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  I. CÍL METODIKY 

Cílem metodiky je: 

 vytvořit zásady správného postupu při dojení ovcí, 

 naučit chovatele dojných ovcí používat správnou rutinu dojení,  

 dodržovat zásady správného postupu čištění a dezinfekce dojicího zařízení, 

z důvodu zlepšení kvalitativních parametrů produkovaného syrového ovčího mléka a mléčných 
výrobků jako předpokladu dosažení lepší konkurenceschopnosti dojných farem ovcí. Metodika 
chovatelům umožní lepší orientaci v dané problematice a vyvarování se některých provozních chyb. 

Metodika vychází z řešení projektu NAZV č.QH72286. 

 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

Je zpracována na 38 stranách textu s obrazovou fotodokumentací, schématy, tabulkami zařazenými do 
textu jednotlivých kapitol. Technologický postup dojení je možno rozdělit do jednotlivých částí, a to:  

A. Dojení 

 Postupy před dojením 

1. Soustředění ovcí v čekárně 

2. Příprava dojicího zařízení 

3. Příprava dojiče 

4. Oddojení prvních střiků 

5. Hygiena vemene 

 Vlastní dojení 

1. Ruční dojení 

2. Strojní dojení 

3. Dodojování 

 Postupy po dojení 
1. Dezinfekce struku po dojení 

2. Chlazení mléka 

B. Čištění a dezinfekce 
dojicího zařízení 

 Obecný postup při čištění a dezinfekci 

 Přípravky používané k sanitaci 

C. Závěrečné shrnutí 

 

ÚVOD  

Dojení ovcí a zpracování ovčího mléka má v některých oblastech České republiky dlouhou 
tradici. Výrobky z ovčího mléka však musí, stejně jako ostatní potravinářské výrobky, splňovat 
přísná hygienická kritéria.  

Celkový počet mikroorganismů (CPM) a počet somatických buněk (PSB) v mléce je přímo závislý 
nejen na vnějších činitelích prostředí (např. teplota a relativní vlhkost vzduchu; dešťové srážky 
a následkem toho nižší úroveň čistoty zvířat), ale i na činitelích vnitřních (plemeno, věková 
struktura stáda, fáze laktace, aj.). Kvalitativní ukazatele ovčího mléka jsou rovněž ovlivněny 
zdravotním stavem ovcí, celkovou dobou dojení a času stráveného v čekárnách před a po dojení. 
S prodlužující se celkovou dobou dojení ovce začínají uléhat v čekárnách (shromaždištích), kde 
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dochází k významnému znečištění vemen a jeho potenciální infekci. Zavedení vhodných 
podmínek zdravotně hygienického managementu v chovech dojných ovcí zlepšuje bakteriologickou 
kvalitu a umožňuje snížení PSB v mléce pod doporučené limity. 

Obecným trendem v posledním desetiletí je produkce biologicky plnohodnotných, zdravotně 
nezávadných surovin a potravin živočišného původu. Velká pozornost je věnována produkci 
syrového mléka. Kritéria hodnocení syrového mléka se liší v závislosti na druhu zvířat. V České 
republice pro hygienu syrového ovčího mléka a mléčných výrobků platí Nařízení evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, 853/2004, dále č. 1774/2002/ES, č. 2073/2005, zákon 
o veterinární péči č. 182/2008, včetně doplňujících vyhlášek: 289/2007 v platném znění aj. 
V mléce malých přežvýkavců (ovce, koza) je limitován pouze celkový počet mikroorganismů, 
který nemá překročit 1 500 000 na ml (při +30 oC), při jeho použití pro výrobu sýrů bez tepelné 
úpravy pak 500 000 na ml (Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004).  

Počet somatických buněk se v mléce malých přežvýkavců zpravidla nezjišťuje. Každý stát má 
však odlišná kritéria pro hodnocení syrového ovčího mléka, ovšem i situace v rámci jednoho 
státu může být v jednotlivých regionech rozdílná (tabulka 1).  

Tabulka 1. Průměrný PSB v ovčím mléce ve vybraných státech Evropy 

Stát Oblast Průměrný PSB  [tis.ml-1] 

Francie 
Roquefort 700 

Pyrenees Atlantiques 800 

Španělsko 

Castilla y León 1500 

Castilla-La Mancha 750 

Basque-Navarra 580 

Itálie Sardinia 1648 

 

Ve Velké Británii je považováno jako standardní syrové ovčí mléko s PSB do 400 tis. v 1 ml, 
nepřijatelné mléko pak vykazuje PSB nad 600 tis. v 1 ml (The British Sheep Dairying Association). 
Naproti tomu v  Kanadě byla jasně definována hranice PSB pro zdravé vemeno do 250 tis. 
buněk v ml ovčího mléka. Přesáhne-li počet somatických buněk v bazénovém vzorku hodnotu 
250 tis. buněk v ml ovčího mléka chovatelé by měli začít zjišťovat příčiny a hledat u ovcí možné 
zdravotní problémy, které ovšem při subklinickém průběhu mastitidy nemusí být zřetelné.  

Předpokladem dosažení kvality syrového ovčího mléka je, kromě dodržení správných 
technologických systémů chovu, především dodržení hygienických zásad získávání mléka. 
Technologie získávání mléka zahrnuje kromě vlastního procesu dojení také čistění a dezinfekci 
dojicího zařízení po každém dojení, kdy je, stejně jako v chovech dojného skotu, doporučováno 
pravidelné střídání kyselých a alkalických dezinfekčních prostředků. V letním období zejména 
v dojírnách a prostorech, kde se zpracovává ovčí mléko a vyrábí ovčí sýr, je nutné věnovat 
pozornost také boji proti mouchám. V rámci dezinsekčních opatření se používají především 
lepové pasti (foto 1) a zvlhčené nástrahy, popř. elektrické lapače hmyzu (foto 2). 
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foto 1. Lepová past foto 2. Elektrický lapač hmyzu 

Všechny činnosti související s dojením je možné rozdělit na postupy před dojením, při vlastním 
dojení a operace po dojení. 

 

A. Dojení 

   POSTUPY PŘED DOJENÍM 

1. Soustředění ovcí v čekárně 

Součástí stacionárních dojíren jsou čekárny (foto 3) a naháněcí chodby či uličky, které umožňují 
plynulý nástup ovcí do dojírny, a tím určují využití pracovního času dojičů (obrázek1 a,b). 
Podlahová plocha čekárny je 0,8 m2 na ovci. Podlahy mohou být buď celoroštové s potřebnou 
skladovací kapacitou podroštových jímek nebo kanálů, nebo ploché s betonovým nebo živičným 
povrchem se sklonem 3 % do kanalizačních vpustí, s možností splachování technologickou 
vodou. Vhodné spádování podlahy čekárny a naháněcích chodeb zajistí odtok vody při úklidu po 
každém dojení. Podlahy v čekárnách a naháněcích chodbách by měly mít kvalitní povrch, 
odolávající každodennímu úklidu tlakovou vodou, a působení dezinfekčních prostředků. 
U roštových podlah čekárny (foto 4), musí mít rovná nášlapná plocha roštnice minimální šířku 
50 mm. Minimální vzdálenost mezer mezi roštnicemi činí 15 mm. Tyto rozměry umožní propad 
výkalů a moče do podroštového prostoru; maximální šířka mezery mezi roštnicemi je pro 
dospělé ovce 22 mm. 

 

  

foto 3.  Plochá podlaha čekárny  
s betonovým povrchem 

foto 4.  Roštová podlaha čekárny 
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Při projektování naháněcích chodeb je nutné se vyvarovat ostrých změn směru, které jednak 
zpomalují přesun ovcí, jednak mohou být příčinou častých poranění. Bezpečný pohyb zvířat 
zajišťuje protiskluzná profilace podlahy. Stěny čekárny musí být dobře omyvatelné s obklady 
nebo omyvatelnými nátěry do 1,8 m. Dostatečné osvětlení naháněcích chodeb, čekárny 
a dojírny je podmínkou pro zvýšení bezpečnosti pohybu ovcí a ošetřovatelů. Osvětlení má také 
vliv na výkon a kvalitu práce dojičů a následně i kvalitu mléka. V dojírně je doporučená intenzita 
osvětlení v rozmezí od 240 do 300 Lx na úrovni vemen ovcí. 

