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  I. CÍL METODIKY 

Cílem metodiky je: 

 zdůraznit vztah mezi čistotou zvířat, čistotou chovného prostředí a kvalitou ovčího mléka, 

 stanovit riziková místa v chovném prostředí, která ovlivňují přímo čistotu zvířat a navrhnout 
opatření k nápravě,  

 upozornit chovatele na vybrané aspekty „provozní slepoty“ a jejího řešení, 

 vytvořit zásady správného postupu při hodnocení čistoty těla ovcí a chovného prostředí, 

 naučit chovatele dojných ovcí zvolit správnou rutinu dojení podle úrovně čistoty tělesného 
pokryvu ovcí,  

z důvodu udržení zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty syrového ovčího mléka a mléčných 
výrobků jako předpokladu dosažení lepší konkurenceschopnosti dojných farem ovcí. 

Metodika chovatelům usnadní orientaci v dané problematice a vyvarování se provozních chyb. 

Metodika vychází z řešení projektu NAZV č.QH72286. 

 

 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

 

1. ÚVOD 

Zájem spotřebitelů o kvalitu a bezpečnost surovin a potravin se stále zvyšuje. Na spotřebitele 
sílí mediální tlak potenciálních hrozeb, působících na lidské zdraví. Tyto hrozby souvisí 
s mlékem a s mléčnými výrobky, s konzumací nepasterizovaných čerstvých mléčných výrobků, 
s kontaminací mléka toxiny termorezistentních mikroorganismů, s chemickým znehodnocováním 
mléka, s přenosem nemocí ze zvířat na člověka, s alergiemi na vybrané složky mléka (alergii na 
mléčnou bílkovinu a intolerance na laktózu), atd. 

Všechny chovy přijímají vůči spotřebitelům odpovědnost za kvalitu, hygienickou nezávadnost 
a bezpečnost produkovaných živočišných výrobků. Suroviny a potraviny živočišného původu 
(maso, mléko) musí splňovat mnohá kritéria shrnutá v Nařízeních a Směrnicích Evropské unie. 
Mléko samo o sobě je ideálním substrátem pro růst mikroorganismů. 

Vysoká mikrobiologická kvalita mléka je důležitá pro produkci plnohodnotných, zdravotně 
nezávadných mléčných výrobků. Vysoká úroveň kvality mléka začíná na farmě. Kvalita krmiv, 
čistota chovného prostředí tak jako hygiena před, v průběhu a po dojení, ovlivňují 
mikrobiologickou kvalitu mléka.  

Zdroje mikrobiální kontaminace mléka by měly být minimalizovány zavedením a dodržováním 
hygienických standardů, které je možné snadno hodnotit. 

Jednou z možností jak zvýšit bezpečnost syrového ovčího mléka je omezit jeho kontaminaci. 
Významným primárním zdrojem nečistot a bakterií v mléce je vlastní organismus ovce, a to 
zejména vnitřní prostředí vemene (mastitida) (schéma 1). 

Udržení čistoty povrchu těla zvířat je základem udržení biologické hodnoty a zdravotní 
nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu (ovčí mléko, sýry, jogurty, máslo aj.) 
i zárukou jejich kvality. 
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ÚČINNÉ 
ČIŠTĚNÍ A 

DEZINFEKCE 
CHOVNÉHO 

PROSTŘEDÍ 

ČLOVĚK 
-producent 

-konzument 

ČISTOTA 
POVRCHU 

TĚLA 

BAHNIC 

CHOVNÉ 
PROSTŘEDÍ 

OVCÍ 

 

Schéma 1: Čistota  povrchu těla ovcí je odrazem hygienické úrovně chovného prostředí ovcí 
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2. VLASTNÍ METODIKA 

2.1. MLÉKO – požadavky na kvalitu, hodnocení kvality, zdroje kontaminace 

 Požadavky na syrové ovčí mléko 

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: 389/2007 
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 běžně nezjišťuje. 

 Hodnocení mikrobiální kvality mléka 

 

Mléko a mléčné výrobky představují vhodné 
prostředí pro růst mikroorganismů (foto 1), 
které svou metabolickou činností mohou 
příznivě nebo nepříznivě ovlivňovat kvalitu a 
biologickou hodnotu výrobků (Grieger, 
1990). 

 

 

 

 

 

Celkový počet mikroorganismů (CPM)  

Celkový počet mikroorganismů charakterizuje celkovou hygienu získávání a ošetřování mléka 
(Gajdůšek, 2003). Je jedním z hlavních ukazatelů mikrobiologické kvality syrového mléka, 
určuje délku skladování a uchovatelnost mléka. V syrovém ovčím mléce se pohybuje CPM 
podle hygienické úrovně od 102 až po 106 v 1 ml. CPM zahrnuje všechny skupiny mezofilních 
aerobních mikroorganismů (Gajdůšek, 2003). 

Zdrojem CPM může být kontaminovaná mléčná žláza a znečištěné rouno ovce, popř. také ruka 
nebo oděv ošetřovatele, dále pak chovné prostředí, kontaminované povrchy dojíren, čekáren, 
dojicího a chladícího zařízení aj (Gyarmathy a Dúbravská, 1999; Gajdůšek, 2003, Delgado-
Pertinez et al., 2003). 

Mikroorganismy v syrovém mléce se rozdělují podle jejich vztahu k teplotě na: 

Psychrofilní mikroorganismy 

Psychrofilní mikroorganismy tvoří převažující mikroflóru syrového mléka dlouhodobě 
skladovaného při nízkých teplotách. Jsou schopné se rozmnožovat při teplotě 1 až 10 oC 
(Gajdůšek, 2003). Psychrofilní mikroorganismy produkují termorezistentní lipolytické 
a proteolytické enzymy, které štěpí základní složky mléka (Grieger et al., 1990). Tím mění 
senzorické (vznik negativních příchutí) a technologické vlastnosti mléka (narušují kaseinové 
micely) určeného pro výrobu jogurtů a sýrů (Nuñez et al., 1989; Gajdůšek, 2003). Dochází tak 
ke vzniku nežádoucích vad finálních výrobků a ke snížení jejich kvality.  

 

foto 1. Filtrace mléka po nadojení 
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Stanovení psychofilních mikroorganismů v mléce slouží jako doplňkový kvalitativní hygienický 
ukazatel syrového ovčího mléka (Gajdůšek, 2003). Mléko by nemělo obsahovat více než 
10.000 KTJ v 1 ml. Hodnoty nad 100.000 KTJ v 1 ml signalizují nevyhovující podmínky 
získávání mléka (Knappstein et al., 1996). 

Při teplotě 10 oC je možné mléko uchovávat jeden den. Pokud se mléko skladuje 2-3 dny, musí 
být chlazeno na teplotu 4 oC (Kubíček, Novák, 1995). I přesto v něm dochází ke značnému 
nárůstu psychrofilních mikroorganismů. 

Termorezistentní mikroorganismy 

Termorezistentní mikroorganismy přežívají tepelné ošetření – záhřev mléka (60-80 oC) 
a rozmnožují se v pasterovaném mléce (Grieger et al., 1990). V mléčných výrobcích způsobují 
senzorické a technologické vady (duření sýrů). Některé z nich např. rody Bacillus a Clostridium 
jsou patogenní (alimentární onemocnění konzumenta) a vytváří toxiny. Jejich spóry přežívají 
pasterační teplotu (Gajdůšek, 2003). 

Termorezistentní mikroorganismy (> 200 KTJ.ml-1) spolu s koliformními bakteriemi 
(> 1000 KTJ.ml-1) jsou indikátorem hygienických nedostatků v čištění a dezinfekci dojicího 
zařízení (Reinemann, 1997).  

Koliformní bakterie (CB) 

Výskyt koliformních bakterií v mléce a mléčných výrobcích lze pokládat jednak za ukazatel 
organického znečištění fekálního původu (Grieger et al., 1990) a jednak jako ukazatel 
nedostatečné hygieny získávání a ošetřování mléka. Současně upozorňuje na nedostatky 
v hygieně při technologickém zpracování a sanitaci výrobního zařízení (Knappstein et al., 1996, 
Gajdůšek, 2003). Koliformní bakterie mohou přežívat v biofilmu na vnitřním povrchu mléčného 
potrubí (Cook, 2002). Počet koliformních bakterií v syrovém mléce by měl být nižší než 
100 KTJ.ml-1 mléka (Ruegg, 2003). Hodnoty převyšující 100 až 1000 KTJ.ml-1 mohou být 
způsobeny špatnou přípravou vemene na dojení a nízkou úrovní hygieny v průběhu dojení 
(Knappstein et al., 1996; Reinemann, 1997). 

Počet koliformních bakterií se v syrovém ovčím mléce  pohybuje podle hygienické úrovně chovu 
od 0 až 104 KTJ v 1 ml. 

Vzhledem k tomu, že koliformní bakterie v průběhu fermentace laktózy produkují velké množství 
plynů, způsobují rychlejší kažení sýrů (Gaya et al., 1987). 

Počet somatických buněk (PSB) 

Somatické (tělní) buňky jsou všechny buňky v organismu s výjimkou buněk pohlavních. Největší 
podíl (90 %) somatických buněk pochází z krevních buněk (leukocyty, lymfocyty a monocyty, 
popř. erytrocyty, fibrin), které zajišťují obranyschopnost mléčné žlázy a jejich počet stoupá při 
zánětu nebo jiném patologickém procesu ve žláze (Bencini and Pulina, 1997; Gajdůšek, 2003). 

Pouze 10 % somatických buněk představují buňky mléčné žlázy, (epiteliální a sekreční buňky), 
které se odlupují z epitelů z povrchu vemene a jsou vylučovány spolu s mlékem (Gajdůšek, 
2003). 

Somatické buňky jsou v mléce přítomny vždy, jejich počet se v syrovém ovčím mléce pohybuje 
v rozmezí od 104 do 106 v 1 ml. Počet některých buněk (zvláště neutrofilů) se zvyšuje 
následkem zánětlivého procesu (Rupp et al., 2009), když infekční agens vnikne do vemene, 
nebo při poranění vemene. Vysoký počet somatických buněk signalizuje infekci vemene ovce 
a současně poskytuje obraz o jeho zdravotním stavu (Raynal-Ljutovac et al.,2007).  

Hlavní důsledek zvýšeného počtu somatických buněk (>1.000.000) je snížení kvality syrového 
ovčího mléka s následným negativním vlivem na zpracování mléka a snížením jeho výtěžnosti. 
Některé studie ukazují, že zvýšení počtu somatických buněk vede i ke změnám chemického 
složení ovčího mléka (Rodríguez-Nogales et al., 2007), včetně obsahu minerálních látek 
s následným zvýšením pH (Bencini and Pulina, 1997). V mléčných výrobcích, vyrobených 
z mléka s vysokým počtem somatických buněk, rovněž vzniká nepříjemná „žluklá“ pachuť 
(Jaeggi et al., 2003; Hag, 2002). 
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 Zdroje kontaminace mléka 

Mikrobiologická kvalita mléka se začíná zvyšovat až po nadojení (pouze v případě výskytu zánětu 

ještě ve vemeni). Syrové mléko může být kontaminováno mechanickými nebo chemickými 

nečistotami a mikroby. 

