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  I. CÍL METODIKY 

Cílem metodiky je: 

 vytvořit strategii managementu zaměřenou na minimalizaci možnosti průniku patogenních 
mikroorganismů do chovu ovcí a jejich šíření na farmě, 

 zdůraznit vztah mezi managementem zdraví stáda a naplněním základních potřeb ovcí 
a biologickou bezpečností - „biosecuritou“, 

 naučit chovatele ovcí zvolit vhodné zásady zabezpečení zdraví stáda,  

 poukázat na rizikové faktory (člověk, zvíře, transport, technologické systémy a zařízení 
chovu, asanační opatření) v chovném prostředí, které ovlivňují přímo zdraví zvířat, jejich 
reprodukční a užitkové vlastnosti, včetně kvality produkce. 

Dobrý management stáda ovcí by se měl zakládat na dvou hlavních principech, tj. naplnění 
základních potřeb ovcí a biologické bezpečnosti chovu (biosecurity). 

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 
S možností cestování lidí i zvířat po celém světě dochází k významnému zvýšení rizika přenosu 
jak endemických infekčních onemocnění, tak možnost zavlečení nových exotických infekčních i 
parazitárních nemocí. Proto nabývá na významu nutnost zajištění biologické bezpečnosti 
(biosecurity). Pojem „biosecurita“ je relativně nový. Objevuje se v posledním dvacetiletí.  

Biosecuritu z širšího (mezinárodního) hlediska lze chápat jako souhrn preventivních opatření 
směřujících k zabránění  zavlečení nemocí zvířat mezi jednotlivými státy (externí biosecurita) 
a jejich šíření v rámci dané země (tabulka 1).  

Z užšího (národního) hlediska představuje biosecurita v chovech hospodářských zvířat strategii 
managementu zaměřenou na minimalizaci možnosti průniku patogenních mikroorganismů na 
farmu (externí biosecurita) a jejich následné šíření v chovu (interní biosecurita) s cílem 
prevence ohrožení zdraví zvířat (ale i lidí) nebo kvality produktů na farmě.  

Tabulka 1: Nejvýznamnější infekční onemocnění v chovech ovcí a nákazy monitorované státem 

Infekční onemocnění Nákazy monitorované státem 
 
Klostridiové nákazy (enterotoxémie, dyzentérie) 
Pasteurelóza jehňat – ovcí  
Nakažlivé kulhání 
Chlamydióza, toxoplazmóza, Kampylobakterióza 
(infekční příčiny poruch reprodukce) 
Slintavka a kulhavka 
Příměť pysková 
Maedi-Visna 
Paratuberkulóza  
Klusavka (Scrapie) - TSE 
Brucelóza (Infekční epididymitis –B. ovis; B. melitensis)
Bluetongue 

 Brucelóza ovcí (B. melitensis) 
 Infekční epidydimitída beranů (B. ovis) 
 Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) – Klusavka 
 Maedi-Visna 
 Katarální horečka ovcí (Bluetongue) 
 Q horečka 
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K zavlečení „nové“ nemoci do chovu stačí jen jedno nemocné zvíře, a ke vzniku epidemie stačí 
jen jeden infikovaný chov. Opatření biosecurity jsou důležitá zvláště u velkých stád, kde 
zavlečení infekce představuje velké nebezpeční a způsobuje značné ekonomické ztráty. Pouze 
zdravá zvířata jsou základem úspěchu chovatele.  

V principu je možno říci, že se jedná o komplex preventivních opatření směřujících k zabránění 
průniku infekčního agens do chovu prostřednictvím osob (hygienická smyčka), zvířat 
(nakoupená zvířata, volně žijící zvěř, ptactvo, domácí zvířata, zvířata z výstav), osobních 
a nákladních vozidel (osobní automobily, nákladní auta pro přesun zvířat), technologických 
systémů a zařízení (technologie ustájení, krmení, napájení, odklizu exkrementů, větrání). 

 

Schéma 1: Biosecurita je komplex preventivních opatření směřujících k zabránění průniku 
infekčního agens do chovu  
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2. VLASTNÍ METODIKA 
 

V posledních letech se změnil přístup od boje s nemocemi u individuálních (jednotlivých) zvířat 
k preventivnímu řízení zdraví u celého stáda. Biosecurita se stává nedílnou součástí 
managementu zdraví stáda. Dobrý management přitom může významně pomoci při snížení 
negativního účinku faktorů chovného prostředí. Zavedení a dodržování plánu biosecurity je 
důležité také v rámci prevence zavlečení infekce do chovu, které významně naruší 
ekonomickou rentabilitu chovu, a to nejen snížením užitkovosti z důvodu onemocnění, ale 
samozřejmě také zvýšením úhynů zvířat, včetně zvýšení nákladů spojených s léčbou (např. 
snadné rozšíření slintavky a kulhavky ve Velké Británii v roce 2001).  