V některých chovech v průběhu pastevního období může funkci čekárny plnit i shromažďovací 
ohrada (nezastřešená, bez zpevněné plochy), kde se ovce soustřeďují před dojením. Pevná 
shromažďovací ohrada je tvořena dřevěným nebo trubkovým hrazením (volně stavitelné 
segmenty). Její tvar a velikost závisí na velikosti stáda. Shromažďovací ohrada by měla být 
zakončena menší natlačovací ohradou, která se nálevkovitě zužuje do uličky přecházející do 
prostoru vlastní dojírny (obrázek 1 c).  

obrázek 1. Schéma uspořádání čekáren  

a) čekárna pouze před dojením 

 

Legenda: 1 – paralelní dojírna jednořadá, 2 – čekárna 

b) čekárna před i po dojení 

 

Legenda: 1 – čekárna před dojením, 2 – paralelní dojírna dvouřadá, 3 – čekárna po dojení 
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C)  shromažďovací a natlačovací ohrady před dojením 

 

Legenda: 1 – shromažďovací ohrada, 2- natlačovací ohrada, 3 – rotační dojírna 

Efektivnost procesu dojení je možno hodnotit plynulostí nástupu ovcí do dojírny. Z hygienického 
hlediska je zcela nevhodné, aby dojič v průběhu dojení opouštěl prostor dojírny a ovce si přiháněl 
sám. Velkým pomocníkem pro přihánění ovcí do čekárny i do dojírny je správně vycvičený pes (foto 5). 

  
foto 5. Součinnost psa a člověka při přihánění ovcí do dojírny zefektivní proces dojení 

Udržování odpovídající úrovně hygieny v nezastřešené shromažďovací ohradě je obtížné (foto 6). 
Ovce jsou zde vystaveny nepříznivých účinkům počasí (déšť, sluneční záření). V případě, že je 
čekárna zastřešená, má mít zpevněný povrch (beton, beton a rošt, nebo jen rošt). Čistota 
povrchu podlah čekárny závisí na četnosti vyhrnování výkalů.  

Povrch podlah čekáren nebo 
shromažďovacích ohrad je nutno 
udržovat čistý, z důvodů mini-
malizace znečištění rouna ovcí. 
Významným faktorem, rozho-
dujícím o kontaminaci mléka, 
je čistota povrchu těla (rouna) 
ovcí. Ze sledování úrovně 
vztahu mezi úrovní znečištění 
povrchu vybraných částí těla 
ovcí (hýždě a kořen ocasu, 
stehno, pupek, vemeno, hlezno 
a nárt) a kvalitou získaného 

mléka je zřejmé, že hygienické skóre čistoty povrchu těla plně koresponduje s celkovým počtem 
mikroorganismů a počtem koliformních bakterií v syrovém ovčím mléce (tabulka 2).  

 
foto 6. Čistota povrchu podlah čekárny  

je odrazem čistoty rouna ovcí 
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Tabulka 2. Korelace mezi hygienickým skóre čistoty těla ovcí a CPM, CB v mléce 

Mikrobiologické 
ukazatele 

Krajiny těla 

hýžďová a 
kořen ocasu 

stehenní pupeční vemeno hleznová a nártní 

log CPM 0,402 * 0,285 * 0,367 * 0.422 * 0,261 * 

log CB 0,517 * 0,341 * 0,435 * 0,486 * 0,322 * 

Hladina statistické významnosti: * (P<0.05) 

Mezi celkovým počtem mikrooganismů (CPM), koliformními bakteriemi (CB) a všemi 
sledovanými krajinami těla ovcí byly zjištěny významné korelace. CPM a CB přímo souvisí 
s dodržením správných technologických systémů chovu, především s dodržováním hygienických 
zásad získávání mléka a ošetřování mléka. Koliformní bakterie, které se používají jako indikátory 
fekálního znečištění, jsou nejběžnějšími původci environmentálních mastitid.  

Přítomnost velkého počtu ovcí se silným a velmi silným znečištěním těla je předpokladem průkazu 
vysokého celkového počtu mikroorganismů a počtu koliformních bakterií v syrovém ovčím mléce, což 
následně vede ke zhoršení kvalitativních parametrů produkovaného mléka a mléčných výrobků.  

Čistota rouna ovcí vyjadřuje úroveň hygieny 
chovného prostředí (stáj, pastvina, ale i čekárna 
před a po dojení). Výrazným omezením znečištění 
povrchu rouna a následně i vemene dojde ke:  

 snížení nákladů na prostředky používané při 
toaletě vemene před dojením (utěrky, voda),  

 zkrácení pracovní operace čištění, 

 snížení infekčního tlaku na vemena a riziko 
vzniku intramamární infekce. 

Čistota rouna ovcí, které jsou shromážděné 
v čekárně před a po dojení, je přímo závislá na 
čistotě povrchu podlah čekáren, na tom, zda to 
jsou podlahy zpevněné, betonové se spádem, nebo 
beze spádu, roštové, aj., ale také na celkové době 
dojení celého stáda, tj. době pobytu ovcí v čekárně 
(tabulka 3).  
 

Tabulka 3. Průměrné hodnoty (známky) čistoty těla (hygienické skóre) na vybraných tělesných partiích 
na sledovaných farmách 

Krajiny těla N I. farma II. farma III. farma 

hýžďová a kořen ocasu 391 1,66±0,795 a,b 3,16±0,922 a 3,07±0,805 b 

stehenní 391 2,28±1,114 c,d 4,06±0,817 c 4,09±0,844 d 

pupeční 391 1,66±0,552 e,f 3,26±0,697 e,g 2,46±0,820 f,g 

vemeno 391 1,82±0,841 h,i 2,94±0,902 h,j 2,42±0,808 i,j 

hleznová a nártní 391 2,40±1,123 k,l 4,08±0,605 k,m 3,51±0,804 l,m 

Celkový průměr 391 1,96±0,960 n,o 3.50±0,927 n,p 3.11±1,035 o,p 

Pozn. * nejlepší úroveň čistoty je hodnocena 1, nejhorší 5; hodnoty hygienického skóre vyjadřují průměr ± 
směrodatná chyba 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p

 rozdíly mezi průměry na hladině významnosti (P<0.01) 

 
foto 7. Znečištěný povrch rouna 

= zhoršení kvalitativních parametrů 
syrového ovčího mléka!! 
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Nejlepší skóre čistoty těla bylo zjištěno u bahnic na I.farmě (1,960,960), které byly po celé 
vegetační období chovány na pastvině a byly dojeny přímo na pastvině ve strunze (tabulka 3). 
Těsně před dojením byly ovce shromážděny do košáru (foto 8) a bezprostředně po dojení 
odcházely individuálně na pastvinu. Při prodloužení celkové doby dojení docházelo k 
četnějšímu ulehání ovcí (travnatý povrch shromažďovací ohrady), což se projevilo jen malým 
znečištěním stehen (2,28±1,114) a distálních končetin (2,40±1,123). Vzhledem k dobré čistotě 
povrchu těla bahnic na I.farmě byla jejich vemena jen málo znečištěna (skóre 1.82±0.841).  

V  chovech, kde jsou bahnice před dojením 
v čekárně, o čistotě povrchu jejich těla rozhoduje 
přímo celková doba dojení. Bahnice umístěné 
před dojením do čekárny s pevným betonovým 
povrchem (II.farma-3,50) nebo s rošty (III.farma 
– 3,11) vykazovaly výrazně horší skóre čistoty těla 
(tabulka 3). Při ležení na znečištěném povrchu 
čekáren docházelo k přímému (podlaha čekárny) 
i nepřímému (znečištěné části těla – distální 
končetiny, pupeční krajina) znečištění vemene. 
Nižší výskyt silného znečištění pupeční krajiny 
a vemene u kříženek plemen šumavská ovce 
a lacaune je způsoben nízkým, popř. minimálním 
obrůstem, v porovnání s východofrískými ovcemi 
z II. farmy.  

Svou roli na čistotě povrchu těla sehrává i plemeno ovcí, a to vzhledem k rozdílnému obrůstu 
končetin a břicha vlnou (např. východofríská ovce, šumavská ovce, valašská ovce, zušlechtěná 
valaška v porovnání s plemenem lacaune).  

   

a) lacaune b)  východofríská ovce c)  valaška 

  
d)  šumvaská ovce e) zušlechtěná valaška 

foto 9. Obrůst povrchu těla u jednotlivých plemen ovlivňuje jejich čistotu povrchu těla 

 
foto 8.  Povrch čekárny ovlivňuje  

kvalitativní vlastnosti mléka 
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Před dojením je vhodné umožnit ovcím odpočinek s následným pohybem, při kterém zvířata 
defekují a urinují. 

 

2. Příprava dojicího zařízení 

Před dojením je nutné zkontrolovat technický stav dojicího zařízení, především vývěvy a strukových 
gum (foto 10).  

Nastavení parametrů dojicího stroje je co nejvíce přizpůsobeno dojeným ovcím. Ostatní 
parametry dojicího zařízení, jako například hladiny podtlaku a frekvence pulsů se musí 
kontrolovat v pravidelných intervalech odborným servisem (tabulka 4). K porovnání situace 
v České republice a vybraných států Evropy je uvedena tabulka 5. 

Tabulka 4. Parametry dojícího zařízení v České republice 

Parametr Fullwood Farmtec, a.s. Agromilk Milkovis 
s r.o. 