Primárním zdrojem kontaminace mléka je mléčná žláza (tabulka 1). První střiky mléka 

obsahují nejvíce zárodků, potom jejich počet klesá, nejméně je jich na konci dojení (Marendiak 

et al., 1987). Kontaminace mléka je přímo závislá na zdravotním stavu ovcí a jejich mléčné 

žlázy, zvyšuje se při zánětech mléčné žlázy (bakterie vyvolávající mastitidu ovcí – 

Staphylococcus aureus, aj.). 

Sekundární kontaminace mléka vzniká při procesu dojení, chlazení a skladování (Kubíček, 

Novák, 1995). Celkový počet mikroorganismů v mléce po nadojení dosahuje 102 až 106 v 1 ml, 

asi 90 % z nich má původ ve vnějším prostředí (Marendiak et al., 1987).  

Mikroflóra na povrchu struku je jednak typická kožní flóra z povrchu vemene, jednak bakteriální 

flóra, pocházející ze zbytků mléka, podestýlky, výkalů, půdy nebo vody. Mikroflóra na povrchu 

vemene může obsahovat koliformní bakterie, psychrofilní a termorezistentní mikroorganismy 

(Gajdůšek, 2003), které mohou být v průběhu dojení smývány vzlínajícím mlékem a současně 

se mohou dostat zpětným tokem mléka do strukových kanálků a do mléčné žlázy.  

Hlavní zdroje sekundární kontaminace jsou:  

 nízká úroveň hygieny při dojení,  
 znečištěný povrch mléčné žlázy i jejího okolí (foto 2),  
 ruce a oblečení dojiče,  
 chovné prostředí (ovčín, přístřešek, podlahy čekáren před a po dojení), 
 prostředí vlastní dojírny,  
 dojicí zařízení (foto 3),  
 voda, 
 další manipulace s mlékem (Gyarmathy a Dúbravská, 1999; Gajdůšek, 2003,  

Delgado-Pertinez et al., 2003). 
 

Nejčastějším zdrojem kontaminace mléka je 

  

foto 2. znečištěný povrch vemene foto 3. dojicí zařízení 
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Často opomíjeným zdrojem sekundární kontaminace mléka jsou prachové částice v ovzduší 
(1.103 až 1.108.m-3 vzduchu) a kapénky aerosolu z dýchacích cest zvířat i lidí, které jsou 
významnými nositeli mikroorganismů (stafylokoky, enterokoky, sporulující bacily, viry, aj.). Za 
hranici, kterou by neměl počet mikroorganismů překročit, se obecně považuje 250.103.m-3 

(Kursa et al., 1998). Jejich přisáváním dojicími stroji v průběhu dojení dochází ke kontaminaci 
mléka v mléčném potrubí (Lukášová, 1999).  

K terciální kontaminaci mléka dochází v průběhu jeho ošetření a zpracování. 

Základní cesty mikrobiální kontaminace syrového mléka jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Druhy a zdroje mikrobiální kontaminace mléka (Kubíček a Novák, 1995) 

Zdroje kontaminace 
Celkové počty mikroorganismů  

v 1 ml mléka 

PRIMÁRNÍ KONTAMINACE 

Mléčná žláza 
zdravá 10–1.000 

nemocná 10-20.000 

SEKUNDÁRNÍ KONTAMINACE 

Chovné prostředí  

100-15.000 Dojírna   

Čekárny   

Znečištěný povrch 

kaudální krajiny těla  

5.000-20.000 vemeno 

struk 

Zařízení 

dojící 

300-3.000.000 chladicí  

skladovací 

TERCIÁLNÍ KONTAMINACE 

Zpracování mléka 
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2.2. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU A BEZPEČNOST MLÉKA 

 Mastitidy 

Mastitida je zánět v mléčné žláze, který je 
vyvolán vstupem infekčního patogenu do 
vemene přes strukový svěrač nebo při 
poranění vemene (foto 4). Mikroorganismy, 
způsobující zánět mléčné žlázy, jsou 
přítomny v chovném prostředí (půda, voda, 
krmivo, výkaly, mléčná žláza, aj.). Mastitidu 
způsobují především bakteriální infekce, a 
to patogenní bakterie Staphylococcus spp. 
(zvláště S.aureus), koagulaza negativní 
Staphylococci, Streptococcus spp., 
Entrobacter spp., Mannheimia haemolytica, 
Corynebacteria, dále také Pseudomonas 
aeruginosa, Micrococcus spp., Escherichia 

coli, Enterococcus spp., Mycoplasma spp., aj. Kromě bakterií mohou zánět mléčné žlázy 
vyvolat také plísně, houby, kvasinky a viry (Marendiak et al., 1987; Grieger et al. 1990; Grieger 
a Vařejka, 1990; Vařejka, 1990; Bergonier et al., 2003, 2005; Contreras et al., 2007). 

Průměrný celoroční výskyt zánětů mléčné žlázy s klinickou formou je u ovcí obvykle nižší než 
5 % (Bergonier et al., 2003; Contreras et al., 2007), a to převážně na začátku strojního dojení 
a v průběhu první třetiny laktace.  

Přenos patogenů způsobující mastitidu je přes: 

 znečištěné vemeno a struky, 

 dojící stroj, ruka dojiče. 

Procento výskytu subklinických a klinických mastitid se zvyšuje vystavením zvířat zvýšené 
vlhkosti vzduchu v průběhu dešťových a sněhových přeháněk, blátu a výkalům (mrvě) 
v chovném prostředí (Vasilev et al., 2007). K přenosu mikroorganismů na struky vemene 
dochází přímo výkaly, nepřímo z kontaminovaných povrchových ploch - přes končetiny, 
rozstřikem a přes ocas (tabulka 2). 

Tabulka 2: Přenos mikroorganismů na struky vemene (upraveno dle Cooka, 2002) 

PŘÍMÝ PŘENOS 

 

Bahnice zalehne na povrch pokrytý výkaly 
a hlínou resp. blátem (pastvina, čekárna před 
dojením) a bakterie se přenesou přímo 
strukem do vemene. 

 
foto 4. Poranění vemene způsobené jehnětem 
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NEPŘÍMÝ PŘENOS: 

Přenos z končetin 

 

Mikroorganismy se přenesou z pánevních končetin 
na vemeno a struky ovce v průběhu ležení, kdy se 
vemeno dotýká znečištěných končetin. 

Přenos rozstřikováním 

 

Pokud je na podlaze rozbředlá vrstva výkalů 
a bláta, dojde při chůzi zvířat k rozstřikování tohoto 
substrátu na vemena. 

Přenos z ocasu 

 

Pokud je ocas silně kontaminován výkaly, přenáší 
se z něj bakterie na zadní část vemene (možné 
především u ovcí plemene Východofríská ovce, 
výjimečně i u dalších plemen). 

 

Vývin mastitidy je však závislý na účinnosti přirozených obranných mechanismů struků 
a počtem mikroorganismů, které vstupují do strukového kanálku (Klastrup et al., 1987).  

Mastitidy je možné dělit podle různých hledisek. Na základě schopnosti detekovat změny ve 
vemeni nebo v mléce rozeznáváme několik následujících typů.  
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Klinická mastitida je charakterizována 
výskytem okem rozeznatelných změn na 
vemeni a/nebo v mléce. Je charakterizována 
5 příznaky: zvýšení teploty, otok, 
zčervenání (překrvení), zvýšená citlivost 
(bolest) a ztráta funkce. Má tři formy 
subakutní, akutní a perakutní. Pro 
subakutní formu jsou typické změny 
v mléce jako např. vločky, sraženiny, 
s malým nebo žádným otokem a citlivostí. 
Akutní forma se projevuje na vemeni jeho 
otokem, zvýšením teploty, ztvrdnutím 
a zvýšením citlivosti na pohmat. Mléko 
vypadá abnormálně a dojivost se obvykle 
snižuje (o 12 % při infekci poloviny 
vemene, o 58 % při infekci celého 

vemene). U takto postižených ovcí jsou zřetelné příznaky jako je zvýšená teplota (>40,6 oC), 
apatie, slabost, skleslost a příležitostně i úhyn. Nejdramatičtější forma je perakutní, tzv. 
gangrenózní. Často je označována jako „blue bag“, pro kterou je typický náhlý, vážný průběh. 
Sekret mléčné žlázy má tmavě hnědou barvu. Infikovaná polovina vemene je oteklá, má 
hnědou barvu, i když je často na dotek chladná. Změna barvy může postupovat až k břišní 
krajině. Ovce jsou skleslé, dehydratované, mají horečku, často se dostavují celkové komplikace 
septikemické povahy končící úhynem ovce. Chronická mastitida je většinou zaznamenána při 
vyšetřování vemene po obahnění nebo odstavu. Vzhled mléka se obvykle střídá mezi 
subklinickou a klinickou formou. Může být doprovázen snížením dojivosti. U vemene se 
vyskytuje fibróza většinou jen u poloviny vemene. Postižená část vemene je zmenšená, a je 
většinou nefunkční. Je zřejmá pouhým okem (foto 5). 

Naproti tomu subklinická forma mastitidy se neprojevuje žádnými klinickými příznaky a je 
detekována pouze laboratorními testy (zvýšený PSB a změna chemického složení mléka). 
Může přecházet do akutní nebo chronické formy. 

Podle různých autorů (Bergonier and Berthelot, 2003; Contreras et al., 2003) se výskyt 
subklinické mastitidy pohybuje od 5 až do 30 %. Jako subklinickou mastitidu lze označit případ, 
kdy je v 0,01 ml vzorku mléka zjištěn nad 10 KTJ (bakterie způsobující subklinickou mastitidu) 
a současně počet somatických buněk přesahuje hodnotu 1.106 buněk v 1 ml (Fthenakis, 1994). 

Hygiena chovného prostředí a čistota těla ovlivňuje kvalitu mléka a riziko výskytu mastitidy. 
Studie, zabývající se vztahem mezi čistotou zvířat, kontaminací mléka a výskytem mastitid, byly 
realizovány většinou v chovech dojného skotu. Byl prokázán negativní vztah mezi čistotou těla 
dojnic, zvláště vemene a výskytem subklinické mastitidy (Schreiner and Ruegg, 2003; Reneau 
et al, 2005). Celkově lepší hygiena prostředí (lože a dojírna), popřípadě pastva ovlivňuje čistotu 
vemene (Cempírková, 2007) a snižuje se množství bakterií na povrchu struků (McKinnon et al., 
1990). Tím se omezuje možnost přenosu infekčních patogenů v průběhu dojení (Barkema et al., 
1998).  