Podle dodržování plánu biosecurity a úrovně rizika pro šíření infekčního agens se chovy člení 
na vysoce, středně a nízko rizikové (tabulka 2). 

Tabulka 2: Úroveň rizika pro šíření infekčního agens u různých chovů (upraveno dle Evanse, 2007) 

Úroveň rizika pro ostatní chovatele 

Vysoké riziko Střední riziko Nízké riziko 

Vysoce rizikový chov Středně rizikový chov Nízko rizikový chov 
-pravidelné nákupy zvířat 

-špatné oplocení pastvin 

-jehňata se častěji zatoulají 

-žádná aktivní kontrola vstupu lidí, 
dopravních prostředků 

-žádná karanténa nových zvířat 

-infikovaná stáda v okolí farmy 

-zvýšená frekvence výskytu 
onemocnění 

-neschopnost udržení čistoty 

-nedodržení sledu stříhání ovcí 
podle věku 

-otevřený obrat stáda 

-příležitostná kontrola oplocení 
pastvin 

-karanténa nově nakoupených 
zvířat 

- žádná aktivní kontrola vstupu 
lidí, dopravních prostředků 

-příležitostné zamoření ovcí 
souseda, ale neznámý stupeň 
zamoření 

-běžné roční vyšetření 

-uzavřený obrat stáda  

-pravidelná kontrola oplocení hranic 
pozemků 

-pravidelná kontrola zdravotního 
stavu ovcí 

-kontrola lidí mající přímý kontakt se 
zvířaty 

-nízké riziko zamoření sousedních 
chovů 

-žádné ošetření nejméně 2 roky 

-dodržování sledu stříhání ovcí dle 
věku 

-vakcinace zvířat 

Doporučení pro nákup plemenných zvířat 
Nenakupovat  Nenakupovat, nebo nákup 

z menšího počtu stád  
Nakupovat pouze z chovů se stejnou 
nebo lepší nákazovou situací. 

 

Stupeň veterinárně hygienické ochrany chovu je závislý na koncentraci zvířat základního stáda 
ovcí, nákazové situaci na dané lokalitě, stejně tak i na úrovni imunity organismu chovaných 
zvířat. Odpovídající hygienická úroveň chovu je předpokladem dosažení vysoké úrovně 
produkčních a reprodukčních ukazatelů chovaných ovcí a ekonomické rentability chovatele. 

Moto „Prevence je levnější než léčba“, platí právě v biosecuritě. Podceňování jednotlivých 
opatření biosecurity se neprojeví okamžitě, ale až když to chovatel nejméně čeká. Infekční nebo 
parazitární onemocnění se většinou neprojeví současně u všech ovcí, ale dochází 
k postupnému promořování stáda, ti nejsilnější jedinci sníží svou užitkovost, ti nejslabší jedinci 
s nedostatečnou imunitou a špatnou kondicí většinou uhynou. Náklady na léčbu popř. 
odčervení se zvyšují, a tím se snižuje ekonomická rentabilita chovatele. Zavedení a dodržování 
individuálního plánu biosecurity pro daný chov ovcí je důležité opatření proti zavlečení infekce 
do chovu, ale z dlouhodobého hlediska se samozřejmě promítá přímo do ekonomické rentability 
chovu. Zavedení biosecuritních opatření do chovu se projeví snížením nákladů na léčení. 
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Na rozdíl od prasat a drůbeže, kde převažuje celoroční chov v ustájovacích objektech, a kde je 
možné snadněji striktně dodržovat většinu opatření v rámci turnusového systému chovu, je 
ovce pastevní zvíře. V průběhu vegetačního období jsou ovce na pastvinách vystaveny 
nekontrolovatelnému kontaktu s ostatními zvířaty (divoká, domácí, ptactvo, mlži, atd.) a lidmi. 
Dodržování všech zásad biosecurity je zde proto značně ztíženo. Přesto i v takových 
podmínkách je vhodné a účinné dodržovat plán biosecurity.  

Plán biosecurity vychází z daných podmínek chovu a požadavků chovatele, a proto musí být 
vytvořen individuálně pro každý chov (např. chovatel s maedi-visna prostým chovem bude chtít 
nakupovat nová zvířata do svého chovu pouze z chovů maedi-visna prostých, jiný chovatel 
bude preferovat něco jiného).  

Hlavní součásti individuálního plánu biosecurity v chovu ovcí (se zaměřením na určitá 
onemocnění): 

 pochopit způsoby přenosu onemocnění (tabulka 3) 
 nedopustit zavlečení nového onemocnění, 
 kontrola zdravotního stavu ovcí a rozpoznání příznaků, 
 přijmout preventivní opatření (ozdravovací plán). 