Podtlak [kPa] 38 38 40 44 

Počet pulsů [puls.min-1] 90-120 150 120 120 

Poměr sání : stisk  50 : 50 

Tabulka 5. Nastavení parametrů dojicího stroje pro ovce ve vybraných zemích 

Země 
Frekvence pulsů 
 [puls.min-1] 

Pulsační poměr  
[%] 

Podtlak [kPa] 

Dojení do potrubí Dojení do konví 

Francie 120-180 45-50 33-38 33-36 

Španělsko 120-180 50-60 34-42 36-39 

Itálie 120-180 50 39-44 39-46 

Německo 90-180 50-60 30-38 30-38 

Velká Británie 120 50 38-44 38-44 

Slovensko 120-140 50 38-44 38-44 

ČR 90-150 50 38-44 38-44 

 

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat i hygienickému 
stavu dojicího zařízení, s důrazem na proplach 
mléčných cest vodou, s následným odstraněním 
zbytků vody před každým dojením (např. vyvařená 
molitanová nebo gumová stěrka). 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto 10. Kontrola stavu strukové 

návlečky před dojením 
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3. Příprava dojiče 

Jedním z významných faktorů, ovlivňujících přímo výslednou mikrobiologickou kvalitu mléka, je 
dojič. Vše závisí na jeho svědomitosti a pečlivosti. Dojič musí mít čisté ruce s ostříhanými nehty, 
bez prstýnků a hodinek. Pracovní oděv dojiče musí být čistý.  

Zlepšení hygieny v průběhu dojení je možné zajistit používáním jednorázových rukavic (nitrilové 
nebo latexové jednorázové rukavice). 

4. Oddojení prvních střiků 

Při oddojení prvních střiků mléka před toaletou vemene do nádobky s černým mezidnem (foto 
11) je možno senzoricky posoudit organoleptické změny v mléce (např. vločkování, sraženiny, 
změny barvy). Současně dojde k uvolnění strukového svěrače a s následným odstraněním silně 
mikrobiálně kontaminovaných prvních střiků mléka. Ovčí mléko vykazující organoleptické nebo 
fyzikálněchemické abnormality, musí být vyloučeno z lidské spotřeby (Nařízení EU č. 853/2004). 

  
foto 11. Nezbytným vybavením dojírny je kontrolní nádobka s černým mezidnem na první kontrolní 

odstřiky mléka 

Struky se musí čistit bezprostředně po prvních kontrolních odstřicích. 

POZOR!  

V praxi většinou předchází toaleta vemene před prvními kontrolními odstřiky mléka. 

Pokud se nejdříve vemeno omyje, ve vemeni může vzniknout záporný tlakový gradient, který 
nasává infikované mléko ze strukového kanálku do horních částí vemene. Průnik mikroorganismů 
do strukového kanálku a jejich pomnožení v období mezi dojeními znehodnocuje mléko již ve 
vemeni a následně přispívá ke vzniku intramamární infekce. 

Není vhodné: 

 při dojení v dojírnách, nebo ve strunze odstřikovat mléko na podlahu dojicího stání, 
popř. na zem, protože vzniká velké riziko pomnožení patogenních mikroorganismů 
a vzniku sekundární infekce, i paznehtů; 

 odstřikovat mléko do dlaně. Kontaminované ruce ošetřovatele přenesou infekci na 
vemena ostatních dojených ovcí.  
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5. Hygiena vemene 

Primárním zdrojem kontaminace mléka je vlastní mléčná žláza. Mikroflóra na povrchu struku je 
jednak typická kožní flóra z povrchu vemene a jednak bakteriální flóra, pocházející ze zbytků 
mléka, podestýlky, výkalů, půdy nebo vody. Mikroflóra na povrchu vemene může obsahovat 
koliformní bakterie, psychrotrofní a termorezistentní mikroorganismy, které mohou být 
v průběhu dojení smývány vzlínajícím mlékem a mohou se dostat zpětným tokem mléka do 
strukových kanálků a do mléčné žlázy. Prevence kontaminace mléka v průběhu dojení spočívá 
v tom, že před zahájením dojení struky, vemeno a přilehlé části musí být čisté.  

Znečištěné struky a vemeno zvyšují možnost průniku bakterií strukovým kanálkem do vemena 
ovce, čímž se následně zvyšuje nebezpečí nárůstu PSB v mléce. Toto může vyvrcholit až vznikem 
subklinické mastitidy nebo klinické infekce vemene. 

Hlavní důsledek vysokého PSB (>1.000 tis. buněk v 1 ml mléka) je snížení kvality syrového 
ovčího mléka, což se negativně projeví při jeho zpracování snížením výtěžnosti a vytvářením 
nepříjemné „žluklé“ chuti v mléčných výrobcích. V experimentálních studiích byly stanoveny 
hodnoty PSB pro zdravé vemeno v rozsahu až do 1.600 tis. buněk v 1 ml mléka. Další výzkumy 
ukázaly, že horní hranice pro PSB u zdravého vemene ovcí by měla být 250 tis. buněk v 1 ml 
mléka. 

Správná hygiena vemene je základním kamenem prevence mastitid a snížení možnosti 
znečištění syrového mléka po dojení. Čistota vemene závisí přímo na úrovni chovatelské péče a 
na hygieně vemene, ale také na celkové době dojení celého stáda. S prodlužující se dobou 
dojení začínají ovce uléhat v čekárnách (shromaždištích), kde dochází k významnému znečištění 
vemen a jeho potenciální infekci. 

 

  
Foto 12. Primárním zdrojem kontaminace mléka je znečištěné vemeno 

 

Po příchodu ovcí do dojírny následuje „toaleta“ povrchu vemene a struků. Existují různé 
způsoby toalety povrchu vemene a struků před dojením, tj. suchá, vlhká a mokrá. 

Suchá toaleta vemene je nejvíce rozšířena v pastevním systému chovu ovcí s ručním dojením ve 
strunze na pastvinách. Vzorky syrového ovčího mléka, získaného od ovcí ošetřených před 
dojením suchou toaletou, měly statisticky významně nižší CPM a CB než vzorky mléka nadojené 
od ovcí ošetřených otřením struků dezinfekčním přípravkem. Signifikantně vyšší PSB byl 
stanoven ve vzorcích mléka získaného od ovcí ošetřených suchou toaletou vemene v porovnání 
se vzorky při užití dezinfekce struků před dojením (tabulka 6).  
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Tabulka 6. Průměrné hodnoty vybraných kvalitativních ukazatelů ovčího mléka získaného při různém 
způsobu toalety vemene 

Mikrobiologické parametery 
mléka 

N 
Suchá toaleta 
vemene 

Dezinfekce struků před dojením 

papírová utěrka 
napuštěná 
dezinfekčním roztokem 

vyždímaná látková 
utěrka namáčená v 
dezinfekčním roztoku 

CPM  

logCPM* 141 3,49±0,863 a,b 4,65±1,515 a,c 3,94±1,060 b,c 

Průměr [x1000.ml-1] 55,37±26,668 977,13±135,440 95,87±28,028 

Medián [x1000.ml-1] 2,5 33 13 

Min [x1000.ml-1] 0,1 0,1 0,1 

Max [x1000.ml-1] 2200 5001 2800 

CB 

logCB* 135 1,63±0,763 d,e 2,96±1,519 d 2,77±1,377 e 

Průměr [KTJ.ml-1] 45,17±12,66 908,54±25,72 582,69±21,81 

Medián [KTJ.ml-1] 20 170 38,5 

Min [KTJ.ml-1] 0 0 0 

Max [KTJ.ml-1] 560 61000 45000 

PSB 

logPSB* 105 5,35±0,511 A 5,26±0,634 5,15±0,556 A 

Průměr [x1000.ml-1] 550,80±121,056 768,55±206,700 439,53±101,476 

Medián [x1000.ml-1] 181 125 103 

Min [x1000.ml-1] 28 4 13 

Max [x1000.ml-1] 5898 8985 4751 
a,b,c,d,e

 rozdíly mezi průměry na hladině významnosti (P<0.01); 
A
 (P<0.05) 

Pozn. * hodnoty log  vyjadřují průměr ± směrodatná chyba 

Jako nejefektivnější v omezování bakteriální 
kontaminace struků se ukázala tzv. vlhká toaleta, 
která je vhodná pro méně znečištěné mléčné 
žlázy. Sestává z otření základny (báze) struků, 
těla a zejména hrotů struků vyždímanou 
utěrkou (foto 13). 

Mokrá toaleta se praktikuje jen u silně 
znečištěných vemen při dojení ovcí v dojírnách. 
Skládá se z omytí základny struků z vědra 
nebo z hadicového postřikovače, osušení struků 
vyždímanou utěrkou předem smočenou 
v roztoku dezinfekčního přípravku, dočištění 
vnějšího ústí strukového kanálku. Nevýhodou 
je jednak náročnost na dočišťování vemene, 
jednak nadměrná spotřeba vody. 

Někteří chovatelé využívají možnost dezinfekce struků před dojením (predipping), a to buď 
ponořením struku do dezinfekčního prostředku, nebo méně účinnou aplikací přípravku na 
povrch struku rozprašovačem, popřípadě otíráním textilní (řádně vypranou) či papírovou 
(jednorázovou) utěrkou zvlhčenou v dezinfekčním prostředku (foto 14, 15). K ošetření struků 
před dojením musí být použity pouze přípravky schválené příslušným orgánem Státní 
veterinární správy (Nařízení EU č. 853/2004). 