O čistotě těla dojnic rozhoduje přímo krmná dávka prostřednictvím konzistence výkalů. Zvířata 
s řidšími výkaly jsou více znečištěna a mají horší mikrobiologické ukazatele mléka (Ward et al., 
2002). Barkema et al. (1998, 1999) a Reneau et al. (2005) zjistili prokazatelně nižší počet 
somatických buněk ve směsných vzorcích mléka u čistějších zvířat (vemeno, pánevní 
končetiny) s vyhovujícími podmínkami ustájení. Ward et al. (2002) zaznamenali nižší výskyt 
mastitid u farem s čistějšími dojnicemi.  

 

 

 

 

 

foto 5. Chronická forma mastitidy ovcí 
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 Mikroorganismy ovlivňující senzorické a technologické vlastnosti 

Mikroorganismy mohou v mléce vyvolat různé změny, které jsou závislé na druhu mikroba a na 
složce mléka, kterou tyto mikroorganismy rozkládají (tabulka 3). V mléce se nikdy nenachází 
pouze jediná mikrobiální monokultura. Je nutné počítat s kombinovaným působením více 
mikroorganismů (Marendiak et al., 1987). Mnohé mikroorganismy způsobují v mléce změnu 
chemického složení (hlavní mléčné složky, ionty, makroelementy). Změny v chemickém složení 
mléka se odrážejí ve fyzikálních vlastnostech (nárůst pH a elektrické konduktivity, zvýšení 
viskozity mléka, pokles bodu mrznutí). V mléce a mléčných výrobcích vznikají nežádoucí změny 
chuti, vůně, konzistence a barvy (Marendiak et al., 1987; Grieger et al. 1990; Griefer a Vařejka, 
1990; Vařejka, 1990). 

Snížení kvality syrového ovčího mléka má 
negativní vliv na zpracování mléka a na 
snížení jeho výtěžnosti (Hag, 2002; Jaeggi 
et al., 2003).  

Sýry mají svoji typickou mikroflóru (foto 6.), 
která je však při znehodnocování vytlačená 
nežádoucí mikroflórou. Mění se vzhled sýra 
zeslizovatí, zplesniví, změní barvu, chuť, 
typická vůně se ztrácí a je nahrazena 
nepříjemným hnilobným nebo jiným 
zápachem. Každý sýr se znehodnocuje 
různými způsoby, a to podle složení přítomné 
mikroflóry. Trvanlivost sýrů závisí na mnoha 
činitelích. Významně ji prodlužuje správné 
uskladnění sýra.  

 

foto 6. Sýry mají typickou mikroflóru 

Prevence výskytu mastitid 

Prevence výskytu mastitid spočívá především ve snížení zdrojů mikrobiální kontaminace.  
Je založena na: 

 vhodném managementu chovu, a to především v udržování hygieny chovného prostředí 
(střídání míst k odpočinku, shromaždišť, naháněcích cest, napajedel a příkrmišť; dále 
pak na pravidelném čištění čekáren a shromažďovacích ohrad, aj.), 

 managementu strojního dojení: správná příprava dojiče (čistý oděv, čisté ruce) a ovce 
(toaleta vemene, oddojení prvních střiků) volba účinného způsobu čištění a dezinfekce 
struků před a po dojení, účinný způsob čištění a dezinfekce dojicího i chladícího zařízení 
a pravidelná údržba dojicího zařízení, 

 vhodné výživě a krmení, dostatečném napájení (zajištění optimální kondice, dostatečná 
minerální a vitaminová saturace organismu), 

 managementu zaprahování (snižování frekvence dojení v průběhu 2 týdnů, využití 
speciálních bariérových roztoků přípravků k namáčení struků při zaprahnutí a týden před 
obahněním, aj.),  

 welfare ovcí (eliminace stresových faktorů), 

 vyřazování chronicky nemocných ovcí, nebo ovcí po opakovaném výskytu klinické nebo 
subklinické mastitidy (zdravotní a technologická selekce).  
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Tabulka 3: Změny v mléce vyvolané různým zastoupením mikroorganismů (upraveno podle 
Marendiak et al., 1987; Grieger et al. 1990; Grieger a Vařejka, 1990; Vařejka, 1990)  

 
Změna Původce 

Změny chuti a pachu mléka 

Sladová nebo 
karamelizovaná chuť 
mléka 

 Streptococcus lactis var. 
maltigenes 

 Micrococcus spp. 

 Bacillus subtilis 

Zápach po spařeném 
mléce 

 Alcaligenes faecalis 

 Escherichia spp. 

Žluklá příchuť 
 Pseudomonas spp. 

 Achromobacter spp. 

Hořká chuť syrového 
mléka 

 Pseudomonas fluorescens 

 Streptococcus liquefaciens 

 Clostridium spp. 

 Micrococcus spp. 

 plísně (Mucor, Penicillium) 

 kvasinky (Torulopsis amara) 

Hořká chuť 
pasterizovaného mléka 

 Clostridium spp. 

 Streptococcus liquefaciens 

Mýdlová chuť 
 Pseudomonas fluorescens 

 Pseudomonas saponaceum 

Rybí příchuť  
 Pseudomonas ichthyosmia 

 Aeromonas hydrophila 

Kovová příchuť 

 Streptococcus lactis 

 Streptococcus moris 

 Leuconostoc spp. (při nízké teplotě) 

Syrový pach ve svařeném 
mléce ponechaném v 
teple 

 Bacillus subtilis 

 Bacillus putrificus 

Hnilobná příchuť 

 Clostridium spp. 

 Escherichia spp. 

 Aerobacter spp. 

Změna konzistence mléka  

Sražení mléka 
Mléko s bublinkami 
plynu 

 Escherichia coli 

 Enterobacter aerogenes 

 Clostridium butyricum 

 Clostridium tyrobutiricum 

 kvasinky (Torulopsis kandida, 
Cryptococcus laurentii) 

Sražení spařeného 
mléka 

 nízké pH  

 syřidlové enzymy bakterií rodu 
Proteus 

 Bacillus subtilis 

Táhlovitá konzistence 
(slizovitost, nitkovitost) 
mléka 

 Alcaligenes viscolactis 

 Escherichia spp. 

 Enterobacter spp. 

 Bacillus spp. 

 Klebsiella spp. 

 Streptococcus creoris 

 Lactobacillus casei 

 Lactobacillus plantarum 

 Micrococcus spp. 

Slizovitost 
pasterovaného mléka 

 Micrococcus freudenreichii 

Vločkovitá konzistence  Bacillus cereus 

 
Změna Původce 

Barevné změny při dlouhém skladování mléka 

Modrání mléka 
 Pseudomonas spp. (P. 

cyanogenes, P. cyanofluorescens) 

 houby (Oospora) 

Žloutnutí povrchové 
vrstvy mléka 

 Pseudomonas synxantha 

 Micrococcus chromoflavus 

Žloutnutí se zelenkavou 
fluorescencí 

 Pseudomonas fluorescens 

Červené skvrny na 
mléku 

 Serratia marcescens 

Zčervenání celého 
obsahu 

 Brevibacterium erythrogenes 

Červený sediment  Micrococcus roseus 

Změny v kvalitě mléčných složek 

Změny mléčného tuku 

 Pseudomonas spp. 

 Proteus spp. 

 Alcaligenes spp. 

 Achromobacter spp. 

 Bacillus spp. 

 Micrococcus spp. 

 Clostridium spp. 

 houby a kvasinky 

Nežádoucí změny v sýrech 

Zduření   Koliformní bakterie 

 brzké zduření v prvních 
dnech výroby (pod 
lisem, v solné koupeli) 

 Enterobacter aerogenes 

 opožděné zduření – po 
několika týdnech 

 Clostridium tyrobutyricum 

Slepý sýr 

 nedostatek bakterií mléčného 
kvašení 

 nepříznivé podmínky pro růst 
bakterií mléčného kvašení 

Síťovitost a cizí příchuť 
sýrů 

 Koliformní bakterie 

Dodatečné nafukování a 
tvoření ok v sýru 

 Clostridium butyricum 

 Clostridium tyrobutyricum 

Pachuť sýrů 
 plísně (Oospora, Mucor, 

Aspergillus, Cladosporium, 
Penicillium) 

Hořký sýr 
 peptonizující mikroorganismy 

 kvasinky 

Mýdlová chuť sýra 
 převaha plísní, alkaligenních 

mikroorganismů nad bakteriemi 
mléčného kvašení 

 Mikroorganismy ovlivňující bezpečnost mléka 

Prostřednictvím mléka může docházet k přenosu mnohých vážných onemocnění lidí 
(tuberkulóza, brucelóza, slintavka a kulhavka, klíšťová encefalitida, Q horečka, aj.). Spektrum 
patogenních mikroorganismů způsobujících tato onemocnění se v průběhu času mění 
v závislosti na rozsahu a úrovni vědomostí chovatelů, kvalitě chovného prostředí, zvýšených 
požadavcích na úroveň hygieny získávání a ošetřování mléka, aj. V současnosti se termín 
alimentární onemocnění člověka popř. zvířat používá pro skupinu onemocnění, kdy se jedinec 
nakazí pozřením kontaminované potravy či tekutiny. Mezi nejznámější alimentární onemocnění 
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v tomto smyslu patří salmonelóza (Salmonella spp.), listerioza (Listeria monocytogenes), střevní 
infekce (Bacillus, Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, E.coli, 
atd.). 

Mléko a mléčné výrobky ošetřené pasterací představují významné snížení rizika pro 
konzumenta a zvýšení ochrany výrobce (prevence šíření zoonóz). 

 

 

 

 

foto 7. Základem bezpečnosti syrového 
ovčího mléka je jeho pasterace 

 

 

 

 

 

 

Prevence šíření mikroorganismů způsobující 
onemocnění člověka 

Tepelné ošetření mléka je základním způsobem 
zabezpečení jeho zdravotní nezávadnosti (foto 
7), předpokladem prodloužení trvanlivosti a 
vytvoření optimálních podmínek pro výrobu 
mléčných výrobků. Při tepelných procesech 
dochází u všech složek mléka k chemickým, 
fyzikálním a fyzikálně-chemickým změnám. 

Pasterace je tepelné ošetření při použití teplot do 100 oC. Používá se k ničení vegetativních 
forem patogenních, podmíněně patogenních a toxinogenních mikroorganismů. Ztrácí se při 
ní pouze 10 % vitaminů a minerálních látek a nedochází k téměř žádným ztrátám bílkovin 
a nukleotidů. Inaktivační účinek obvykle není dostatečný pro bakteriální spóry. 