 

Tabulka 3: Způsoby přenosu u vybraných nemocí 

Nemoc/ 
patogen 

Orálně Výkaly/ 
moč 

Sliny Mléko Vdechnutí

 

Přes 
placentu 

Pohlavně Kontakt 
kůže 

Vektor

Bluetongue         x 

Brucelóza x x  x   x x x 

E.coli x x   x     

Enterotoxémie x         

Enzootické zmetání 
(Chlamydióza) 

x   x x x x x x 

Infekční mastitida    x    x  

Kampylobakterióza x x    x x x  

Kokcidie x x        

Paratuberkulóza x x  x  x    

Pasterelóza x x x x x     

Příměť pysková x       x  

Q horečka x x x x x x x x x 

Salmonela x x x x x x x  x 

Scrapie x      x   

Slintavka kulhavka x x x x x   x x 

Tetanus x       x  

Toxoplasmóza x     x x  x 

Vzteklina   x     x  

Všechna opatření biosecurity není možno realizovat plošně ve všech chovech. Individuální plán 
biosecurity vzniká a vytváří se na základě zhodnocení rizik v daném chovu ovcí chovatelem, 
veterinárním lékařem a kontrolním důvěrníkem (tabulka 4). 
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Tabulka 4: Příklad některých rizikových faktorů pro analýzu a zhodnocení úrovně rizika 

Rizikový faktor Úroveň rizika 

nulová nízká střední vysoká 

Zatoulaná zvířata     
Nakoupená zvířata     
Nákazová situace stád sousedních chovů     
Začlenění nových zvířat do stáda (karanténa)     
Ochranný oděv a návleky pro návštěvy v chovu     
Znečištění krmiva výkaly     
Plán odčervení     
Asanační opatření     

 

 

 

Investice do biosecuritních opatření se 
vyplatí jen v tom případě, když náklady 
a ztráty spojené s dalším snížením 
výskytu nemocí mají za následek pokles 
celkových nákladů na léčení. Jakmile se 
investice do biosecuritních opatření 
dostanou bodu zlomu (Graf 1), potom 
může být výsledný efekt, v podobě 
dalšího snižování celkových nákladů na 
léčení, jen malý nebo dokonce žádný. 

Žádný plán není nikdy 100% spolehlivý, 
lepší je využívat „zdravý selský rozum“. 
O účinnosti plánu biosecurity rozhodují 
následující rizikové faktory: člověk, zvíře, 
krmivo a voda, transport, technologické 
systémy a zařízení, asanační opatření. 

 

Graf 1. Ovlivnění nákladů na veterinární péči 
investicemi do biosecuritních opatření farmy 
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2.1. ČLOVĚK – hygienická smyčka 
Chovatel ovcí většinou nemůže zamezit vstupu osob na své pozemky, zvláště pokud přes 
pastviny vedou turistické trasy (turisté, v mnoha případech i se svými čtyřnohými mazlíčky), 
cyklostezky (cyklisté), koňské stezky. Účinná ochrana spočívá v ohrazení cesty, cyklostezky 
a zabránění přístupu pasoucím se ovcím. Chovatel rovněž nemůže bránit vstupu myslivcům 
a jejich psům při výkonu mysliveckého práva.  

 

Omezením vstupu cizích osob do ovčínů, do výběhů a přímo ke zvířatům je možné snížit riziko 
infekce zvířat. Osoby (veterinář, střihači, kontrolní důvěrník, ostatní specialisté, atd.), které 
přichází přímo do kontaktu se zvířaty, by měly do chovu vstupovat přes hygienickou smyčku, 
v čistém oděvu, popřípadě v ochranném obleku, před vlastním vstupem do objektu ovčína by si 
měly vydezinfikovat obuv v dezinfekční rohoži. 

Chovatel by neměl využívat pro pomoc ani při ošetřování stáda ani při nárazových pracovních 
operacích (stříž, ošetřování paznehtů, navěšování ušních známek, aj.) osob, které byli 
v kontaktu s ostatními přežvýkavci z jiných chovů.  

Některé nemoci mohou být přenášeny 
v průběhu stříhání. Prevence zanesení a šíření 
infekce z jednoho stáda na druhé se zamezí 
dezinfekcí nářadí (nožů). Omezení šíření 
nemocí v jednom stádu (tj. z ovce na ovci, ale 
také na ošetřovatele) lze minimalizací poranění 
ovce při stříži, jakož i následné ošetření 
poranění.  

Mezi další jednoduše realizovatelná preventivní 
opatření patří sled při stříhání ovcí ve stádě, 
nejprve by se měly stříhat nejmladší věkové 
kategorie (jehnice, mladší ovce), potom starší 
ovce a nakonec ovce nemocné popřípadě ovce 
v karanténě. 

foto 1. Nelze zamezit kontaktu ovcí a lidí, pokud 
turistická trasa vede přes pastviny   

foto 2. Dezinfekční rohož s funkční náplní patří 
mezi základní vybavení ovčína   

foto 3. Některé nemoci mohou být  
přenášeny v průběhu stříhání  
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Velké riziko představují také zahraniční 
návštěvy z důvodu možnosti zavlečení nových 
„exotických“ nemocí do chovu. V případě 
zahraniční návštěvy chovu vyžadujte, aby byly 
tyto osoby v ČR nejméně 3 - 5 dní a neměly 
žádný kontakt s jinými zvířaty, se zvířaty 
daného druhu minimálně 48 - 72 hodin.  