Porovnáním dvou způsobů aplikace dezinfekčního prostředku na struky před dojením bylo 
zjištěno, že vzorky mléka získané z vemen ošetřených papírovou utěrkou napuštěnou 

 
foto 13. Vlhká toaleta vemene 
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dezinfekčním roztokem měly významně vyšší CPM než vzorky nadojené z vemen ošetřených 
utěrkou smočenou v dezinfekčním roztoku (tabulka 6). To lze vysvětlit tím, že dezinfekční roztok 
napuštěný do papírových utěrek ztrácí po čase účinnost, zatímco dezinfekční roztok na smáčení 
utěrky se připravuje před každým dojením a jeho účinnost je ovlivněna pouze expirační dobou 
výchozího koncentrátu. 

V počtu koliformních bakterií ve vzorcích mléka nadojeného od ovcí ošetřených papírovými 
utěrkami napuštěných dezinfekčním roztokem a nebo ošetřených vyždímanou textilní utěrkou 
namáčenou v dezinfekčním roztoku nebyl prokázán významný rozdíl. 
 

  

Foto 14. Způsoby aplikace predippingu před dojením ovce: dezinfekční roztok napuštěný do 
papírových utěrek a dezinfekční roztok na smáčení utěrky 

 

  
foto 15. Dezinfekce struků před dojením jednorázovou papírovou utěrkou zvlhčenou  

v dezinfekčním prostředku 

Při používání jedné utěrky pro více ovcí existuje nebezpečí přenosu mikroorganismů z jedné 
ovce na druhou (snadný způsob rozšiřování akutní i subklinické mastitidy ve stádě). Řešením je 
proto používání individuálních nebo jednorázových utěrek.  

Očištěné vemeno před dojením mírně masírujeme z boku a zepředu, čímž dojde ke stimulaci 
receptorů v mléčné žláze a nástupu ejekčního reflexu s následným uvolněním oxytocinu. 
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   VLASTNÍ DOJENÍ  

V chovech ovcí je před začátkem dojení nezbytné ukončit všechny činnosti, které nesouvisí 
s vlastním procesem dojení tak, aby v průběhu dojení byl v místě, kde se ovce dojí, klid. 
Jakékoliv pro ovci nepříjemné podněty (bolest), rušivé vlivy (sluchové, zrakové, pachové) působí 
negativně na nástup zvířat na dojicí místo i na spouštění mléka. Ovce je vhodné dojit 
v pravidelných intervalech, neboť narušením intervalu dochází ke snížení nádoje a zvyšuje se 
neklid ve stádě.  

Vlastní ruční nebo strojní dojení by mělo být zahájeno do cca 60 sekund od začátku stimulace 
mléčné žlázy, aby bylo možno plně využít oxytocinový reflex.  

1. Ruční dojení 

Ruční dojení je rozšířené v některých zemích 
Středomoří (Itálie, Řecko, aj.). Je to značně 
fyzicky náročný proces s nízkou produktivitou 
práce, který je trvaleji únosný především u 
menších stád (do 30 ovcí).  

Výhodou ručního dojení je dokonalé vydojení 
vemene, čímž se jednak zvyšuje produkce 
mléka, jednak je to významný faktor 
v prevenci mastitid. Jednou z nevýhod ručního 
dojení je, že kvalita syrového ovčího mléka je 
přímo závislá na počasí. Nižší hygienická 
kvalita získaného mléka je při dojení po 
dlouhotrvajícím dešti. 

Při ručním dojení je také nutné dbát na to, aby se do mléka nedostaly nečistoty (např. chlupy, 
vlnovlasy, výkaly a moč, aj.). Na podojení 1 ovce musí dojič vykonat cca 25 stisků rukou. Zručný 
dojič podojí při jednom dojení 80 ovcí až 100 ovcí. Ovce se dojí zpravidla dvakrát denně.  

V některých chovech, hlavně na začátku laktace, se praktikuje dojení třikrát denně, při kterém 
se získá přibližně o 5 % více mléka v porovnáním s dojením dvakrát denně. Na konci laktace (při 
zasušování bahnic v průběhu 2-3 týdnů) se nejprve dojí jedenkrát denně, potom každý druhý 
den a nakonec jednou za 3-4 dny. 

 

Rozeznáváme 3 způsoby ručního dojení:  

Při PRVNÍM ZPŮSOBU dochází k vytlačování mléka současně z obou mléčných cisteren, a to 
stlačováním celého vemena oběmi plnými dlaněmi, s následným vytahováním struků prsty. Při 
tomto způsobu dojení ovcí zezadu, dojič oběma rukama chytí vemeno při jeho základně. Potom 
opatrným stlačováním celého vemene k sobě, směrem dovnitř a odshora dolů směrem ke 
strukům vytlačuje mléko současně z obou polovin vemene (obrázek 2 a). Úkon opakuje , dokud 
teče proud mléka. Nakonec ovci dodojuje vytahováním struků prsty tak, že struk lehce stiskne 
shora dolů (obrázek 2 b,c). Ovšem, příliš silné stlačování vemena může způsobit jeho poranění, 
poškozením vnitřních tkání struků i celého vemena. Vznikají záněty mléčné žlázy s následnými 
nevratnými změnami na vemeni. Takové ovce se potom musí z dalšího chovu vyřadit. 

 

 

foto 16. Ruční dojení ovcí 
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a b c 

obr. 2a stlačování celého 
vemene plnými dlaněmi 

obr. 2b,c  vytahování struků prsty 

DRUHÝ ZPŮSOB je shodný s dojením koz. Spočívá ve vytlačování mléka ze struků prsty (obr. 3). 
Struk se stiskne v horní části na bázi struku palcem a ukazováčkem, tím dojde k uzavření mléka 
ve strukové cisterně. Mléko se vytlačí postupným svíráním prstů shora dolů až dojde 
k překonání tlaku strukového svěrače a výtoku mléka strukovým kanálkem. Důležité při tomto 
způsobu dojení je, aby palec a ukazováček dobře uzavíraly v průběhu dojení horní část 
strukového kanálku. Palec nemá tlačit na mléčnou cisternu. Po vyprázdnění se vemeno 
masíruje, aby se usnadnilo vydojení zbytku mléka. Tento způsob je možné použít především u 
velkých vemen ovcí např. u plemene východofríská ovce.  

  

a) b) 

  

c) d) 

obr. 3. Vytlačování mléka ze struků prsty 
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TŘETÍ ZPŮSOB dojení ovcí je přes palec 
(obrázek 4). Jedná se o vytlačování mléka 
ze strukové části cisterny tak, že se struk 
stiskne u základny mezi palcem 
a ukazováčkem a sjede se po něm dolů. 
Praktikuje se hlavně u ovcí s krátkými 
struky. Tento způsob dojení je sice 
jednoduchý, zvládne jej každý, ale pro ovci 
je poměrně bolestivý. 

Prostor, kde se ovce dojí, se nazývá 
„strunga“ (foto 17). V tomto vymezeném 

ohraničeném prostoru je ovce přidržována při dojení dojičem. Strunga také chrání dojiče před 
deštěm a nebo slunečním zářením. Ovce se mohou také ručně dojit i ve fixačních klecích (foto 
18).  

  
foto 17. strunga foto 18. fixační klec - dřevěná 

Z hlediska přístupu dojiče ke zvířeti je možno ovce dojit zezadu a z boku.  

Nejstarší způsob dojení ovcí je dojení ovcí bez fixace zezadu do otevřených nádob (dřevěných 
gelet) je (foto 19). Dojič nohou uvolňuje otvor na zábraně ovcím, které jsou shromážděné 
v ohradě. Ovci, která prochází otvorem zachytí za nohu a přitáhne k dojníku. Následně dojič 
levou rukou chytí ovci za vemeno a pravou oddojuje první střiky z obou struků. Po spuštění 
mléka, dojič začne vytlačovat mléko od shora dolů. Na závěr  ovci dodojuje tak, že mléko 
vytlačuje ze struků prsty. Výhodou tohoto způsobu dojení je rychlé podojení ovce. Tento způsob 
má však mnoho nevýhod, jednou z nich je možnost kontaminace mléka, a to jednak od 
znečištěné ruky dojiče, jednak od nečistot odpadajících z rouna ovce. Další nevýhodou je špatné 
uvolňování mléka, protože dojič fixuje ovci za vemeno, což je pro ovci nepříjemné. Z toho je 
zřejmé, že u ovcí je vyšší podíl reziduálního (zbytkového) mléka. Dojič se také nemůže plně 
soustředit jen na dojení, protože musí současně ovci fixovat, a tím mohou vznikat i různá 
poranění vemene (nepřirozený tlak na vemeno) s následným zánětem a předčasným vyřazením 
ovce z chovu. Dojení ovcí zezadu je nefyziologické, protože jehně saje od své matky z boku. Sání 
jehňat zezadu je pro ovci nepřirozené, sají tak jen jehňata od cizích matek „přikrádání“ (foto 20). 

 
obr. 4. dojení přes palec 
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foto 19. Dojení ovcí bez fixace zezadu 

do otevřených nádob 
foto 20. Sání jehňat zezadu je nepřirozené 

(přikrádání mléka u cizích matek) 