Vlastní tepelné ošetření mléka je možno rozdělit podle teploty a doby působení na: 

 Termizace – záhřev 57-68 oC po dobu 15 sekund (výroba čerstvých sýrů, popř. teplota 
do 80 oC bez výdrže pro ukončení kysacího procesu mléčných výrobků před balením k 
potlačení nebo zastavení aktivity přítomné mléčné mikroflóry), 

 Dlouhodobá pasterace-záhřev 63-65 oC po dobu 30 minut, 

 Krátkodobá (šetrná) pasterace – záhřev 72-74 oC po dobu 15-40 sekund (usmrcení 
všech patogenních mikroorganismů, kromě sporulujících bakterií rodu Klostridium 
a Bacilus, inaktivace enzymu alkalické fosfatázy), 

 Vysoká pasterace – záhřev 85-95 oC po dobu 5-10 sekund (inaktivace enzymu 
laktoperoxidáza), 

 Sterilace – záhřev nad 100 oC (inaktivace všech vegetativních forem mikroorganismů 
a většiny bakteriálních spór 



16 

Čistota povrchu těla ovcí 

Čistota povrchu těla dojených ovcí závisí na mnoha faktorech, jako jsou technologie 
a management chovu, úroveň hygieny chovného prostředí, výživa a krmení, zdravotní stav, 
plemeno dojených ovcí, provozní slepota atd. 

Čistota povrchu těla ovcí, zvláště pak vemene a struků ovlivňuje rentabilitu chovu. Čistota 
vemene významně přispívá ke: 
 zkrácení délky přípravy vemene na dojení, 
 snížení počtu bahnic vyřazených v důsledku mastitid (snížení infekčního tlaku na vemeno 

a riziko vzniku mastitidy), 
 snížení nákladů na čistící a dezinfekční prostředky používané při vlhké nebo mokré toaletě 

vemene, včetně omezení spotřeby vody. 

Čistota jednotlivých tělesných krajin ovlivňuje čistotu celé ovce. Mezi čistotou jednotlivých partií 
(tj. záď, krajina stehna, pupeční krajina, vemeno, distální část pánevní končetiny) byly 
prokázány statisticky významné korelace (tabulka 4). 

Tabulka 4: Korelace mezi hygienickým skóre čistoty těla jednotlivých sledovaných krajin těla 

Krajiny těla záď krajina stehna pupeční krajina vemeno distální končetiny 

záď - 0,751 * 0,646 * 0,704 * 0,621 * 

krajina stehna 0,751 * - 0,634 * 0,630 * 0,637 * 

pupeční krajina 0,646 * 0,634 * - 0,689 * 0,616 * 

vemeno 0,704 * 0,630 * 0,689 * - 0,615 * 

distální končetiny 0,621 * 0,637 * 0,616 * 0,615 * - 

Hladina statistické významnosti: * (P<0,05) 

Čistota vemene závisí přímo na délce rouna, která ovlivňuje množství ulpívajících nečistot a jejich 
setrvání v rounu. Obrůst končetin a břicha u dojených ovcí závisí na plemeni ovce (foto 8, 9).  

  

foto 8. Ovce plemene lacaune se vyznačují 
minimálním obrůstem břicha a končetin 

foto 9. Ovce plemene východofríská ovce s velkým 
obrůstem těla 

V průběhu dešťových srážek odkapává špinavá voda z mokrého rouna na povrch vemene, čímž 
v případě přítomnosti patogenních mikroorganismů, může také dojít ke kontaminaci mléčné 
žlázy. A to v případě kratší délky rouna, zatímco delší rouno povrch mléčné žlázy před 
kontaminací chrání, kontaminovaná voda po něm stéká na zem. Z výše uvedeného vyplývá, že 
u znečištěných zvířat s kratším rounem, dochází v průběhu dešťových srážek častěji ke 
kontaminaci mléčné žlázy než u ovcí, které mají znečištěné rouno delší.  

S celkovým počtem mikroorganismů a počtem koliformních bakterií v syrovém ovčím mléce plně 
koresponduje hygienické skóre čistoty povrchu těla, jak vyplývá z vyhodnocení vzájemného 
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vztahu mezi úrovní znečištění povrchu vybraných částí těla ovcí (záď, stehno, pupek, vemeno, 
distální část pánevní končetiny) a kvalitou získaného mléka (tabulka 5).  

Tabulka 5: Korelace mezi hygienickým skóre čistoty těla ovcí a CPM, CB, E.coli, PSB v mléce 

Mikrobiologické 
ukazatele 

Krajiny těla 

záď stehenní pupeční vemeno distální končetiny 

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

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

log E.coli 0,047 0,028 0,037 0,065 0,065  

log PSB -0, 091* -0,135* -0,053 -0,096* -0,128* 

Hladina statistické významnosti: * (P<0.05) 

 Způsoby hodnocení čistoty povrchu těla 

Vztah mezi čistotou zvířat, kontaminací mléka a výskytem mastitid byly zjišťován převážně 
v chovech dojného skotu. Cílem mnoha prací (Chiappini et al., 1994; Visser, 1994; Chaplin 
et al., 2000) bylo pomocí vyhodnocení znečištění dojnic najít nejlepší typ ustájení a podestýlky 
tak, aby bylo stádo co nejčistější a tím se snížil výskyt mastitid. 

Pro skot bylo navrženo mnoho metod bodování čistoty povrchu těla (Cook, 2002; Schreiner and 
Ruegg, 2003; Reneau et al., 2005).  

Cook (2002) hodnotil čtyřbodovou stupnicí tři oblasti těla zvířete, a to 1) vemeno a okolí zadní 
strany zvířete, 2) boky a 3) spodní část pánevních končetin. Sledoval 16 farem ve Wisconsinu 
po dobu šesti měsíců a zjistil statisticky významnou (R2 = 0.466, p = 0.004) souvislost mezi 
hodnocením čistoty a počtem nových infekcí vemen u sledovaných dojnic.  

Schreiner a Ruegg (2003) hodnotili čistotu povrchu vemene u 1250 dojených krav podle 
čtyřbodové stupnice. Prokázali souvislost mezi znečištěním vemene a vyšší výskytem mastitid 
způsobených environmentálními patogeny. Krávy se známkou 3 a 4 (3=10-30% povrchu 
vemene je pokryto nečistotami, 4 více než 30% povrchu vemene je znečištěné) byly 1,5krát 
častěji infikovány hlavními patogeny způsobujícími mastitidy než krávy se známkami 1 a 2 
(1=čisté, 2= slabě znečištěno, tj. 2-10 % povrchové plochy vemene je znečištěno). 

Reneau et al. (2005) použil komplexnější systém hodnocení čistoty. Vymezil 5 oblastí na těle 
zvířete (kořen ocasu, stehno, krajina břicha, vemeno, distální část pánevní končetiny) 
a známkoval každou zvlášť pětibodovou stupnicí, kdy 1 byla čistá a 5 byla nejvíce znečištěna. 
Vyhodnotil čistotu těla u 1093 dojnic v 8 stádech a prokázal statisticky významný vztah mezi 
čistotou vemene a pánevních končetin a individuálním počtem somatických buněk v mléce. 

 Senzorické hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Čistota povrchu těla bahnic byla hodnocena před dojením na 5 krajinách těla (okolí kořene 
ocasu, horní části stehen, břicha, vemene a distální části pánevních končetin) (tabulka 6) podle 
modifikované pětibodové stupnice dle Reneaua et al. (2005). Sledování se uskutečnilo 
v průběhu dvou laktací u 682 bahnic ve 3 chovech dojených ovcí v České republice.  

Hodnocení čistoty povrchu těla bahnic plemene šumavská ovce je obtížnější, protože vemeno 
(foto 10, 11) a distální části pánevních končetin (foto 12, 13) mají tmavou kožní pigmentaci. 
Pigment může být zaměněn za nečistotu. Obdobná situace nastává i u plemen valaška, 
zušlechtěná valaška, popřípadě cigája (růžovohnědé vemeno a tmavá krycí srst na distálních 
částech končetin). 
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foto 10. Vemeno s bílou 
barvou kůže 

foto 11. Vemeno s různou intenzitou pigmentace 

 

  

foto 12. Bílá krycí strst foto 13. Pigment v krycí strsti 

 

Tabulka 6: Krajiny těla vybrané pro hodnocení čistoty ovce 

Krajiny těla 
záď stehno pupek vemeno distální končetiny 

     

Bahnice byly hodnoceny jedním hodnotitelem třemi systémy hodnocení čistoty povrchu těla. 
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PĚTIBODOVÝ SYSTÉM hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Při 5bodovém systému hodnocení byla čistota povrchu těla ovcí rozdělena podle stupně 
znečištění uvedeného v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Návrh pětibodového systému hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Stupeň znečištění povrchu těla - skóre čistoty 

1 2 3 4 5 

žádné malé střední silné velmi silné 

pod 2 % 2-10 % 10-30 % 30-50 % nad 50 % 

záď 

     
stehno 

     
pupek 

     
vemeno 

     
distální části pánevních končetin 
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Graf 1. Zastoupení skóre čistoty povrchu těla ovcí při 5bodovém systému hodnocení 
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Největší podíl velmi silně znečištěných krajin byl zjištěn u distálních částí pánevních končetin 
(17 %)a u stehna (28 %) (graf 1), kde průměrné skóre čistoty těla dosahovalo hodnot 
u distálních částí pánevních končetin 3,54±1,145 a stehna 3,54±1,296. Znečištění povrchu zádě 
se pohybovalo ve větší míře od malého (26 %), přes střední (28 %), po silné (24 %). Průměrné 
skóre čistoty zádě bylo 2,70±1,127. 

U pupeční krajiny převažovala míra znečištění malá (36 %) až střední (33 %) s průměrným 
skórem čistoty 2,58±0,993. Z grafu je zřejmé, že krajina pupeční a vemeno byla shodná 
s rozložením míry znečištění (graf 1). Nejlepší průměrné skóre čistoty bylo zaznamenáno 
u vemene (2,41±1,047), kde u 20% hodnocených bahnic bylo vemeno klasifikováno jako čisté 
(nečistoty pokrývaly pouze 2% povrchu vemene).  

Výhody: Umožňuje komplexní hodnocení stupně znečištění jednotlivých krajin povrchu těla 
ovcí. Využitelnost metody jako součást objektivního posouzení technologických systémů chovu 
ovcí a hygienické úrovně chovného prostředí. 

Nevýhody: Složité použití tohoto způsobu hodnocení v běžných podmínkách farmy. Metoda je 
využitelná především při dojení ovcí v dojírnách. Pro vyhodnocení je lepší zaznamenat skóre 
u jednotlivých ovcí do předtištěného formuláře (obrázek 1). 
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Obrázek 1. Protokol pětibodového systému hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Stupeň 

znečištění 

povrchu 

těla 

Skóre čistoty 

1 2 3 4 5 

žádné malé střední silné velmi silné 

Krajiny 

těla 
pod 2 % 2-10 % 10-30 % 30-50 % nad 50 % 

záď 

     

Počet ovcí      

stehno 

     

Počet ovcí      

pupek 

     

Počet ovcí      

vemeno 

     

Počet ovcí      

distální 

části 

pánevních 

končetin 

     

Počet ovcí      
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ČTYŘBODOVÝ SYSTÉM hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Čtyřbodový systém hodnocení čistoty povrchu těla ovcí v závislosti na stupni znečištění je 
shrnut v tabulce 8. 