 

TIP: Pro zvýšení ochrany ovcí vyžadujte od 
pořadatele zájezdu použití jednorázového 
ochranného oděvu (overalu) včetně 
jednorázových návleků na obuv nebo výše 
uvedené poskytněte zahraničním návštěvám 
sami.  

 

 

Cílem tohoto opatření biosecurity není, aby chovatel žil jako poustevník, vyhýbal se kontaktu 
s přáteli i s dalšími lidmi, ale aby měl přehled kdo všechno je v kontaktu s jeho ovcemi a mohl 
pro ně představovat potenciální nebezpečí. 

 

2.2. ZVÍŘATA – NAKOUPENÁ ZVÍŘATA, VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘ, PTACTVO, DOMÁCÍ 
ZVÍŘATA, ZVÍŘATA Z VÝSTAV, ZTRACENÁ A ZATOULANÁ ZVÍŘATA 
 

Největší ohrožení biosecurity představuje 
zařazení nově nakoupených zvířat do stáda 
(jehnice na obnovu stáda, berani pro 
zvýšení genetického potenciálu stáda), 
nebo vlastních zvířat (po výstavách, 
přehlídkách, aukčních trzích, aj.). 
Nakoupená klinicky zdravá zvířata mohou 
být přenašeči různých infekčních nemocí 
(paratuberkulóza, příměť pysková, maedi-
visna, chlamydióza, toxoplazmóza, hniloba 
paznehtů, atd.) a parazitóz (endoparazité 
rezistentní k antihelmintikům). Kdykoliv je 
nové zvíře začleněno do základního stáda, 
existuje potenciální nebezpečí, že s tímto 
jedincem zavlečeme do stáda 
„nové“ onemocnění.  

TIP: Se zvyšujícím se počtem zdrojových stád roste úměrně nebezpečí zavlečení infekce do 
nově vznikajícího stáda, čím méně stád (1-2), tím menší riziko zavlečení infekce. 

O výběru nových zvířat, by měla rozhodovat především nákazová situace stáda, z kterého jsou 
zvířata nakupována. Je nutné zjistit maximum informací o zdravotních problémech (programu 
péče o zdraví) a zdravotním stavu daného stáda a tak minimalizovat ohrožení svého stáda. 

Nejvhodnější je nakupovat zvířata ze stáda s uzavřeným obratem, tj. všechny kategorie jsou 
chovány v jednom zemědělském podniku, a stádo se obnovuje z vlastního odchovu (popř. 
nebyla realizována obnova stáda z nakoupených jehnic po dobu posledních 3 a více let). Větší 
riziko představuje nákup zvířat ze stád s otevřeným obratem (tj. stáda, kde některá kategorie 
chybí a je chována v jiném podniku)nebo nákup plemenného materiálu z více chovů.

 
foto 4. Využívejte jednorázoví overaly,  

včetně návleků na obuv pro osoby 
 vstupující na farmu  

foto 5. Velké nebezpeční pro biosecuritu chovu 
představují zatoulané ovce 
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Klinické příznaky onemocnění nemusí být 
vždy na zvířeti zřetelné, zvláště v jeho 
ranných stádiích. To ovšem neznamená, že 
riziko infekce neexistuje. Inkubační doba 
vybraných infekčních onemocnění je 
shrnuta do tabulky 5. Zavlečením mnoha 
nemocí je možné se vyvarovat pozorováním 
a prohlídkou stáda, před vlastním nákupem 
zvířat. Rozhodně se vyplatí seznámit se 
také s výsledky koprologického vyšetření 
stáda nebo zvířata, která chceme nakoupit, 
nechat koprologicky vyšetřit. 