Dojení ovcí (s fixací) do filtračních dojníků 

Je to podobný způsob jako předešlý. Dojení fixované ovce je jednak méně namáhavé, jednak je 
možné ovci lépe vydojit. Obsluha fixační klece je jednoduchá. Jedním pohybem se dojená ovce 
vypustí (pomocí kladky a provazu se vytáhnou přední sklopná dvířka) a druhým pohybem se 
umožní vstup další ovce do klece (zadní dvířka se vysunou pravou rukou na stranu). Rozměry 
fixační klece by měly být přizpůsobené tělesným rozměrům různých plemen dojných ovcí. 

  
foto 21. Fixační klec - kovová 

  
foto 22. Dojení z boku se používá především při ručním dojení a odpovídá nejvíce přirozenému sání jehněte 
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Dojení ovcí z boku se jeví z hygienického hlediska jako vhodnější a rovněž odpovídá více 
přirozenému sání jehněte (foto 22). Ovce je nutné fixovat. Tento způsob dojení není tak fyzicky 
náročný jako dojení ze zadu. Při dojení z boku se dojí vytlačováním (35 až 40krát na podojení 
ovce). Nevýhodou je nižší produktivita práce. 
Při ručním dojení se mléko dojí buď do otevřených plastových (popř. nerezových) věder, 
výjimečně do dřevěných gelet (nádob), nebo do filtračních kovových dojníků. Dojení mléka do 
otevřených nádob je méně vhodné z důvodu většího rizika znečištění různými nečistotami. 
Používání filtračních dojníků snižuje potenciální kontaminaci mléka. Po dojení se mléko „cedí“ 
přes papírové nebo tkaninové filtry do nerezových či plastových konví.  

2. Strojní dojení 

Strojní dojení se využívá u větších stád dojných 
ovcí. Výhodou strojního dojení je zvýšení 
produktivity práce (jeden dojič podojí za 
hodinu 90-100 ovcí), snížení počtu pracovních 
sil při dojení, snížení fyzické námahy dojičů a 
současně se získává hygienicky kvalitnější 
mléko. Jednou z dalších předností strojního 
dojení je ta skutečnost, že ovce fixované při 
strojním dojení jsou v průběhu dojení 
klidnější. Nevýhodou je nižší produkce mléka 
v porovnání s ručním dojení, z důvodu 
vyššího podílu reziduálního mléka (cca 45 %). 
Podíl strojového výdojku z celkového 
vyprodukovaného mléka je cca 55 %.  

Minimálně 10 % ovcí ve stádě není vhodných pro strojní dojení, protože nemají rovnoměrně 
vyvinuté tzv. „strojové vemeno“, a navíc mají postavení struků větší než 50 o, popř. mají výskyt pastruků. 

Parametry „ideálního“ vemene ovcí pro strojní dojení: 
 Vemeno široké a hluboké 
 Pravidelnost v obou půlkách 
 Rozpětí struků (60-80 mm) 
 Šířka struků (18-20 mm) 
 Délka struků (25-30 mm) 
 Postavení struků (do 45-50 o) - úhel od svislého středního závěsného vazu  

  
foto 24. Vemeno vhodné pro strojní dojení 

(postavení struků do 45-50o) 
foto 25. Vemeno nevhodné pro strojní dojení 

(postavení struků nad 50o) 

 
Foto 23. Strojní dojení 

75
o
 

40
o
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Při strojním dojení jsou ovce fixované za hlavou a dojí se většinou zezadu (foto 26, 27).  

   
foto 26. Ovce jsou v průběhu dojení fixovány za hlavou foto 27. Nejčastější způsob dojení 

ovcí v dojírnách je zezadu 

Operace v průběhu strojního dojení 

Nasazení strukových násadců by mělo být šetrné (foto 28), cca do 60 - 90 sekund od zahájení 
přípravy vemene. V průběhu nasazování strukových násadců je nutné minimalizovat přisávání 
vzduchu. Dojič by měl kontrolovat u ovce na začátku dojení, zda došlo ke spuštění mléka, tak i 
vlastní průběh dojení. Varovnými signály jsou kopání, shazování dojicích strojů, časté 
přešlapování. Nejvýznamnější je kontrola ukončení dojení. Dojicí stroj by měl dojič sejmout 
šetrně a to v okamžiku, kdy podtlak ve strukových násadcích zcela klesne. Pokud ovce přestane 
uvolňovat mléko a dojicí stroj je stále nasazen, dochází k tzv. předojování (dojení na sucho). 
Opakované předojování může způsobit mechanické nebo oběhové změny ve tkáních struku. 
Takové změny vedou k patologickým projevům, jako např. překrvení báze struku, trhliny ve 
sliznici, otok, ztvrdnutí, keratóza konce strukového kanálku.  

   
foto 28. Nasazení strukových násadců foto 29. Dojení 

   
foto 30. Dodojování foto 31. Ukončení dojení 
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Podojení jedné ovce zpravidla trvá cca 1 až 1,5 minuty a závisí na plemeni, způsobu dojení, fázi 
laktace (tabulka 7). Obecně se má ovce dojit strojem 60-90 sekund (maximálně 180 sekund) 
a  pokračovat dodojováním. 

Tabulka 7. Vliv vybraných ukazatelů na délku dojení 

Ukazatel Délka dojení [s] 

Plemeno 

kříženky plemen lacaune a šumavké ovce 51,69±2,547 a 

východofríská ovce 58,56±29,373 a 

Způsob dojení 

Strojem 48,23±2,432 b 

Ručně 59,45±2,857 b 

Fáze laktace 

Začátek 67,10±3,800 c 

Konec 45,98±1,727 c 
a,b,c

 rozdíly mezi průměry na hladině významnosti (P<0.01) 
Pozn. hodnoty délky dojení vyjadřují průměr ± směrodatnou chybu 

Provoz dojicích strojů, jako elektrických spotřebičů, se řídí zvláštními požadavky shrnutými 
v ČSN EN 60335-2-70 (2003). 

Pro malá stáda (od 20 ovcí) je vhodné konvové stacionární nebo mobilní dojení, s jednou nebo 
dvěma konvemi (foto 32). Výhodou dojení do konví v porovnání s ručním dojením je zvýšení 
produktivity práce, snížení fyzické námahy a snížení rizika znečištění mléka. Přesto, zde existuje 
potenciálně vyšší riziko znečištění získaného mléka z vnějšího prostředí, jednak při jeho cezení, 
a jednak při přelévání do chladícího tanku. 

  
foto 32. Konvové dojení 

Pro větší stáda (50 ovcí a více) se doporučují stacionární dojírny. Výhodou stacionárních dojíren 
je, že mléko dojené do potrubí odtéká přímo do sběrné nádoby a poté do chladicího tanku, čímž 
se minimalizuje možnost kontaminace z vnějšího prostředí.  

V současnosti si chovatel může objednat dojírnu pro ovce tak říkajíc na míru, v závislosti na 
svých investičních prostředcích, předpokládaném počtu dojených ovcí, požadavcích na mobilitu 
(stacionární vs. mobilní), počtu zaměstnanců (jednostranné vs. oboustranné dojírny), aj. Při 
výběru firmy dodávající dojírnu je vhodné se zajímat o to, kde jsou jejich dojírny nainstalovány. 
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Při návštěvě těchto chovů je možné vidět dojírnu při práci, a doporučení, popř. připomínky usnadní 
naše další rozhodování investora. Při nákupu dojírny je účelné se řídit také dostupností servisu.  

Nejrozšířenější jsou paralelní dojírny. Tento typ dojírny vyžaduje minimální potřebu obestavené 
plochy. Další výhody jsou výrazně kratší potrubí, kratší přechody dojiče. Paralelní dojírna pro 
ovce se vyrábí ve variantě s přítlakem má v předu dojicích míst žlab na přikrmování jadrnými 
krmivy (např. Farmtec, a.s., DeLaval, Fullwood, aj.). 

Paralelní dojírny jsou konstruovány také jako mobilní. (např. dojírna 2x12 se zadním přítlakem 
na dvounápravovém podvozku - Farmtec, a.s.). 

U dlouhých paralelních dojíren může docházet k prodloužení celkové doby nástupu a výstupu 
ovcí. Pro zvýšení výkonu dojírny byly vyvinuty paralelní dojírny s rychlým výstupem (např. 
Gascoigne Melotte, aj.). To znamená, že po vydojení se zdvihne přední čelo dojicích míst 
a všechny ovce odcházejí současně,čímž se zkrátí čas na opuštění dojicího stání a sníží se 
neproduktivní čas dojírny. Tento typ dojírny je vhodný pro vysoké koncentrace ovcí. Nevýhodou 
je vyšší cena konstrukce dojicího stání v porovnání s dojírnami obdobného typu a stejné 
kapacity. 