Tabulka 8: Návrh čtyřbodového systému hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

1 2 3 4 

žádné malé střední silné 

pod 2 % 2-10 % 10-30 % nad 30 % 

záď 

    
stehno 

    
pupek 

    
vemeno 

    
distální části pánevních končetin 
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Graf 2. Zastoupení skóre čistoty povrchu těla ovcí při 4bodovém systému hodnocení 
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Při hodnocení ovcí čtyřbodovým systémem došlo ke zvýraznění silně znečištěných krajin těla - 
distální části pánevních končetin (65 %) a stehna (59 %). Rozložení stupně znečištění (skóre 1, 
2, 3) je u obou těchto hodnocených krajin těla shodné (graf 2). Průměrné skóre čistoty bylo 
u distálních částí pánevních končetin 3,36±0,972 a u stehna 3,26±1,032.  

Intervalové rozložení stupňů znečištění povrchu zádě bylo vyrovnané. U 26 % hodnocených 
ovcí bylo zaznamenáno malé znečištění, u 28 % střední a u 28 % silné znečištění povrchu 
zádě. Průměrné skóre čistoty zádě bylo 2,66±1,066. 

Výsledky hodnocení čistoty u vemene a pupeční krajiny je velmi podobné (graf 2). U pupeční 
krajiny převažovala míra znečištění malá (36 %) až střední (33 %) s průměrným skórem čistoty 
2,55±0,938. Rovněž tak u vemene bylo malé znečištění u 38 % a střední stupeň znečištění 
u 28 % hodnocených bahnic. 

Nejlepší průměrné skóre čistoty bylo opět zaznamenáno u vemene (2,37±0,971), kde čisté 
vemeno (nečistoty pokrývaly pouze do 2% povrchu vemene) bylo zjištěno u 20% bahnic. 

 

Výhody: Zachování komplexnosti hodnocení stupně znečištění povrchu těla ovcí s důrazem na 
významné rozdíly ve stupni znečištění jednotlivých krajin těla.  

 

Nevýhody: Stále zde zůstává obtížnost z hlediska rychlosti zařazování ovcí do jednotlivých tříd 
podle stupně znečištění. Pro vyhodnocení je lepší zaznamenat skóre u jednotlivých ovcí do 
předtištěného formuláře (obrázek 2). 
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Obrázek 2. Protokol čtyřbodového systému hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Stupeň 

znečištění 

povrchu těla 

Skóre čistoty 

1 2 3 4 

žádné malé střední silné 

Krajiny těla pod 2 % 2-10 % 10-30 % nad 30 % 

záď 

    

Počet ovcí     

stehno 

    

Počet ovcí     

pupek 

    

Počet ovcí     

vemeno 

    

Počet ovcí     

distální části 

pánevních 

končetin 

    

Počet ovcí     
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TŘÍBODOVÝ SYSTÉM hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Při 3bodovém systému hodnocení byla čistota povrchu těla ovcí rozdělena podle stupně 
znečištění uvedeného v tabulce 9. 

Tabulka 9: Návrh tříbodového systému hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

1 2 3 

žádné malé silné 

pod 2 % 2-30 % nad 30 % 

záď 

   
stehno 

   
pupek 

   
vemeno 

   
distální části pánevních končetin 
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Graf 3. Zastoupení skóre čistoty povrchu těla ovcí při 3bodovém systému hodnocení 
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Při hodnocení dojených ovcí ve sledovaných chovech 3bodovým systémem bylo zjištěno vyšší 
průměrné skóre čistoty u distálních částí pánevních končetin (2,57±0,626) a u stehna 
(2,49±0,673). Podíl silného stupně znečistění u distálních částí pánevních končetin dosahoval 
65% a u krajiny stehna 59 % (graf 3). Naproti tomu nižší průměrné skóre čistoty bylo 
zaznamenáno u vemene (1,95±0,593), kde znečištění povrchu vemene do 2 % bylo 
zaznamenáno u 20 % posuzovaných ovcí. Pouze malý stupeň znečištění (2-30% povrchu) byl 
hodnocen u pupeční krajiny (68 %) s průměrným skóre čistoty 2,05±0,560 a u zádi (54 %) 
s průměrným skóre čistoty 2,10±0,668.  

Při vyhodnocení je možno výsledky skóre u jednotlivých ovcí, stejně jako u pěti- a čtyřbodového 
systému hodnocení, zaznamenat do předtištěného formuláře (obrázek 3). 

Výhody: Jednoduchá, snadná a rychlá metoda z hlediska zařazování ovcí do jednotlivých tříd 
podle stupně znečištění povrchu těla využitelná v chovatelské praxi.  

Nevýhody: Jsou oproti předchozím metodám minimalizovány. 
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Obrázek 3. Protokol tříbodového systému hodnocení čistoty povrchu těla ovcí 

Stupeň 

znečištění 

povrchu těla 

Skóre čistoty 

1 2 3 

žádné střední silné 

Krajiny těla pod 2 % 2-30 % nad 30 % 

záď 

   

Počet ovcí    

stehno 

   

Počet ovcí    

pupek 

   

Počet ovcí    

vemeno 

   

Počet ovcí    

distální části 

pánevních 

končetin 

   

Počet ovcí    
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 Vliv technologie chovu na čistotu povrchu těla ovcí 

Porovnávali jsme 3 technologie chovu dojených ovcí v průběhu dvou laktací.  

V chovu I. byly ovce po celé vegetační období na pastvině, kde byly i dojeny v paralelní dojírně. 
Ovce se shromažďovaly před dojením v zastřešené čekárně s roštovou podlahou. Pes 
v čekárně zamezoval zalehávání ovcí a tím i znečišťování jejich těla. Ovce po dojení odcházely 
na pastvinu po jednotlivých skupinách.  

Postup při dojení: Suchá toaleta vemene plošně u všech bahnic, bez oddojení prvních střiků, 
čištění a dezinfekce dojicího zařízení a dojírny po každém dojení. 

V  chovu II. byly ovce v průběhu dne paseny na pastvinách přiléhajících k faremnímu areálu. 
Ovce byly dojeny na farmě v dojírně umístěné v objektu, který navazoval na ovčín. Před 
dojením a po dojení byly shromážděny v nezakrytém výběhu se zpevněnou podlahou 
a příkrmištěm. Těsně před dojením byly ovce soustředěny do čekárny v objektu dojírny.  

Postup při dojení: Dezinfekce struků před dojením plošně u všech bahnic, s oddojováním 
prvních střiků, pečlivé čištění a dezinfekce dojicího zařízení, sanitační automat, pečlivé čištění 
a dezinfekce prostorů dojírny s čekárnou po každém dojení. 

Ovce v  chovu III. byly umístěny v průběhu pastevního období v pastevním areálu. Bahnice 
byly dojeny v dojírně, která navazovala na čekárnu (plachtový přístřešek s rošty). Po dojení 
ovce čekaly na podojení celého stáda v nezakryté shromažďovací ohradě. 

Postup při dojení: Suchá toaleta vemene, v případě znečištění struků jejich dezinfekce před 
dojením, bez oddojení prvních střiků, čištění a dezinfekce dojicího zařízení a dojírny po každém 
dojení, čištění čekárny se dělá v pravidelných časových intervalech. 

Čistota povrchu těla dojených ovcí je přímo závislá na technologii chovu (management chovu 
a dojení). Výsledky 3bodového systému hodnocení výše uvedených sledovaných tří technologických 
systémů chovu ovcí (chov I., chov II. a chov III) jsou souhrnně zpracovány do grafu 4.  

Graf 4. Průměrné skóre čistoty těla bahnic v různých technologiích chovu  
(3 bodový systém hodnocení) 
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Statisticky významně nižší skóre čistoty zádi a krajiny stehna bylo zjištěno u bahnic z chovu I. 
v porovnání s bahnicemi z chovu II. a chovu III. (graf 4). Byly prokázány statisticky významné 
rozdíly ve skóre čistoty krajiny pupku, vemene a distálních částí pánevních končetin u bahnic 
mezi jednotlivými sledovanými chovy (I., II. a III.) 

Z celkového průměru je zřejmé, že jednotlivé chovy se mezi sebou výrazně liší v čistotě 
povrchu těla bahnic (graf 4). Signifikantně nejlepší hygienické skóre čistoty povrchu těla bylo 

dosaženo v I. chovu (1,640,493) a nejhorší v II. chovu (2,500,321). 

 

 
 
Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že použitá technologie chovu ovcí významně 
ovlivňuje čistotu jejich těla. Dlouhodobé zimní ustájení bahnic v ovčínech zhoršuje čistotu 
povrchu těla (foto 14). Naproti tomu v průběhu pastevního období jsou ovce, chované na 
pastvině, relativně čisté (foto 15). Avšak  průběhu deštivého období a zvláště na chudých, 
těžkých půdách jsou mokré ovce snadno znečištěné blátem. Infekce gastrointestinálními 
parazity a pastva na mladých, hustých porostech, zvláště na začátku pastevního období, 
zvyšuje nebezpečí vzniků průjmů a tím následně kontaminace povrchu těla výkaly v okolí 
kořene ocasu. Rovněž nadměrné zatížení pastvin může způsobovat znečištění rouna.  
 

  

foto 14. Ustájení ovcí většinou zhoršuje čistotu povrchu těla foto 15. Ovce na pastvině jsou čisté 

 

Technologie chovu ovcí ovlivňuje čistotou povrchu těla ovcí kvalitu produkovaného syrového mléka. 

Rozdíly v mikrobiální kvalitě mléka u vybraných krajin těla (záď, stehno, pupek, vemeno, distální 
části pánevních končetin) v závislosti na různém stupni znečištění (zpracovaných na základě 
3bodového systému hodnocení) znázorňují grafy 5, 6, 7. 

Z hlediska čistoty povrchu těla zvláště vemen ovcí se jeví jako nejvhodnější technologický 
systém aplikovaný v chovu I., který se vyznačuje 

 střídáním naháněcích uliček, 

 zaroštovanou podlahou v čekárně, 

 přítomností psa v čekárně před dojením, který brání zalehávání ovcí v čekárně před 
nástupem na dojírnu, 

 přímým odchodem ovcí z dojírny na pastvinu. 
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Graf 5. Celkový počet mikroorganismů v ovčím mléce v závislosti na různém stupni znečištění těla  
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Statisticky významně vyšší celkový počet mikroorganismů byl zjištěn ve vzorcích mléka odebraných 
ovcím se silně znečištěnými partiemi zádě, pupku, vemene a distálních částí pánevních 
končetin než ve vzorcích od ovcí čistých (graf 5). Ovce, jejichž povrch stehna a distálních částí 
pánevních končetin byl pokryt do 2 % nečistot, měly signifikantně nižší celkový počet 
mikroorganismů v mléce v porovnání s ovcemi s malým nebo silným znečištěním těchto krajin těla.  

Graf 6. Počet koliformních bakterií v ovčím mléce v závislosti na různém stupni znečištění těla  
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U bahnic s hygienickým skóre čistoty 1, tj. u čistých ovcí, byl počet koliformních bakterií ve vzorcích 
mléka statisticky významně nižší v porovnání s bahnicemi s hygienickým skóre čistoty 2 a 3 (graf 6). 