 

 

 

Tabulka 5: Infekční nemoci liší různou inkubační dobou (upraveno podle Coetzer and Tustin, 2004) 

Nemoci s krátkou inkubační dobou Nemoci s dlouhou inkubační dobou 

Nemoc Délka inkubace Nemoc Délka inkubace 

Slintavka kulhavka 8-12 dní Maedi-Visna příznaky u 2 až 4letých 
zvířat 

Pasterelóza (akutní průběh) pod 7 dní Pasterelóza (systémová) měsíce, aktivní po 
vystavení zvířete stresu 

Infekční hniloba paznehtů  3-4 dny Infekční hniloba 
paznehtů 

Většinou latentní, aktivní 
v pozdějším období 

Toxoplazmóza 7-14 dní Paratuberkulóza  Zvířata starší než 2 roky 

Klostridiové infekce 

(enterotoxémie a dyzentérie jehňat) 

několik hodin Q horečka Měsíce, aktivní v pozdní 
fázi březosti 

Vylučován 8 až 60 dní 
po obahnění 

Vzteklina  2-4 týdny  Vzteklina až 17 týdnů 

Příměť pysková  2-6 dní Brucella ovis 

 

Měsíce, aktivní v pozdní 
březosti 

Tetanus 3 dni – 3 týdny Enzootický abort ovcí 

 

 

Měsíce, aktivní v pozdní 
březosti 

Vylučován 8 až 60 dní 
po obahnění 

Bluetongue 7-14 dní Scrapie (klusavka) 2,5-3,5 roku 

 

 

TIP: Pokud v chovu, odkud si chcete koupit jehnice, bylo zjištěno jakékoliv infekční 
onemocnění, neměli byste koupit žádné ze zvířat, ani ty co jsou negativní. Chráníte tak 
nejen své základní stádo ovcí, ale i své finanční prostředky. 

foto 6. Klinické příznaky onemocnění nemusí  
být na zvířeti zřetelné 
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Princip zlepšování genetického potenciálu 
stáda a zároveň snižování inbreedingu je 
založen na nákupu beranů. Přesto nákup 
plemenných zvířat na veřejných aukcích, 
trzích, kde nelze zamezit nekontrolo-
vatelnému kontaktu mezi zvířaty z chovů 
s různou nákazovou situací, je možné, 
z hlediska prevence zavlečení infekčního 
agens, považovat za velmi rizikový. 
 

Vyšetření zdravotního stavu ovcí (oči, 
sliznice, zuby, klouby, spěnky, paznehty, 
vemeno u bahnic, šourek u beranů, 
rouno) musí předcházet každému nákupu 
(v posledním měsíci před dnem jeho 
přemístění musí být v souladu s platnou 

legislativou provedeny zdravotní zkoušky nezbytné pro vydání veterinárního osvědčení, ovce 
musí mít pro přesun veterinární osvědčení k přemístění zvířete) ověřit  

Způsob jak se vyhnout riziku zavlečení infekčního agens do chovu novými zvířaty je 
inseminace, popř. embryotransfer pro zlepšení genetického potenciálu stáda. Přenos nemocí 
mrazeným spermatem a embryi je méně pravděpodobný než živými zvířaty. Ovšem otázkou 
zůstává efektivnost těchto metod reprodukce.
 

Propagace a prezentace chovatelů 
a jejich zvířat na výstavách je sice 
z marketingového hlediska velmi důležitá, 
ale výstavy zvířat s sebou přináší značná 
rizika zavlečení „nových“ nemocí do 
chovu. V průběhu výstavy jsou zvířata 
vystavena různým infekčním agens. 
Důležité je zamezit vzájemnému přímému 
kontaktu mezi zvířaty, jakož i používání 
společného vybavení (vědra na napájení, 
nářadí, aj.). Po návratu z výstavy na 
farmu se musí tato zvířata 
vždy izolovat od zbytku stáda 

 

 

 

 Izolace zvířat 
Nejdůležitější prevence zavlečení nové nemoci do chovu je izolace zvířat. Nově nakoupené 
jehnice, ovce z výstavy, jedinci z aukčních trhů mají být izolovány minimálně po dobu 4 týdnů. 
Období izolace poskytuje dobu nutnou k odhalení zdravotních problémů, vyloučení 
nestrávených semen plevelů z trávicího traktu a zároveň omezuje vystavení riziku infekce ovce 
základního stáda.  

Karanténní stáj, by měla být stavebně, prostorově a provozně odděleným objektem 
s odpovídající kapacitou (minimálně 3-5 % z celkového počtu zvířat v závislosti na počtu 
nakoupených jedinců) danou množstvím a frekvencí přisunovaných zvířat (Kursa et al., 

foto 7. Nákup plemenných zvířat na veřejných 
aukcích lze považovat za rizikový 

foto 8. Na výstavách nelze zamezit 
 přímému kontaktu mezi zvířaty 
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1998).Tj. neměla by být součástí prostoru objektu ovčína, kde je umístěno základní stádo. 
Je doporučována vzdálenost minimálně 30 m od ovčína. V průběhu období karantény by se měl 
pravidelně kontrolovat zdravotní stav, dále by se měly ovcím ošetřit paznehty (ořezat a koupel 
paznehtů), na základě výsledku koprologického vyšetření tato zvířata odčervit, a po odčervení 
koprologické vyšetření zopakovat.  