  

a) b) 

  
c) d) 

foto 33. Paralelní dojírna s předním přítlakem 
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a) b) 

 

 

 

 

foto 34. Paralelní dojírna s rychlým 
výstupem 

 
c) 

Rotační dojírny jsou výkonné a snadno se obsluhují. Stacionární rotační dojírna „rotoradiál“, 
kdy ovce zaujímají místa kolmo na směr pohybu mobilní plošiny. Počet dojicích míst se 
pohybuje v rozsahu 24-64. Struky se nasazují zezadu, obdobně jako u dojíren paralelních. 
Mléčné potrubí se umisťuje pod úroveň dojicího stání se spádem ke sběrné nádobě. Dojič se 
pohybuje po obvodu kruhu (např. GEA Farm Technologies, aj.). 

Jeden z dalších typů rotačních dojíren je mobilní, kdy ve středu kruhové dojírny je umístěn 
kruhový krmný žlab s dávkovačem krmiva a fixačním zařízením. Ovce jsou v průběhu dojení 
fixovány za hlavou na otočné kruhové plošině. Dojiči se pohybují po obvodu kruhu 
(např. Milcovis s r.o.). 

Na Slovensku se používají v chovech i stacionární rotační paralelní dojírny typu „karusel“, kdy 
dojiči jsou uvnitř dojírny (např. BouMatic, Fullwood, Westfafia, aj.). V praxi je možné se setkat, 
také s dojírnou typu karusel side-by-side, kdy mechanismus individuálního fixačního zařízení na 
dojicích stáních je ovládán kladkovou kulisou, která jej sklápí po odchodu ovce dolů o 90 o, aby 
se tak uvolnil prostor vstupu a výstupu. Současně s tím dochází k automatickému vyprázdnění 
krmiva z krmné misky. 
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foto 35. Mobilní rotační dojírna  

s dojením do konví 
foto 36. Rotační paralelní dojírna typu  

„karusel“ 

Výkonnost dojíren se uvádí její průchodností za hodinu. O průchodnosti dojírny rozhoduje počet 
dojicích souprav (tabulka 8). Dojírna může být vybavena buď shodným s počtem dojicích 
souprav s počtem dojicích míst, nebo s polovičním počtem. 

Tabulka 8. Výkonnost dojicího zařízení, dojírny 

Typ dojicího zařízení, dojírny  
Průchodnost  
[počet podojených ovcí za 
hodinu] 

Dojení do konví s fixací ovcí v boxech (2 dojicí soupravy) 40-60 ovcí 

Paralelní (12 dojicích souprav)  80-100 ovcí 

Paralelní side by side (12 dojicích souprav) 100-200 ovcí 

Tandemová (8 dojicích souprav) 90-130 ovcí 

Mobilní rotační (2 dojicí soupravy) 100 ovcí 

Mobilní rotační (12 dojicí soupravy) 300-350 ovcí 
 

Průchodnost dojírny je ovlivněna i ochotou a 
rychlostí nástupu ovcí do dojírny (foto 37).  

Ovce v porovnání s kozou, se učí poněkud 
pomaleji. Při prvních dojeních na začátku 
laktace, při zavedení strojního dojení, při změně 
dojírny (změna způsobu řazení), nebo zařazení 
bahnic na první laktaci do stáda je nutné, aby 
dojiči přistupovali k ovcím trpělivě a citlivě. 
Z toho důvodu je vhodné na začátku laktace 
před zahájením dojení (týden, 14 dní) ovce 
navykat na strojní dojení, přikrmováním a 
přeháněním přes dojírnu. Rovněž tak je výhodné 
zařadit ročky do dojného stáda na konci laktace 
a navykat je na dojírnu.  

Bylo zjištěno, že přes 25 % zvířat dojeného 
stáda, většinou s nervózním temperamentem, 
má vyšší emoční vnímavost. Hrubé zacházení 

s takovými ovcemi nepříznivě ovlivňuje uvolňování mléka a dochází k jeho částečnému, nebo 
úplnému zadržení. Reakce bahnice na způsob dojení je do značné míry dána geneticky, tj. 
temperamentem jedince, a také významně souvisí s předešlou zkušeností zvířat.  

 
foto 37. Nástup ovcí do dojírny 
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3. Dodojování 

Dodojování je poslední operací 
před ukončením dojení ovcí. 
Uskutečňuje se pomocí 
dodojovacích hmatů (foto 38), 
kdy dlaně stlačují mléko 
z alveolární části mléčné cisterny 
vemene do její strukové části. 
Obě dlaně pracují současně, nebo 
se střídají a každá polovina 
vemene se dodojuje zvlášť. 
Dodojovat lze také tím, že dojič 
mírně zatíží rozdělovač rukou při 
taktu sání. Podíl strojního 
dodojku tvoří 25 %, podíl ručního 

dodojku o 10 %. Vynecháním ručního dodojování se zvýší produktivita práce, ale sníží se 
dojivost o 5-15 % mléka. 

Po šetrném sejmutí dojicího stroje by měla následovat kontrola vydojení ovce. 

 

 

   POSTUPY PO DOJENÍ 

1. Dezinfekce struků po dojení 

První činností po ukončení dojení je 
dezinfekce struku po dojení (postdipping), 
vhodným dezinfekčním přípravkem, který 
uzavře otevřený strukový kanálek a zabrání 
tak průniku infekce do organismu. Tyto 
přípravky mohou být aplikovány buď 
namáčením (foto 39), nebo rozprašováním 
po povrchu struků (méně vhodné), takovým 
způsobem, aby pokryly celý povrch struku. 
Některé dezinfekční přípravky jsou oboha-
covány o různá aditiva (změkčovadla 
a zvlhčovadla, jako např. glycerin atd.), která 
pozitivně ovlivňují stav pokožky struků.  

Někteří autoři doporučují na dezinfekci 
struků po dojení používání bariérových 
dezinfekčních prostředků, které vytváří na 
povrchu struku povlak, který zůstává po 
aplikaci na struku, zasychá a vytváří 
ochranný obal, který je před dalším 
dojením mechanicky, v rámci přípravy 
vemene na dojení, odstraněn. 

 
foto 38. Dodojování 

 

foto 39. Dezinfekce struků po dojení namáčením 
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2. Chlazení mléka 

 Bezprostředně po nadojení musí být 
mléko uskladněno na čistém místě (foto 
40), které je navrženo a vybaveno tak, aby 
se zamezilo jeho kontaminaci. Musí být 
ihned zchlazeno na teplotu +8 oC nebo nižší 
v případě, když je sváženo každý den, nebo 
na teplotu +6 oC nebo nižší, pokud se svoz 
neuskutečňuje každý den. V průběhu 
přepravy nesmí být teplota mléka vyšší než 
+10 oC. Mléko po přijetí do zpracovatelského 
zařízení musí být rychle zchlazeno na 
teplotu nepřekračující +6 oC a při této 
teplotě udržováno do doby zpracování, tj. 
do 4 hodin po přijetí (Nařízení EU 
č.  853/2004). 

B. Čištění a dezinfekce dojicího zařízení 

 
Hlavním zdrojem mikrobiální kontaminace 
syrového mléka je nedokonale vyčištěný 
a dezinfikovaný dojicí stroj i dojicí zařízení 
(foto 41). Je to dáno značnou plochou 
povrchů dojicího zařízení, které přichází do 
styku s mlékem (řádově v desítkách m2). 
Zbytky mléka jsou ideálním živným substrátem 
pro pomnožování a růst bakterií, kvasinek 
a plísní. V příznivých podmínkách se mezofilní 
mikroorganismy v dojicím zařízení pomnožují 
mezi jednotlivými dojeními. Zvýšené počty 
mikroorganismů bývají často zjištěny i na 
první pohled čistém povrchu dojicího stroje. 
V případě, že takové povrchy nejsou pravidelně 
ošetřovány, dochází k “zakonzervování mikrobů 

mléčným kamenem. V takových případech jsou plochy kontaminované kombinací mikroorganizmů 
a řas (biofilm) extrémně odolné a mohou způsobovat trvalé riziko znehodnocování nadojeného mléka. 

Důležité je používat takové dojicí zařízení, jehož všechny povrchy, které přicházejí přímo do 
styku s mlékem, jsou hladké s minimálním výskytem prasklin a trhlin.  

 

   OBECNÝ POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI 

1. Omytí vnějších povrchů dojicích strojů (dojení do potrubí na pastvině, konvové dojení), 
nebo celého dojicího zařízení v dojírně, včetně podlah a stěn. 

2. Proplach dojicích strojů a mléčného potrubí vodou (do 30 oC) odstraní zbytky mléka 
(foto 41). 

 

foto 40.Chladící tank 

 
foto 41. Zdrojem kontaminace může být 

nedokonale vyčištěný dojicí stroj 
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3. Cirkulace roztoku čistícího prostředku v dojicích strojích a mléčném potrubí, a to buď 
alkalického (50-70 oC) za účelem zmýdelnění tuků a rozpuštění bílkovin, nebo kyselého 
(nad 60 oC) s cílem odstranit mléčný kamen. 

4. Proplach dojicích strojů a mléčného potrubí vodou (50-60 oC) pro odstranění zbytků 
čistících prostředků.  

5. Cirkulace roztoku dezinfekčního prostředku v dojicích strojích a mléčném potrubí (50-
60 oC) s cílem zničit mikroorganismy. 

