytí a dezinfekci ustájovacích prostor (o 25 %).
Na druhé straně však došlo ke snížení nákladů za léčbu ustájených zvířat (o 22 %) a rovněž i ke snížení
úhynů selat na porodně o 4 %, v předvýkrmu o 5 %, ve výkrmu o 3 %. Přestože se mohou tato nízká
procenta úhynů selat jevit jako zanedbatelná, jde o ekonomický přínos pro chov prasat ve sledovaném
období (leden až srpen) v celkové výši 3 069 000 Kč (tabulka 18).
Tabulka 18. Ekonomický přínos zavedení a dodržování zásad správné chovatelské praxe při
preventivní dezinfekci stájí pro chov prasat

Ukazatele

Preventivní dezinfekce
Před zavedením

Po zavedení

Rozdíl

Náklady na medikace [Kč]

3 362 000

2 615 000

-747 000

Náklady na dezinfekce [Kč]

389 000

488 000

+99 000

Ztráta úhynem selat porodna [Kč]

2 018 000

1 569 000

-449 000

Ztráta úhynem selat předvýkrm [Kč]

3 296 000

2 080 000

-1 216 000

Ztráta úhynem prasat výkrm [Kč]

2 150 000

1 394 000

-756 000

Celkem

11 215 000

8 146 000

-3 069 000

Vyčíslení nákladů na preventivní a ohniskovou dezinfekci jednoho venkovního individuálního boxu (VIB)
pro odchov telat v období mléčné výživy
Náklady na preventivní dezinfekci jednoho venkovního individuálního boxu (VIB) pro odchov telat v období
mléčné výživy zahrnují: náklady na mechanické čištění dosahují cca 2,00 Kč, na pěnové čištění se pohybují
od 8,00 do 10,00 Kč, náklady na dezinfekci představují 11,00-13,00 Kč. Celkové náklady se pohybují od 21 Kč
do 27 Kč na jeden VIB. Do kalkulace nákladů na čištění a dezinfekci nebyly zahrnuty náklady osobní
a náklady na energie a vodu, které jsou v každém chovu jiné.
Při propuknutí, nebo zavlečení infekčních onemocnění je nutno použít vyšší koncentrace mycích
a dezinfekčních přípravků, čímž dojde ke zvýšení nákladů na pěnové čištění na15 až 20 Kč, a dezinfekci na
20 až 30 Kč, v závislosti na vlastnostech prokázaných původců onemocnění. Celkové náklady v průběhu
eradikačních opatření dosahují 37 až 52 Kč na jeden VIB (bez osobních nákladů a nákladů na energie a vodu).
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II.3. Závěr a doporučení pro praxi
Čištění a dezinfekce je nedílná součást dodržování zásad správné chovatelské praxe, managementu zdraví
a zásad biologické bezpečnosti chovu. Dodržování odpovídající hygienické úrovně chovu je předpokladem
udržení dobrého zdravotního stavu a dosažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů
v chovech hospodářských zvířat.
Podceňování čištění a dezinfekce vede k postupnému nárůstu infekčního tlaku, vzniku onemocnění
a narušení biologické bezpečnosti chovu. Dlouhodobé nedodržování odpovídající hygienické úrovně chovu
přispívá k tvorbě únavy chovného prostředí a k následnému zvýšení frekvence výskytu onemocnění
nespecifických příznaků a neznámé příčiny, včetně snížení užitkovosti. Následně se zvyšují náklady spojené
s léčbou a tím dojde i ke snížení ekonomické rentability chovatele.
Vhodný výběr dezinfekčních přípravků se řídí:


spektrem účinku,



dobou působení,



vlivem na dezinfikovaný materiál a prostředí,



způsobem použití,



toxicitou a dráždivostí pro lidi a zvířata,



zanecháváním reziduí,



biologickou odbouratelností,



stabilitou,



ekonomickými nároky.