TIP: Pokud naleznete zatoulanou ovci, nebo kozu, popřípadě krávu v areálu chovu nebo na 
pastvině, ihned ji izolujte od vašeho základního stáda. Přesvědčte se, že vašim ovcím 
od ní nehrozí nebezpeční nákazy. V případě, že zvíře je označené ušní známkou, 
kontaktujte majitele, v případě, že není, kontaktujte městskou policii. Nikdy však 
zbloudilé zvíře nepřesunujte zpět za vaše oplocení, neboť může pocházet úplně odjinud, 
a můžete tak ohrozit jiné chovatele, nebo volně žijící zvěř. 

 

Řádné označení zvířat usnadňuje rychlou 
identifikaci zvířat včetně možnosti jejich vyhledání 
v průběhu realizace mimořádných veterinárních 
opatření a různých krizových situací (dohledávání 
zdroje původu nebezpečných infekčních 
onemocnění). 

 

 

 

 

 

 

 Kontrola zdravotního stavu  
Obezřetnost se vyplatí nejen u nově nakoupených jehnic, ale i u základního stáda. Pravidelná 
každodenní kontrola zdravotního stavu a zaznamenání neobvyklých příznaků (např. zvláštní 
chování; náhlé a nevysvětlitelné úhyny; velký počet nemocných zvířat; zvýšení počet klíšťat 
nebo vnitřních parazitů; puchýře kolem nozder, struků, tlamy nebo paznehtů; obtížné vstávání 
a chůze; náhlý nevysvětlitelný pokles produkce mléka; nebo větší počet mrtvého hmyzu, 
hlodavců nebo divoké zvěře). Okamžitá izolace podezřelých jedinců pomůže podchytit vážná 
onemocnění v začátku. Není důležité bezpečně poznat o jaké onemocnění se jedná, ale vůbec 
si všimnout změny a nepovažovat je za normální stav. Bezprostředně po zjištění neobvyklých 
příznaků kontaktujte veterinárního lékaře a dohodněte s ním další postup. Pořizovací cena 
jedné jehnice, nebo ovce sice není velká, tak jako náklady na její ošetření nebo diagnostiku 
infekčního onemocnění u jedince (krev, pitva, aj.), ale lze tím zabránit rozšíření infekce do 
celého stáda. Šetřit se musí na správném místě. 

foto 9. Řádné označení umožňuje rychlou 
identifikaci zvířat 
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Zootechnická evidence (tabulka 6) je 
důležitým nástrojem managementu zdraví 
stáda a napomáhá analyzovat problémy, 
odhalit příčinu, zdravotní riziko a poskytne 
podklady k rozhodnutí zda ovci vyřadit nebo 
nevyřadit. 

 

 

 

 

 

Tabulka 6: Příklad pečlivě vedené zootechnické evidence 

Kategorie Druh záznamu Příčina 
Zdraví Druh zdravotního problému, 

Datum 
Rozhodnutí pro vyřazení, potomků, 
preventivní kontrola 

Bahnění Datum, problémy, popř. chování 
bahnice, jehněte  

Rozhodnutí pro vyřazení, potomků, 
preventivní kontrola 

Zapouštění Datum  Informace pro krmení, 
management 

Vakcinace Datum, název přípravku, délka 
ochranné lhůty pro maso/mléko 

Informace nutné pro prodej zvířete, 
rozhodnutí pro využití masa/mléka 

Ošetření paznehtů Datum kontrola 
Vyřazení Datum, důvod Rozhodnutí pro potomky, 

preventivní kontrola 
Odčervení Datum, název přípravku, dávka, 

délka ochranné lhůty pro 
maso/mléko 

Informace pro pastvu, 
management, rozhodnutí využití 
masa/mléka 

Další ošetření Datum, název přípravku, dávka, 
délka ochranné lhůty pro 
maso/mléko 

Informace pro management pastvy, 
rozhodnutí pro využití masa/mléka 

Zdraví vemene* 
-PSB (California Mastitis Test -
CMT) 
-mikrobiální analýza 
-ošetření mastitidy 

Datum, výsledky, atd. Informace pro kvalitu mléka, 
rozhodnutí pro využití mléka, 
zasušení-ošetření 

Mléko * (kromě data užitkovosti) 
Obsah tuku, bílkovin, aj. 

Datum, atd. Informace pro krmení a zdraví 

Sérologické vyšetření krve  Datum, druh testu, výsledek testu Monitorování zdraví, ozdravný 
program, informace pro prodej 
zvířat 

Další testy (např. Scrapie) Datum, druh testu, výsledek testu Monitorování zdraví, ozdravný 
program, informace pro prodej 
zvířat  

Kvalita sena a senáže 
-analýzy 
-vlastní odhad 

Standardní krmná data, 
Stádium, podmínky počasí, odhad 
úrovně 

Informace pro krmení 

Pastva Data o rotaci, odhad kvality Informace pro krmení 
*Plemena ovcí: dojná a s kombinovanou užitkovostí 
 
 

foto 10. Pečlivě vedená evidence usnadňuje 
management stáda 
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 Management výživy a krmení 
Chovatel by měl zajistit vhodný management výživy a krmení naplňující požadavky ovcí 
s ohledem na množství a složení jednotlivých živin krmné dávce, s cílem udržení optimální 
kondice bahnic v průběhu celého reprodukčního cyklu. Běžné nedostatky ve výživě ukazuje 
tabulka 7. 