6. Proplach dojicích strojů a mléčného potrubí vodou (nad 25 oC) pro odstranění zbytků 
dezinfekčního prostředku.  

Běžnými postupy čištění je prakticky nemožné 
odstranit veškeré zbytky jednotlivých 
složek mléka, usazených na povrchu těch 
částí dojicího zařízení, které jsou v přímém 
kontaktu s mlékem během dojení.  

U dojicího zařízení se rozlišuje denní 
sanitace, kdy se jedná o manuální očištění 
povrchu dojicího zařízení, automatickou 
sanitaci proplachem a cirkulací každého 
dojicího stroje a mléčného potrubí po 
každém dojení. 

Týdenní sanitace zahrnuje stejné operace 
jako denní sanitace, ale navíc je nutné 

všechny dojicí stroje rozebrat, případně i další součásti dojicího zařízení a namočit je do roztoku 
kyselého čistícího prostředku s obsahem dezinfekční látky, která nezanechává rezidua. Účinnost 
takového opatření lze znásobit současným mechanickým ošetřením kartáči. Nezbytným krokem 
je na závěr všechny součásti řádně opláchnout čistou vodou.  

Při měsíční sanitaci je pozornost zaměřena, kromě rozebrání všech dojicích strojů (operace jako 
u týdenní sanitace), především na čištění a dezinfekci mléčného a podtlakového potrubní 
kyselými prostředky s obsahem dezinfekční látky pro odstranění mléčného a vodního kamene. 
Po vyčištění se všechna potrubí propláchnou teplou vodou a vzduchové cesty se vysuší. Dále je 
nutné vyměnit všechny poškozené nebo opotřebované části pulzační, vakuové a mléčné 
soustavy. 

Frekvence servisu dojicího zařízení vychází z doporučení výrobce nebo dodavatele dojicího 
zařízení. 

Pro omezení negativního vlivu lidského faktoru je vhodné využít tzv. sanitační automat, kdy 
celý proces sanitace řídí programovatelný technologický procesor. Navíc tato zařízení bývají 
vybavena topnými tělesy pro dohřev sanitačního roztoku při cirkulaci. Překračování dávkování 
sanitačního přípravku může mít za následek poškození zejména pryžových součástí dojicího 
zařízení rozleptáváním. Ohrožena jsou i čidla. Nedodržení účinné koncentrace sanitačního 
přípravku, teploty a doby expozice snižuje sanitační účinnost nebo činí proces sanitace 
neúčinným. Jak uvádí některé práce, automatické režimy sanitace nemohou samy o sobě udržet 
dokonalou čistotu dojicích zařízení, proto je nezbytné před každou automatickou sanitací 
manuálně očistit povrch dojicích jednotek kartáči a tekoucí vodou.  

 

 
foto 41. Proplach dojicích strojů 
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   PŘÍPRAVKY POUŽÍVANÉ K SANITACI 

Při sanitaci by měly být využívány takové čistící a dezinfekční prostředky, které jsou jednak 
doporučené výrobcem dojícího zařízení, a jednak schválené Státní veterinární správou ČR. 
Přípravky používané k sanitaci dojicích zařízení mohou být jednoduché nebo kombinované. 

Jednoduché přípravky obsahují buď jen čisticí nebo jen dezinfekční složku, kombinované 
obsahují současně obě výše uvedené složky. 

Čistící přípravky odstraňují zbytky mléka, rozpouštějí mléčnou bílkovinu, emulgují (zmýdelňují) 
mléčný tuk a napomáhají k odstranění nečistot. Jejich účinnost narůstá, se stoupající teplotou 
vody. Dále závisí na používání doporučených koncentrací a dodržení odpovídající délky aplikace. 
Dezinfekční přípravky jsou určeny k ničení mikroorganismů ulpívajících na povrchu dojicího 
zařízení. Účinnou látkou v dezinfekčních přípravcích je obvykle reaktivní chlor, nebo další látky: 
jodofory, kvarterní amoniové soli, kyselé anionaktivní látky, karboxylové kyseliny a 
peroxosloučeniny. Účinnost těchto přípravků se zvyšuje s teplotou roztoku či s obsahem kyselin 
či louhů a také s obsahem beznábojových (neionogenních) smáčedel, ale snižuje se 
v přítomnosti organického znečištění (zbytky mléka).  

Bylo prokázáno, že nejúčinnější je pravidelné denní střídání kyselých a alkalických čistících 
přípravků s jednou či více dezinfekčními látkami. Např. ráno alkalický a večer kyselý. Je však 
třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich smíchání. 

 Kyselé přípravky (pH 1 až 7) slouží především na odstranění vodního a mléčného kamene, 
koroze a anorganických tzv. vysolených nečistot. Jejich aktivní složky jsou kyseliny: 
fosforečná a sírová (antikorozivní); dusičná (toxická); chlorovodíková, mravenčí a peroctová 
(korozívní) a sulfonová (sirovodíková). 

 Zásadité přípravky (pH 7-14) působí na všechny nečistoty organického původu jako např. 
bílkoviny, tuky, škroby, cukry, organická barviva apod. Jejich aktivní složky jsou: hydroxid 
sodný, soda kalcinovaná, fosforečnan sodný, hexametafosforečnan sodný, vodní sklo sodné. 

Pro dokonalé vyčištění všech částí dojícího zařízení, přicházejících do styku s mlékem, je nutné 
dodržet především doporučované koncentrace kyselých a zásaditých roztoků a jejich teplotu při 
sanitaci. Doporučované teploty se pohybují v rozmezí od 50 do 60 oC na začátku sanitace a 40 
až 45 oC na konci sanitace. Vyšší teploty sice zvyšují účinnost sanitace, ale mohou poškozovat 
povrch pryže, nebo deformovat její tvar. Významnou roli sehrává i doba působení čistících a 
dezinfekčních prostředků, jakož i střídání alkalických a kyselých prostředků.  

Neopominutelnou součástí je i proplach pitnou vodou. Vulkanizovaná pryž není zcela 
nepropustná pro vodu. Rozsah zhoršení kvality pryže působením vody je závislý na složení pryže 
a době působení vody. Zcela nevhodné je ponechávání strukových návleček mezi dojením ve 
vodě s přídavkem aktivního chlóru. Pokud se k proplachu používá voda s nízkou nebo střední 
tvrdostí, lze snížit počet „kyselých“ čištění, následkem toho se prodlužuje životnost strukových 
návleček a mléčných hadic zhruba o 20 až 30 %. Naproti tomu špatná kvalita proplachové vody 
může sekundárně kontaminovat již vyčištěné dojicí zařízení. 

Uživatel dojicího zařízení by se měl řídit doporučenými intervaly (počet provozních hodin =doba 
dojení + doba čištění; nebo počet dojení u strukových návleček) výměny strukových návleček, 
které se uplatňují jako vektor pasivního přenosu bakteriálních původců mastitid, a mléčných 
hadic udávanými výrobcem. Při ignorování těchto doporučení dochází k degradaci pracovních 
povrchů zvýšením mikroporezity, která umožňuje přežívat mikroorganismům a vzdorovat 
standardním postupům čištění a dezinfekce. Může také docházet k uvolňování sazového plnidla.  
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Proces sanitace končí vždy proplachem zařízení vodou. Aby se proces sanitace neznehodnotil, je 
pro sanitaci bezpodmínečně nezbytné použití pitné vody.  

Z hygienického hlediska má nejzávažnější důsledky kontaminace dojicího zařízení koliformními 
bakteriemi. Nedostatečný proplach dojicího zařízení před dojením může být příčinou výskytu 
reziduí inhibičních látek (reziduí sanitačních přípravků). 

 

 

C. závěrečné shrnutí 

   HYGIENICKÉ ZÁSADY V PRŮBĚHU DOJENÍ 

 Postupy před dojením 

1. Kontrola technického stavu dojicího zařízení (mazání vývěvy, stav strukových návleček. Kontrola 
hygienického stavu dojicího zařízení – proplach mléčných cest vodou a odstranění zbytků vody. 

2. Soustředění ovcí do vyčištěného prostoru čekárny (odstranění exkrementů, případně 
umytí pevných povrchů). 

3. Nahánění ovcí do dojírny krmičem, ovčáckým psem, bez účasti dojiče. 

4. Příprava dojiče – čistý oděv a ruce. 

5. Oddojení prvních střiků do nádobky s černým mezidnem - odstranění mikrobiálně kontami-
nované zátky, kontrola organoleptických vlastností mléka a uvolnění strukového svěrače. 

6. Příprava ovce - toaleta vemene – otření resp. omytí struků - stimulace receptorů vemene 
– usnadní spouštění mléka. 
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 Vlastní dojení 

1. Ukončení všech činnosti nesouvisejících s dojením. Pro spuštění mléka potřebuje ovce 
klid bez rušivých vlivů. 

2. Řazení ovcí v dojírnách na dojicí místo, fixace ovce. Klidné zacházení dojiče s ovcí působí 
příznivě na spouštění mléka, naopak hrubé zacházení negativně (omezení spouštění, 
zadržení mléka).  