31 

Graf 7. Počet somatických buněk v ovčím mléce v závislosti na různém stupni znečištění těla  
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Ve vzorcích mléka odebraných od ovcí s čistým povrchem, a to u krajin stehna, vemene 
a distálních částí pánevních končetin, byl počet somatických buněk statisticky významně vyšší 
než ve vzorcích od ovcí se silně znečištěným povrchem těla (graf 7).  

Výsledky mikrobiální kontaminace ovčího mléka na sledovaných chovech jsou shrnuty v tabulce 10. 

Tabulka 10: Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů mikrobiální kontaminace ovčího mléka 

Mikrobiologické  

ukazatele 
N 

CPM CB E.coli PSB 

medián min max medián min max medián min max medián min max 

Chov I. 181 
2500 

A
 

10 
 

4800000 
 

1 
C,D

 
0 
 

6000 
 

0
  

F
 

0 
 

600 
 

156000 
G,H

 
28000 

 
6157000 

 

Chov II. 253 
60000 

A,B
 

100 
 

5001000 
 

90 
C,E

 
0 
 

820000 
 

0
  

F,a
 

0 
 

16000 
 

104000 
G
 

4000 
 

8985000 
 

Chov III. 248 
6600 

B
 

100 
 

2800000 
 

20 
D,E

 
0 
 

1510000 
 

0 
 a
 

0 
 

30 
 

97000 
H
 

13000 
 

4751000 
 

Hladina statistické významnosti: 
A,B,C,D,E,F,G,H

 (P<0,01); 
a
 (P<0,05) 

Celkový počet mikroorganismů, počet koliformních bakterií a Escherichia coli byl nejvyšší 
v chovu II. Naproti tomu signifikantně vyšší počet somatických buněk byl zjištěn v chovu I. 
v porovnání s ostatními chovy. Na základě porovnání mikrobiologické kvality syrového ovčího 
mléka, lze říci, že v chovu II se produkovalo syrové ovčí mléko horší mikrobiologické kvality než 
v chovu I. a III. (tabulka 10). 

 Toaleta mléčné žlázy 

Čistota povrchu mléčné žlázy rozhoduje o způsobu toalety vemene před dojením. Celkový 
počet mikroorganismů a počet koliformích bakterií na povrchu struků závisí na čistotě povrchu 
mléčné žlázy, kdy u čistého vemene a struků je nízký a naopak u silně znečištěných vemen je 
vysoký (tabulka 11). 

Správná hygiena vemene snižuje možnost znečištění syrového mléka a výskyt mastitid. 
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Existují různé způsoby toalety povrchu vemene a struků před dojením: 

 suchá, 

 vlhká, 

 mokrá. 

Tabulka 11: Mikrobiální kontaminace struků před toaletou vemene v závislosti na hygienickém 
skóre čistoty povrchu vemene 

Skóre 
čistoty 

vemene 

Mikrobiální kontaminace povrchu struků [KTJ.ml
-1

] 

CPM CB 

medián min max medián min max 

1 283 
A,B,

 9 5700 9 
a
 9 15 

2 1620 
A
 105 33500 9 

b
 9 255 

3 1950 
B
 100 158500 10 

a,b
 9 1305 

Hladina statistické významnosti: 
A,B,C

 (P<0,01); 
a,b

 (P<0,05) 

Ovce, jejichž povrch mléčné žlázy byl pokryt do 2 % nečistotami, měly významně nižší celkový 
počet mikroorganismů na povrchu hrotu struků v porovnání s ovcemi s malým nebo silným 
znečištěním vemene (tabulka 11). Také významně nižší počet koliformních bakterií na povrchu 
hrotu struků byl zjištěn u ovcí s čistým nebo s malým znečištěním vemene než u ovcí se silně 
znečištěnou mléčnou žlázou. 

Na základě znečištění povrchu vemene a struků se volí účinný způsob toalety vemene. Vybrané 
ukazatele mikrobiální kontaminace struků zjišťované před toaletou vemene (CPM, CB) 
v závislosti na technologii chovu ovcí jsou shrnuty v tabulce 12.  

Tabulka 12: Průměrná mikrobiální kontaminace povrchu struků bahnic v různých technologiích 
chovu před toaletou vemene 

Technologie 
chovu 

Mikrobiální kontaminace povrchu struků  [KTJ.ml
-1

] 

CPM CB 

medián min. max. medián min. max. 

Chov I. 258 
A,B,

 9 5700 9 9 15 

Chov II. 3250 
A
 100 158500 9 

a
 9 1305 

Chov III. 1525 
B
 285 6950 9 

a
 9 10 

Hladina statistické významnosti: 
A,B,C

 (P<0,01); 
a
 (P<0,05) 

Významně nižší celkový počet mikroorganismů na povrchu struků byl zjištěn u bahnic z chovu I. 
v porovnání s bahnicemi z chovu II. a chovu III. (tabulka 12). Byl prokázán nižší počet koliformních 
bakterií na povrchu struků u ovcí z chovu III. než na povrchu struků u ovcí z chovu II. Tyto 
výsledky plně korespondují se zjištěním, že ovce v chovu I. měly významně méně znečištěné 

vemeno (hygienické skóre čistoty vemene1,040,204) v porovnání s ovcemi z ostatních chovů (graf 8).  
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Graf 8. Průměrná skóre čistoty povrchu struků bahnic v různých technologiích chovu  
(3 bodový systém hodnocení) 
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Mikrobiální kvalita syrového ovčího mléka v závislosti na různé toaletě mléčné žlázy před dojením je 
uvedena v tabulce 13. 

Tabulka 13: Průměrná mikrobiální kontaminace mléka v závislosti na různé toaletě vemene  

Technologie 
chovu 

Mikrobiální kontaminace mléka [KTJ.ml
-1

] 

CPM CB 

medián min max medián min max 

Chov I. 
-suchá toaleta 

1500 10 1100000 0 
A
 0 120 

Chov II. 
-vlhká toaleta 

93000 
a
 100 3000100 195 

A,B
 0 68000 

Chov III. 
-vlhká toaleta 

1400 
a
 100 22000 0 

B
 0 60 

Hladina statistické významnosti: 
A,B

(P<0,01); 
a
 (P<0,05) 

Významně nižší celkový počet mikroorganismů ve vzorcích mléka byl zjištěn u bahnic z chovu 
III. v porovnání s bahnicemi z chovu II. Byl prokázán nižší počet koliformních bakterií ve 
vzorcích mléka ovcí z chovu I a chovu III. než ve vzorcích mléka od ovcí z chovu II. (tabulka 13). 

Ovce v chovu I. měly významně méně znečištěné vemeno (skóre čistoty 1,04±0,20 – 3bodový 
systém) s nižším celkovým počtem mikroorganismů a počtem koliformních bakterií na povrchu 
struků, přesto byl po suché toaletě vemene ve vzorcích mléka zjištěn 5násobný celkový počet 
mikroorganismů než na povrchu struků. Počet koliformních bakterií v mléce byl vlivem suché 
toalety vemene snížen 9násobně. 

Čistota povrchu vemene v chovu III. dosáhla průměrnou známku 2,04±0,36. Po vlhké toaletě 
struků byl prokázán nižší celkový počet mikroorganismů a počet koliformních bakterií v mléce 
než na povrchu struků.  

Naproti tomu průměrné skóre čistoty vemene ovcí z chovu II. bylo 2,50±0,50. V porovnání 
s ostatními chovy zde byl prokázán signifikantně vyšší celkový počet mikroorganismů a počet 
koliformních bakterií na povrchu struků. Ve vzorcích mléka byl zjištěn celkový počet mikroorganismu 
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28krát vyšší a počet koliformních bakterií o 21krát vyšší než na povrchu struků. Na základě 
zjištěných výsledků je nutné zvážit využití vlhké toalety struků u silně znečištěných vemen.  

U ovcí s čistým vemenem (nečistoty pokrývají do 2 % povrchu vemene) je možno využít suchou 
toaletu vemene, která spočívá v mechanické očistě struků suchou jednorázovou utěrkou. 

Málo znečištěné vemeno ovce (nečistoty 
jsou na 2-30 % povrchu vemene) je vhodné 
ošetřovat vlhkou toaletou, která zahrnuje 
otření základny (báze) struků, těla a 
zejména hrotů struků vyždímanou utěrkou 
předem smočenou v roztoku schváleného 
dezinfekčního přípravku (foto 16). 

Naproti tomu u silně znečištěných vemen 
je vhodné využívat mokrou toaletu. Skládá 
se z omytí základny struků utěrkou 
smáčenou z vědra nebo z hadicového 
postřikovače, osušení struků suchou, popř. 
vyždímanou utěrkou předem smočenou 
v roztoku dezinfekčního přípravku pro 
dočištění vnějšího ústí strukového kanálku. 

Mokrou toaletu je vhodné používat pouze za předpokladu, že je vykonána správně. Pokud však 
nejsme schopni zajistit dokonalé omytí, s následným osušením celého smočeného povrchu, 
nečistoty stékají k otevřenému strukovému svěrači a po nasazení dojicího stroje dochází 
k jejímu nasátí do mléka a zpětným tokem mléka se může dostat přes strukový kanálek do 
mléčné žlázy. 

Suchá toaleta vemene a struků je menší zlo než špatně umyté vemeno. 

I pečlivě omyté vemeno je vždy mikrobiálně více kontaminováno než vemeno čisté, je vhodnější 
a ekonomičtější přecházet jeho znečištění než nečistoty pracně odstraňovat (Gajdůšek, 2003). 
Delší čas věnovaný kvalitní toaletě vemen (zejména u ovcí se silně znečištěnými struky) se 
negativně projeví na prodloužení celkové délky dojení stáda. Tím ovšem současně dochází i ke 
snížení průchodnosti dojírny, a tím i výkonnosti dojičů. Z toho důvodu je výhodnější hledat cesty 
pro minimalizaci znečištění mléčné žlázy ovcí. 

Kontrola účinnosti vlhké a mokré toalety vemene a struků spočívá v setření povrchu vemene, 
struku suchou, jednorázovou papírovou utěrkou bezprostředně po toaletě vemene (foto 
17, 18). 

 

  

foto 17. Účinná toaleta vemene a struku foto 18. Neúčinná toaleta vemene a struku 

 
foto 16. Vlhká toaleta vemene 
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 Riziková místa chovného prostředí ovlivňující čistotu povrchu těla ovcí  

Nejvyšší riziko pro znečištění ovcí v jejich chovném prostředí představují místa, kde se ovce 
shromažďují, třeba i na krátký časový úsek. Intenzita vlivu rizikových míst závisí přímo úměrně 
na velikosti stáda, délce pobytu i podmínkách počasí. 