Tabulka 7: Základní nedostatky v managementu výživy a krmení ovcí (Regli, 1999) 

Běžné nedostatky Standard 

Nevybalancovaná krmná dávka ve vztahu 
k užitkovosti: 

- NADBYTEK energie  a NADBYTEK proteinu  

- NADBYTEK energie  a NEDOSTATEK proteinu  

- NEDOSTATEK energie a NEDOSTATEK proteinu  

Dobře vybalancovaná krmná dávka zohledňující užitkovost ovce 

3 fáze:  

-startovací fáze - bahnění až konec 2měsíce laktace,  

-produkční fáze -3 měsíc laktace až 3 měsíc březosti,  

-vysoká březost a přípravná fáze – 4 a 5 měsíc březosti 

-nedostatek vlákniny v krmné dávce -dostatek vlákniny (slámu, aj.) i v průběhu léta 

-příliš krátká doba krmení -delší doba krmení (nad 6 hodin) 

-znečištěné krmivo -krmivo čisté, bez prachu, bez cizích příměsí (zemina, aj.) 

-nedostatek minerálních látek, stopových prvků, 
vitaminů* 

-dobře vybalancované minerální látky, vitaminy, soli – sůl, 
minerální lizy, kontrola příjmu 

-nedostatečná šířka krmného žlabu pro všechny 
zvířata ve skupině 

-dostatečná šířka krmného žlabu 

-chov bez vody nebo nedostatek vody, špatná 
kvalita vody 

-volný přístup k čisté napájecí vodě, pravidelná kontrola kvality 
vody 

* Pozor na nedostatek vitaminu E a selenu u rychle rostoucích jehňat (věk: 3.-4. měsíce) – nutriční svalová dystrofie 
jehňat; nadbytek vitamínu K a nedostatek hořčíku u mladých pastevních porostů – pastevní tetanie; porušený poměr 
mezi vápníkem a fosforem v nutričně příliš bohaté krmné dávce rychle rostoucích beránků a dobře krmených 
plemenných beranů – možnost tvorby močových kamenů 

 Kondice zvířat 
Výživný stav zvířat kontrolujte pravidelně namátkovým hodnocením kondice zvířat (BCS). Zvíře 
v dobré kondici má menší šanci podlehnout onemocnění než zvíře ve špatné kondici (hubená, 
vyhublá) s oslabeným imunitním systémem.  

Nejdůležitější je hlídat BCS jednak v období před 
připouštěním a jednak ve 2.polovině březosti. Výživný 
stav březích ovcí (ve druhé polovině březosti) musí být 
takový, aby zajistil odpovídající potřeby rychle 
rostoucích plodů, porodní hmotnost jehňat a jejich 
vitalitu po narození (rychle se postavit, vyhledat struk 
a sát). Optimální výživný stav je kondice odpovídající 
stupni 3 (tabulka 8). Hubenější bahnice mají sklon ke 
ketóze (toxémii), zatímco tučné ovce (zejména 
v případě jedináčků) rodí velmi komplikovaně a těžce 
v důsledku velkých plodů (Axmann, 2008) 

 

foto 11. Kondice ovlivňuje produkční  
a reprodukční ukazatele 
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Tabulka 8: Bodové hodnocení kondice (BCS) 

Bodové hodnocení kondice (BSC) 

1 2 3 4 5 

Vyhublá Hubená průměrná tučná přetučnělá 

KETÓZA (TOXÉMIE) OPTIMUM KOMPLIKOVANÝ TĚŽKÝ POROD 

   
mělké osvalení,  
bez tukové vrstvy 

osvalení plné,  
bez tukové vrstvy 

osvalení plné, tenká 
tuková vrstva 

osvalení plné, plná 
tuková vrstva 

osvalení výrazně 
zaoblené, velmi 
silná vrstva tuku 

-trnové výběžky ostré 
a vystupující, 
-jednotlivé příčné 
výběžky ostré a 
hmatné 

-trnové výběžky ostré 
a vystupující, 
-příčné výběžky 
lehce zaoblené a 
znatelné při větším 
tlaku 

-trnové výběžky 
zaoblené a hmatné jen 
při silném tlaku, 
-příčné výběžky zcela 
skryté a hmatné jen při 
silném tlaku 

-trnové výběžky 
hmatné jen při velmi 
silném tlaku, 
-příčné výběžky 
nehmatné 

-výběžky obratlů 
nehmatné 

 

POZOR: Ovce s větším tělesným rámcem mají v extenzivních pastevních podmínkách 
větší záchovnou potřebu živin (o 50 až 70 %) v porovnání s ovcemi s malým 
tělesným rámcem (NRC, 1985).  