Účinnost dezinfekce závisí především na dodržení doporučené koncentrace a správné aplikace přípravku.
Při tvorbě vlastního dezinfekčního postupu se vychází z analýzy epizootologické situace v daném chovu.
V chovech s nepříznivou epizootologickou situací (výskyt zoonóz, infekčních a invazních onemocnění atd.)
a s velkou koncentrací zvířat, i v chovech s nízkou úrovní hygieny a vysokým úhynem zvířat je nutné po
vyskladnění zvířat z ustájovacích prostor kromě mechanického čištění, aplikovat metodu nízkotlakého mytí
a následně po vyschnutí ustájovacích prostor vydezinfikovat těsně před nastájením zvířat.
Účinnost procesu mytí a dezinfekce se zvýší aplikací mycího a dezinfekčního prostředku ve formě pěny.
Doba mezi turnusy (tj. mezi vyskladněním a následným naskladněním zvířat by měla být minimálně 7 dní.
Naproti tomu v chovech s dobrou epizootologickou situací lze použít pouze mechanické čištění nebo
preventivní koncentrace mycích a dezinfekčních přípravků. Jako nejvhodnější alternativa se jeví pravidelné
střídání pouze mechanického čištění (zvláště v létě v době sucha) s dalšími metodami čištění s následnou
dezinfekcí (zvláště na jaře a na podzim).
Účinný a dobře naplánovaný individuální plán biosecurity, jehož součástí je individuální sanitační postup
v daném chovu hospodářských zvířat, je stejně důležitý jako zdravotní program stáda, resp. hejna
k zabezpečení produkce biologicky plnohodnotných zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného
původu.
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III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“
Dezinfekce, jako nedílná součást managementu zdraví stáda a biologické bezpečnosti (biosecurity), je
významným předpokladem produkce zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin
a potravin živočišného původu. V metodice jsou uvedeny zcela nové, experimentálně podložené výsledky,
na jejichž základě jsou navržena doporučení pro vytvoření správného dezinfekčního postupu v chovech
hospodářských zvířat.
Metodika poskytuje komplexní odpovědi na otázky zabývající se hygienou ustájení, tj. proč dodržovat
zásady hygieny ustájení, kde je kladen velký důraz na hygienu chovného prostředí a kdy? Dále kdo, jak
a čím?
Obecné zásady dezinfekce by měly být implementovány do všech chovů hospodářských zvířat tak, aby
v nich bylo možné dodržovat zásady správné chovatelské praxe.
Znalost a dodržování obecných zásad dezinfekce je základní podmínkou produkce jak zdravého plemenného
materiálu, tak zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu
jako jednoho z významných ukazatelů lepší konkurenceschopnosti a ekonomické rentability chovů
hospodářských zvířat.

IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY
Metodika je přednostně určena především všem chovatelům prostřednictvím chovatelských svazů v České
republice, orgánům státní správy prostřednictvím Státní veterinární správy ČR, dále soukromým
veterinárním lékařům, krajským informačním střediskům, zemědělským poradcům včetně odborné
veřejnosti i dalším zájemcům o danou problematiku. Obsahová náplň metodiky je určena také pro zařazení
jak do sylabů výuky, tak do učebních textů pro střední odborné školy a univerzity s veterinárním
a zemědělským zaměřením.

V. EKONOMICKÉ ASPEKTY
Ekonomický přínos metodiky je vyčíslen na příkladu farmy, která chová cca 700 ks dojného skotu,
160 prasnic základního stáda, 1000 ks výkrmu prasat a 50 000 ks výkrmu brojlerů. Zlepšením úrovně
hygienických podmínek chovu dodržováním zásad správné chovatelské praxe s pravidelnou sanitací
ustájovacích objektů lze na základě odborného kvalifikovaného odhadu předpokládat snížení nákladů na
veterinární péči a prevenci v chovu (u skotu a prasat cca 1,00 Kč na kus a den, u drůbeže 0,1 Kč na kus
a den) minimálně o 10 % (tj. u skotu a prasat cca 0,10 Kč na kus a den, u drůbeže 0,01 Kč na kus a den).
V případě chovu skotu pak může dosahovat přínos těchto opatření za jeden rok 25550,- Kč, v chovech
prasat to bude 35840,- Kč, ve výkrmu brojlerů bude úspora 105000,- Kč. Předpokládaná celková roční
úspora potom bude cca 166390,- Kč.
Jedním z významných nepřímých ekonomických profitů je snížení počtu mikroorganismů v prostředí chovu
na akceptovatelnou úroveň, která nemůže ohrozit zdraví lidí nebo zvířat a současně vytvoří předpoklady
pro produkci zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu.
Dalším nezanedbatelným nepřímým ekonomickým přínosem je snížení infekčního tlaku a tím omezení
pravděpodobnosti přenosu nemocí ve stádě i mezi stády, jakož i udržování chovného prostředí v dobrém
hygienickém stavu a prevence vzniku a snížení projevům únavy prostředí.
Hlavní nepřímý ekonomický přínos vychází z předpokladu, že obsahová náplň metodiky „Obecné zásady
dezinfekce v chovech hospodářských zvířat“ se stane nedílnou součástí výuky na odborné škole
s veterinárním, resp. se zemědělským zaměřením. Po maturitě na střední odborné škole cca 68 %
absolventů pokračuje ve studiu na VŠ a 18 % absolventů se zapojuje přímo do praxe na odborných
pracovištích zemědělského a veterinárního charakteru, kde využívají poznatky získané během studia.
Ekonomický přínos znalostí zásad dezinfekce je dán počtem podniků a charakterem pracovišť, na kterých
tyto znalosti mohou absolventi školy využít.
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