PASTVINA 

Zatížení pastvin a organizace pastvy by neměla způsobovat devastaci ploch a likvidaci travního 
drnu. Likvidace drnu a vyšší výskyt výkalů, způsobené nadměrným zatížením pastviny, 
přispívají ke znečištění povrchu těla ovcí. Nízké zatížení v extenzivních chovech dosahuje 
0,5 DJ.ha-1 (foto 19), v intenzivních chovech 2,0 DJ.ha-1(foto 20; na ovci nad 12 měsíců věku 
připadá 0,15 DJ). V přírodně znevýhodněných oblastech (LFA) při extenzivním spásání, jakož 
i v ekologickém zemědělství, je doporučeno průměrné roční zatížení 0,2-1,5 DJ.ha-1. 
V systémech s omezenými vstupy zatížení dosahuje 0,25 DJ.ha-1. V oplůtkových systémech 
pastvy se zatížení pohybuje kolem 0,5 DJ.ha-1.  

  
foto 19. Nízké zatížení pastviny působí pozitivně 

na čistotu povrchu těla ovcí 
foto 20. Vysoké zatížení pastviny přispívá ke 

znečištění povrchu těla ovcí 

Správná péče o pastviny začíná již na jaře, kdy je nutno odstranit nerovnosti (krtiny, aj.) 
pastviny smykováním povrchu lehkými smyky. V průběhu pastevního období spočívá péče 
o pastvinu v sečení nedopasků (minimálně 1krát v průběhu pastevního období), čímž se 
zabraňuje vysemeňování plevelů. V oplůtkovém systému pastvy je podmínkou střídání oplůtků 
po 3 až 5 dnech na jaře, v létě a na podzim po 5-7 dnech. 

Vlhké a zamokřené časti pastvin se vyznačují nízkou kvalitou pastevního porostu (foto 21). Jsou 
významným zdrojem vnitřních cizopasníků, proto je nutné je ohradit, aby se zamezilo přístupu 
ovcím. Je to prevence jak před znečištěním povrchu těla ovcí, tak před vznikem parazitární 
infekce (motolice, aj.). 

Na pastvině by měly být přirozené úkryty 
(stromy, keře, terénní vlny, popř. 
přístřešek), které chrání ovce před 
nepříznivými účinky počasí (foto 22). Na 
druhé straně trnité keře (šípek, trnka, hloh, 
ostružina, aj.) mohou být důvodem 
poranění, popř. vytrhávání vlny. 

 

 

 

 

 

 

 

foto 21. Zamokřené části pastvin mají být ohrazené 
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foto 22. Keře a stromy poskytují ovcím ochranu před nepříznivými účinky počasí.  
Trnité keře však mohou způsobovat poranění vemene 

Zaplevelení pastvin způsobuje větší ulpívání nečistot (lopuch větší, kuklík městský, aj.) v rounu 
ovcí (foto 23). 

  

foto 23. Plevele na pastvině způsobují znehodnocení rouna a jsou základem pro jeho následné znečištění 

Přirozenou asanaci pastvin je možno řešit střídavým využitím pastevního porostu (1. rok pastva 
ovcí, 2. rok pastva skotu, 3. rok sklizeň sena). Umělá asanace spočívá v podzimní aplikaci 
kainitu v dávce 2 q na ha, popř. lze použít superfosfát nebo ledek amonný (Novák et al., 2008). 

 

KOŠÁRY, NAPAJEDLA, PŘÍKRMIŠTĚ (seno, minerální lizy a kamennou sůl), PŘÍSTŘEŠKY aj. 

Na místech, kde se ovce opakovaně soustřeďují, dochází k devastaci povrchu a likvidaci 
travního drnu. Je vhodné zde podloží upravit tak, aby nedocházelo jeho k rozbahnění.  

Okolí stabilních napajedel je vhodné zpevnit (dřevěný rošt, štěrková drenáž, betonové panely, 
betonové či zatravňovací dlaždice) s následným pravidelným čištěním povrchu (foto 24, 25, 26). 
Při využívání mobilních napájecích systémů je vhodné jejich místo pravidelně měnit podle 
stupně devastace povrchu (foto 27). 
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Špatné příklady 

   

foto 24. Míčová napáječka foto 25. Hladinové napajedlo foto 26. Napájení z kaluže 

Dobrý příklad 

  
foto 27. Mobilní cisternové napáječky 

Místa pro podávání lizů, solí a pro přikrmování ovcí na pastvině je vhodné pravidelně 
obměňovat a zamezit tak devastaci travního drnu (foto 28, 30). Při využívání zpevněných ploch 
pro přikrmování ovcí (betonový povrch, aj.) je nutno počítat s  pravidelným čištěním jejich 
povrchu (foto 29). Měl by být snadno čistitelný. 

  

foto 28. Místo pro příkrmování ovcí na pastvině je 
vhodné měnit 

foto 29. Zpevněná plocha příkrmiště výrazně 
usnadňuje jeho čištění 
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foto 30. Lizy lze podávat ovcím na pastvině několika způsoby 

Přístřešky chrání ovce před nepříznivými účinky počasí (dešťové a sněhové srážky, sluneční 
záření, aj.). Na druhé straně zde může docházet k silnému znečištění povrchu jejich těla (foto 31). 

  

foto 31. Podlaha přístřešku by měla být snadno čistitelná 

Košárování je intenzivní způsob přímého hnojení travních porostů, kdy se ovce umisťují do 
vymezeného prostoru tzv. „košáru“ (lehká přenosná ohrada pro ovce) k odpočinku na noc, 
v poledne (foto 32). Při správném košárování se počítá na jednu ovci s plochou 1,0 až1,8 m2. 
Přenosný košár sice nechrání ovce před deštěm, větrem a prudkým slunečním zářením, ale na 
travnatých porostech poskytuje ovcím nejčistší prostředí pro odpočinek. Přesun košáru je nutný 
také proto, aby nedocházelo k devastaci povrchu a likvidaci travního drnu (foto 33), 
k přehnojování porostu, aby se vlna ovcí neznečišťovala, neznehodnocovala močí, aby se 
udržovala hygiena vemena ovcí. Bahnice v nich jsou čistější než když se uzavírají do trvalých 
košárů. Pokud se košár používá k odpočinku ovcí v noci měl by se přesunovat každý den. 
V případě, že se využívá k polednímu odpočinku postačí jeho přesun po 2 až 3 dnech. 

  

foto 32. Košár pro noční odpočinek zvířat foto 33. Účinek správného košárování na travní drn 
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NAHÁNĚCÍ, PŘÍHONOVÉ CESTY 

O kvalitě těchto cest rozhoduje jejich povrch (foto 34), intenzita využívání, podmínky počasí aj.  
Při dlouhodobých dešťových srážkách dochází u nezpevněných cest k rozbahnění, v důsledku 
toho se zvyšuje znečištění ovcí při pravidelném procházení na dojírnu. Z toho důvodu je vhodné 
jejich pravidelné střídání pomocí dočasného elektrického oplocení (popř. využitím vodivých sítí), 
nebo zpevnění podloží tak, aby se zamezilo rozbahnění.  

  

foto 34. Kvalita naháněcí cesty je dána jejím povrchem, popř. podložím 

MANIPULAČNÍ ULIČKY do a z dojírny, čekárny 

Minimální šířka manipulačních komunikací by měla být 
50 cm (foto 35). Výhodná je protiskluzná profilace 
podlahy pro bezpečný pohyb ovcí. Nevýhodné je 
překonávání výškových rozdílů, protože zpomaluje 
nástup bahnic do dojírny (foto 36). Povrch podlah 
manipulačních uliček by měl být snadno čistitelný. 
Náročnost na čištění a dezinfekci je shodná s dojírnou 
a čekárnou.  

 

Pozor na hromadění vody v kalužích, ve výtlukách 
podlah utvořených na vstupu nebo výstupu do/z 
čekárny, do/z dojírny. Dochází k tzv. zrcadlovému 
efektu, který způsobuje úlek bahnice a její neochotu 
pokračovat dále v chůzi (foto 37) 

  

foto 36. Překonávání výškových rozdílů 
zpomaluje nástup do dojírny 

foto 37. Zrcadlový efekt vody v kaluži má za následek 
úlek zvířat 

 
foto 35. Manipulační ulička 
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ČEKÁRNY, SHROMAŽĎOVACÍ OHRADY 

V čekárně, popř. ve shromažďovací ohradě jsou bahnice „relativně“ krátkou dobu“. Většinou jsou zde 
vystaveny vlivu velkému znečištění podlah. Na úroveň znečištění ovcí v čekárně má vliv: 

 Velikost stáda (u většího stáda je frekvence čištění čekárny častější; velké stádo více devastuje 
povrch shromažďovací ohrady a dříve likviduje travní drn než malé stádo; foto 38, 39), 

Shromažďovací ohrada před dojením 

  

foto 38. bez známek devastace povrchu 
foto 39. se známkami devastace povrchu 

a likvidace travního drnu 

 Typ podlahy čekárny (celoroštová – foto 40, plochá s betonovým nebo živičným povrchem, 
nezpevněná plocha); nepropadávání výkalů a moče u roštových podlah, může být 
způsobeno malou vzdáleností mezer mezi roštnicemi (<18 mm), nebo nízkou hloubkou 
podroštového prostoru (<0,2 m). I roštové podlahy by se měly čistit, neboť po zaschnutí 
nánosu bláta a výkalů dochází k ucpání mezer mezi roštnicemi (foto 41), 

  

foto 40. Roštová podlaha funkční foto 41. Roštová podlaha nefunkční 

 Spád podlahy (sklon 3 %) a odklanalizování čekárny do příčného kanálku v celé šířce podlahy 
v její nejnižší úrovni, tj. v nástupní části (foto 42, 43), 

  

foto 42. Absence odkanalizování u ploché podlahy 
s betonovým povrchem 

foto 43. Nevhodný spád podlahy čekárny 
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 Podmínky počasí (nezastřešená shromažďovací ohrada je výrazně ovlivněna podmínkami 
počasí a dochází ke snadnější devastaci jejího povrchu, udržování odpovídající úrovně 
hygieny v průběhu nepříznivých podmínkách počasí je zde obtížné); v průběhu deštivých 
a sněhových srážek je nutné podlahy čistit častěji, 

 Frekvence čištění a dezinfekce povrchu čekáren (pravidelné čištění po každém dojení – foto 
44, „pravidelné“ a nepravidelná čištění přispívá ke znečištění povrchu těla ovcí – foto 45); 
důvodem nízké frekvence čištění v praxi jsou velká členitosti prostoru čekárny, horší 
udržovatelnost a čistitelnost povrchu podlah, nemožnost využití mechanizačních prostředků, aj., 

  
foto 44. Pravidelné čištění povrchu podlahy po 

každém dojení 
foto 45. „Pravidelné“ čištění 

 Doba dojení. 
Pokud dojení celého stáda trvá příliš dlouho 
(více jak 1 hodinu u cca 40 ovcí při dojení 
do konví, u cca 90 ovcí v dojírnách) riziko 
znečištění povrchu těla ovcí se zvyšuje, 
neboť ovce začínají zalehávat na výkaly 
znečištěné podlahy čekárny. Přítomností 
vycvičeného psa v čekárně před dojením, 
lze bránit zalehávání ovcí v čekárně před 
nástupem na dojírnu (foto 46). Výkonnost 
dojírny by se měla řídit předpokládaným 
počtem dojených ovcí. 