3. Vlastní dojení – začátek dojení cca 60 sekund od začátku přípravy vemene. 

4. Ruční dojení: 

 Zamezit kontaminaci mléka (chlupy, vlnovlasy, výkaly, moč, nečistoty z vnějšího prostředí)  

5 Strojní dojení:  

 Šetrné nasazení dojicího stroje, kontrola spuštění mléka. 

 Kontrola průběhu dojení. Celková délka dojení 60-90 sekund. 

 Dodojování – zvýší nádoj mléka a prevence mastitid 

 Kontrola vydojení  

 Ukončení dojení – šetrné sejmutí dojicího stroje.  

  Postupy po dojení 

1. Dezinfekce struku po dojení. 

2. Zchlazení mléka na teplotu 6-8 oC do 2 hodin po nadojení 

 

  Zásady sanitace dojícího zařízení: 

 po dojení 

1. Mechanická očista jednotlivých částí dojicího zařízení kartáčem a teplou vodou (35-
40°oC). 

2. Proplach dojicího zařízení teplou vodou (35-40 oC).  

3. Cirkulační čištění a dezinfekce dojicího zařízení 

Předpoklady účinné sanitace dojicího zařízení: 

 koncentrace roztoků, 

 teplota roztoků (začátek sanitace- 50 až 60 oC, konec sanitace - 40 až 45 oC), 

 doba expozice,  

 pravidelné střídání kyselých a alkalických prostředků.  

4. Proplach pitnou vodou. 

5. Výměna strukových návleček a mléčných hadic, včetně pravidelného servisu dojicího 
zařízení v pravidelných intervalech doporučených výrobcem. 

 před dojením 

Proplach dojicího zařízení teplou vodou (25-40°oC) s následným vysušením.  
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III.  SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ 

Znalost a dodržování zásad správného postupu při dojení ovcí, čištění a dezinfekce dojicího 
zařízení je základním předpokladem získání kvalitního, biologicky plnohodnotného zdravotně 
nezávadného syrového ovčího mléka jako základní suroviny pro výrobu ovčích mléčných 
výrobků, jako jednoho z významných ukazatelů lepší konkurenceschopnosti dojných farem ovcí.  

Tato metodika, která zahrnuje i nové experimentálně podložené výsledky a doporučení, vytváří 
ucelený návod pro zlepšení, respektive udržení kvality produkovaného syrového ovčího mléka a 
mléčných výrobků. Je určena k doplnění informací v péči o zvířata při jejich shromažďování 
v čekárnách před a po dojení, o účinnosti toalety vemene, o vlastním procesu dojení, čištění 
a dezinfekci dojicího zařízení na základě hodnocení sledovaných ukazatelů na vybraných 
farmách, včetně výsledků mikrobiologických rozborů ovčího mléka. 

 

IV.  POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

Metodika je určena nejen začínajícím, ale i zkušeným chovatelům dojených ovcí, zemědělským 
podnikům produkující ovčí mléko a dále pro chovatelské svazy, krajská informační střediska 
a zemědělské poradce. 

 

V. SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY 

Billon, P. Milking parlours and milking machines for dairy ewes. In: Proceedings of the Fourth 
Great Lakes Dairy Sheep Symposium, June 26-27, Spooner, Wisconsin, USA, 1998, 18-31  

Boyazoglu, J., Morand-Fehr, P. Meditteranean dairy sheep and goat products and their quality, 
A critical review. Small Ruminant Research, 2001, 40, 1, 1-11. 

Dimitrov-Ivanov, I., Djorbineva, M. Assessment of welfare, functional parameters of the udder, 
milk productive and reproductive traits in dairy ewes of different temperament. Bulgarian 
Journal of Agricultural Science, 2003, 9, 5-6, 707-711. 

Gonzalo, C., Carriedo, J.A., Blanco, M.A., Beneitez, E., Juárez, M.T., De La Fuente, L.F., San 
Primitivo, F. Factors of Variation Influencing Bulk Tank Somatic Cell Count in Dairy Sheep. 
J. Dairy Sci., 2005, 88, 969-974. 

Horák,F. et al. Chov ovcí. Praha: Brázda. 1999.168 pp. 

Jaeggi, J.J., Govindsamy-Lucey, S., Berger, M.Y., Johnson, M.E., McKusick, B.C., Thomas, D.L., 
Wendorff, W.L. Hard ewe´s milk cheese manufactured from milk of three different groups 
of somatic cell counts. J Dairy Sci., 2003, 86, 10, 3082-3089. 

Kalantzopoulos, G., Dubeuf, J.P., Vallerand, F., Pirisi, A., Casalta, E., Lauret, A., Trujillo, T. 
Charakteristics of the sheep and goat milks: Quality and hygienic stakes for the sheep and 
goat dairy sectors. In Internetional Dairy Federation Standing Committee on 
Microbiological Hygiene, Meeting 28 September, 2002, 1-16. 

Mavrogianni, V.S., Cripps, P.J., Fthenakis, G.C. Bacterial flora and risk of infection of the ovine 
teat duct and mammary gland throughout lactation. Preventive veterinary medicine, 
2007, 79, 2-4, 163-173.  



 33 

Pavicic, Z., Tomaskovic, A., Tofant, A., Belanovic, T., Cergolj, M., Prvanovic, N. Significance of 
udder sanitation on total number of bacteria as teats and milk of ewes. Proceedings of the 
4th interantional mastitis conference / Henk Hogeveen (ed). - Maastricht: Wageningen 
Aagemic Publishers, 2005, 932 pp. 

Peris, C., Díaz, J. R., Balasch, S., Beltrán, M. C., Molina, M. P., Fernández, N. Influence of vacuum 
level and overmilking on udder health and teat thickness changes in dairy ewes. J Dairy 
Sci., 2003, 86, 12, 3891-3898  

Raynal-Ljutovac, K., Pirisi, A., de Crémoux, R., Gonzalo, C. Somatic cells of goat and sheep milk: 
Analytical, sanitary productive and technological aspects. Small Ruminant Research, 2007, 
68, 1-2, 126-144. 

 

Ostatní 

ČSN EN 60335-2-70 (2003) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely- Bezpečnost –
Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje, 2003, 20 s. 

Nařízení komise (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Off. J. Eur. Community L139/1, 319-337. 

Nařízení komise (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu. Off. J. Eur. Community L139/55, 14-74. 

Nařízení komise (ES) č. 1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších 
živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Off. J. Eur. Community L273, 1-85. 

Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. Off. J. Eur. 
Community L338, 1-26.  

Directive 94/71/EC, 1994. Directive amending Directive 92/46/EC laying down the health rules 
for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based 
products. Off. J. Eur. Community L368, 33-37.  

Zákon č. 182/2008. zákon o veterinární péči. Sbírka zákonů, ročník 2008, částka 57, ze dne 
28.5.2008 

Vyhláška 289/2007 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které 
nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Sbírka zákonů, ročník 
2007, částka 95, ze dne 23.11.2007. 

 

VI. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE 

Malá, G., Marková, M., Knížek, J., Snášelová, J., Procházka, D. Dynamika změn vybraných 
kvalitativních ukazatelů ovčího mléka v průběhu laktace. In Sborník referátů z 11. 
konference Den mléka 2008 – Předpoklady rentabilní produkce mléka, 23.9.2008, Praha. 
Praha: Katedra speciální zootechniky ZS ČZU Agro Praha a ISV Praha, 2008, 85-88. ISBN 
978-80-213-1822-9 

Malá, G., Novák, P., Kočišová, A. Zásady čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce. In 
Sborník abstraktů – VIII. Konference DDD, 12.-14.května 2008, Poděbrady. Praha: Sdružení 
DDD, 2008, 31. ISBN 978-80-02-020022-6 



 34 

Malá, G., Novák, P.,Marková, M., Švejcarová, M, Knížek, J., Šmahelová, L. Vliv čistoty rouna a 
povrchu těla na kvalitu ovčího mléka. In Sborník referátů Farmářská výroba sýrů a 
kysaných mléčných výrobků VI., MZLU v Brně, 2009, 67-68. 

Malá, G., Novák, P.,Marková, M., Knížek, J., Šmahelová, L. The influence of body surface 
hygiene scores on sheep milk quality. Folia Veterinaria, Supplementum 1, 2009, 53, 277-
281. 

Malá, G., Novák., P., Marková, M. Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce. 
Veterinářství, 2009,  

Malá, G., Švejcarová, M. Je ovlivněna kvalita ovčího mléko chovným prostředím? Zemědělec, 
2009, 43, 9-10. 

Malá, G., Knizkova, I., Kunc, P. and Knizek, J. The effect of different way of milking on the 
surface temperature of sheep udder. In Proceedings of the XIV. ISAH Congress 2009, 19.-
23. Juli, Vechta, Germany, 2009, 207-210. 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CPM – celkový počet mikroorganismů 

PSB – počet somatických buněk 

CB - koliformní bakterie 
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