 

 

 

Délka pobytu bahnic v čekárně je ovlivněna průchodností 
dojírny. 

Průchodnost dojírny je dána především: 

 vlastní výkonností dojírny, 

 počtem dojených zvířat, 

 délkou nástupu a výstupu bahnic z dojírny (pes, člověk, 
elektrický přihaněč, aj.) (foto 47), 

 čistotou jejich vemene, 

 metodou toalety vemene; mokrá toaleta vemene u ovcí 
se silně znečištěným vemenem významně snižuje 
průchodnost dojírny a zhoršuje produktivitu práce 
dojiče v porovnání se suchou toaletou vemene. Kvalitní 
mokrá toaleta vemene se skládá ze dvou operací (mytí, 
osušení) , a vyžaduje proto delší čas věnovaný 
přípravě  vemene na dojení. 

 
foto 46. Pes v čekárně zamezí ovcím zalehávání 

a urychlí nástup ovcí do dojírny 

 
foto 47. Plynulý nástup ovcí do 
dojírny zefektivní proces dojení 
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OVČÍN 

V některých chovech jsou bahnice na začátku laktace ještě ustájeny v ovčínech, a to buď 
s možností, nebo bez možnosti přístupu do výběhu. Ovčín by měl zajišťovat ovcím optimální 
podmínky mikroklima chovného prostředí, které je ovlivněno faktory: 

 fyzikální (teplota – 6-18 oC, vlhkost – 50-75 %, proudění - 0,15 m.s-1 v zimě, 0,5 m.s-1 v létě , 
osvětlení – 60 luxů.m-2), 

 chemické (koncentrace oxidu uhličitého – 0,35 % obj., amoniaku – 0,0025 % obj., sulfanu – 
0,001 % obj. a jiných plynů),  

 biologické (prašnost, mikrobiální kontaminace). 

Nevhodné mikroklima, například zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v ovčíně se projeví ve větším 
znečištění pokryvu těla ovcí. Zřetelným příznakem zvýšené relativní vlhkosti vzduchu je 
kondenzace vody na konstrukcích ovčína (foto 48). Účinný způsob snižování vlhkosti v ovčíně 
je pravidelné větrání i při nízkých teplotách vzduchu v průběhu zimního období (foto 49). 

 

  

foto 48. Kondenzování vody na konstrukcích 
ovčína při zvýšené vlhkost vzduchu 

foto 49. Účinný způsob snižování vlhkosti v ovčíně 
je větrání 

 
 

Čistota povrchu těla zvířat závisí na 
technologických systémech: 

 ustájení - minimální podlahová plocha v ovčíně 
(0,15 m2 na 10 kg živé hmotnosti u bahnic, 
0,15 m2 na 10 kg živé hmotnosti u jehňat; 
Vyhláška č. 464/2009 Sb.), nebo ustájovací 
kapacita (4,5 m3 vzdušného prostoru pro 
bahnici s jehnětem do odstavu), 

 krmení –možnost znečištění vlny jemnými 
částmi krmiva tzv. zakrmení rouna (foto 50), 

 napájení – zvýšení vlhkosti podestýlky z 
protékajícího napajedla, nebo napáječky, 

 

 přistýlání – pokud nedožerky nezajistí dostatečnou vrstvu podestýlky k maximalizaci 
nasávací účinnosti, přistýlá se po 2-3 dnech kvalitním suchým stelivem (0,4-0,7 kg.ks-1), 

 odkliz výkalů – při ustájení na hluboké podestýlce1x ročně po vystájení ovcí nebo výměna 
podestýlky v pravidelných časových intervalech v průběhu zimního ustájení (cca 1x měsíčně). 

 
foto 50. Zakrmení rouna 
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Čištění a dezinfekce ovčína 

Ovčíny by se měly asanovat minimálně 
1krát ročně. Vnitřní prostor ovčína je nutno 
po vyvezení hluboké podestýlky důkladně 
mechanicky očistit, tzn. oškrabat nečistoty 
na stěnách a podlaze. Po mechanické 
očistě stáje následuje nezbytná údržba 
stáje technologických zařízení, na kterou 
navazuje vlastní dezinfekce. Při dezinfekci 
ustájovacích objektů lze využívat chemickou 
dezinfekci s prostředky s širokým spektrem 
antibakteriální účinnosti registrovaných 
v České republice (Novák et al., 2008). 
V chovatelské praxi je nejvíce rozšířený 
přirozený způsob asanace ovčínů – letnění. 
Jedná se o působení slunečního záření 

v celém spektru (ultrafialové, viditelné, infračervené) po dostatečně dlouhou dobu, v době kdy 
ovce jsou trvale na pastvině. V ovčíně tak dochází k přerušení vývojových cyklů endoparazitů. 

Před nastájením ovcí by se měl ovčín vybílit vápnem a měl by zůstat minimálně 1 měsíc 

prázdný (foto 51). 

 

 
foto 51. Ovčín připravený pro nastájení ovcí 
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3. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

 

Hodnocení čistoty povrchu těla lze využívat: 

 pro posouzení hygienické úrovně chovného prostředí (čištění a dezinfekce čekáren, aj.), 

 pro objektivní posouzení technologických systémů chovu ovcí (změna technologie krmení, aj.), 

 pro volbu vhodného způsobu toalety vemene a struků před dojením. 

Na základě výsledků analýzy 5, 4 a 3bodového systému hodnocení znečištění povrchu těla ovcí 
doporučujeme v chovatelské praxi využívat 3bodový systém, který je jednoduchý, snadný 
a rychlý. 

Stupeň znečištění 
povrchu těla 

Skóre čistoty 

1 2 3 

ŽÁDNÉ MALÉ SILNÉ 

pod 2 % 2-30 % nad 30 % 

Čistota povrchu mléčné žlázy rozhoduje o způsobu toalety vemene a stuků před dojením. 

Stupeň znečištění vemene Pokrytí povrchu nečistotami Způsob toalety vemene 

ŽÁDNÉ pod 2 % Suchá 

MALÉ 2-30 % Vlhká 

SILNÉ nad 30 % Mokrá 

 

SUCHÁ TOALETA VEMENE A STRUKŮ JE MENŠÍ ZLO NEŽ ŠPATNĚ UMYTÉ VEMENO 

Čistý povrch těla ovce, zvláště pak vemene ovlivňuje rentabilitu chovu, neboť přispívá ke: 

 zkrácení délky přípravy vemene na dojení 

 snížení počtu bahnic vyřazených v důsledku mastitid (snížení infekčního tlaku na 
vemeno a riziko vzniku mastitidy) 

 snížení nákladů na čisticí a dezinfekční prostředky používané při toaletě vemene. 

 

ČISTÁ OVCE JE ZÁKLADEM PRODUKCE KVALITNÍHO MLÉKA 

Čistotu povrchu těla ovcí ovlivňuje více faktorů: 

 velkou roli hraje složení krmné dávky,  

 technologie chovu,  

 způsoby ustájení,  

 zdravotní stav zvířat,  

 makro- a mikroklimatické podmínky chovného prostředí, 

 změny počasí, 

 typu půdy v průběhu pastvy, 

 provozní slepota, aj. 
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RIZIKOVÁ MÍSTA V CHOVNÉM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍMO ČISTOTU ZVÍŘAT 

Zdroje znečištění ovcí Opatření 

Pastvina 

 

 úměrné zatížení pastviny 

 zamezit devastaci ploch a likvidaci travního 
drnu 

 sečení nedopasků 

 střídání pastvin, oplůtků 

 ohrazení vlhkých a zamokřených částí 

 omezení růstu plevelů a trnitých keřů 

 asanace pastvin 

Napajedla, příkrmiště, přístřešky 

 

 úprava podloží (zpevnění štěrkovou 
drenáží, pokrytí dřevěnými rošty, 
betonovými panely, betonovými či 
zatravňovacími dlaždicemi)  

 pravidelné střídání míst 

 pravidelné čištění 

Košárování 

 

 přesun košáru - každý den při využití na 
nocování ovcí, každý 2-3 den při využití 
k polednímu odpočinku 

 minimální plocha košáru je 1,0-1,8 m2 na 
jednu ovci 

Naháněcí, příhonové cesty 

 

 úprava podloží (zpevnění štěrkovou 
drenáží)  

 pravidelné střídání míst 
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Manipulační uličky 

 

 minimální šířka 50 cm.  

 protiskluzná profilace podlahy  

 snadno čistitelný povrch 

 pravidelné čištění a dezinfekce 

 pozor na zrcadlový efekt 

Čekárny, shromažďovací ohrady 

 

 snadno čistitelný povrch 

 vhodný spád a odkanalizování 

 pravidelné čištění a dezinfekce 

 omezení zalehávání ovcí 

 zajištění minimální průchodnosti dojírny (90 
ovcí za hodinu při dojení v dojírnách, 40 
ovcí za hodinu při dojení do konví) 

Ovčín 

 

 optimální podmínky mikroklima (teplota, 
vlhkost, proudění, osvětlení, hluk, koncentrace 
plynů, prašnost, mikrobiální kontaminace) 

 odpovídající ustájení (minimální podlahová 
plocha, kapacita ovčína) 

 vhodné krmení zamezující zakrmení vlny  

 kontrola napajedel, napáječek proti protékání 

 přistýlání v třídenních cyklech 

 odkliz výkalů 

 účinný způsob čištění a dezinfekce 
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III.  SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ 

Znalost a dodržování zásad správné péče o chovné prostředí je základním předpokladem pro 
udržení vysoké úrovně čistoty tělesného pokryvu ovcí a tím i jeden z předpokladů pro získání 
kvalitního, biologicky plnohodnotného zdravotně nezávadného syrového ovčího mléka pro 
výrobu ovčích mléčných výrobků.  

V této metodice jsou uvedeny zcela nové, experimentálně podložené výsledky, na jejichž 
základě jsou navržena doporučení pro zlepšení, respektive udržení kvality produkovaného 
syrového ovčího mléka a mléčných výrobků.  

Je určena k rozšíření znalostí chovatelské veřejnosti v péči jak o čistotu chovného prostředí, tak 
o čistotu povrchu těla ovcí. Byl navržen jednoduchý a rychlý způsob hodnocení čistoty povrchu 
těla bahnic jako součást přípravy ovce na dojení a volbu metody toalety mléčné žlázy. Je 
využitelný pro objektivní posouzení technologických systémů chovu ovcí a jejich změn, s cílem 
zvyšování hygienické úrovně chovného prostředí.  

 

IV.  POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

Metodika je určena nejen začínajícím, ale i zkušeným chovatelům dojených ovcí, zemědělským 
podnikům produkujícím ovčí mléko, chovatelským svazům, krajským informačním střediskům 
a zemědělským poradcům. 
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