Používejte jen krmiva, krmné doplňky (minerální lizy, vitaminy, aj.) a léčiva schválená pro ovce, 
dodržujte doporučené dávkování, nepoužívejte přípravky po uplynutí expirační doby. Krmivo by 
nemělo být plesnivé, nebo kontaminované výkaly nebo močí. 

 Prevence parazitóz 
Prevence parazitárních onemocnění by měla zabránit těžkým invazím, které způsobují úhyny 
zvířat. Dále by měla minimalizovat negativní vliv parazitóz na užitkovost zvířat a snížit 
kontaminaci pastvin vývojovými stádii parazitů (Axmann, 2011).  

 

Každému odčervení stáda musí předcházet 
koprologické vyšetření minimálně u 5% 
zvířat dané věkové kategorie. Na základě 
výsledku koprologického vyšetření, tj. podle 
výskytu jednotlivých druhů endoparazitů 
v chovu, stanoví veterinární lékař 
individuální odčervovací program. Doba 
odčervení a jeho četnost, jakož i volba 
preparátu je založena na druhovém nálezu 
parazitů a počtech parazitárních vajíček 
v trusu (léčbu vyžadují ≥1000 vajíček/1 g 
vzorku trusu). Odčervování „naslepo“, bez 
předcházejícího koprologického vyšetření 
přispívá ke vzniku rezistence endoparazitů 
na použité preparáty.  

 

foto 12. Každému odčervení musí předcházet 
koprologické vyšetření trusu 
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Nezapomeňte současně odčervit ve vašem chovu také všechny psy i kočky (foto 13). 

POZOR: 7 až 10 den po odčervení zjistěte jeho účinnost (zvláště po odčervení 
bezimidazolovými a imidazolovými preparáty) následným koprologickým 
vyšetřením. Účinné odčervení je takové, kdy došlo k 95% snížení počtu vajíček.  

 

TIP: Účinnost odčervení se zvýší, pokud ovce budou 12-24 hodin před odčervením 
nalačno.  

Rezistence na antihelmintika (odčervovací přípravky) vzniká opakovaným vystavením 
populace helmintů jedné účinné chemické složce. Jedinci, kteří zákrok přežijí potom v následné 
generaci produkující potomstvo rezistentní vůči této chemické sloučenině. Vznik rezistence 
helmintů na odčervovací preparáty je možno omezit střídáním přípravků na bázi různých 
účinných látek.  

Sortiment antihelmintick pro ovce v České republice je omezený a významně přispívá ke 
vzniku rezistence, neboť v současnosti lze střídat pouze přípravky se 3 účinnými látkami - 
ivermectin, albendazol, fendendazol. 

U vybraného preparátu je nezbytné dodržovat dávkování. Dávka by se měla pohybovat na horní 
hranici doporučených dávek.  

TIP: Velikost dávky se určuje podle živé hmotnosti nejtěžších zvířat ve stádě, nikdy ne 
podle průměrné živé hmotnosti zvířat ve stádě. Pravidelně kontrolujte funkčnost 
dávkovacího zařízení.  

Vždy je nutné odčervit všechna zvířata ve stádě. Do programu prevence proti endoparazitům 
musí být zahrnuto i střídání pastvin. Zvyšování dávek a častější terapie je nejen ekonomickou 
zátěží pro chovatele, ale zvířatům způsobuje zdravotní problémy. Hledají se proto nové cesty 
ochrany ovcí ve snaze omezit plošné používání přípravků (Jedlička, 2010). 

V poslední době se na trhu objevily minerální lizy s hlístopudným efektem na bázi esenciálních 
olejů z bylin. Výhodou použití tohoto lizu je snížení počtu odčervování. To ovšem neznamená, 
že u ovcí, které mají k dispozici tento minerální liz, je možno odčervení úplně vynechat.  

Alternativní pohled na boj proti vnitřním parazitům vychází z hypotézy neošetřovat plošně celé 
stádo, ale odčervovat jen zvířata, která odčervení potřebují. Tento krok omezuje využití 
odčervovacích přípravků a omezuje vznik rezistence vůči antihelmintikům. Neodčervené ovce 
poskytují endoparazitům životní prostor, chrání je proti vysokému selekčnímu tlaku, 
navozenému odčervovacími přípravky, a následně endoparazité zůstávají zranitelnější 
k odčervovacím preparátům. Pro další ovce jsou zdrojem endoparazitů, které jsou stále citliví 
vůči antihelmintikům.

foto 13. Nezapomeňte odčervit také všechny psy a kočky na farmě 
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Na základě výsledků parazitologického výzkumu uskutečněného v Jižní Africe Françoisem 
Fafou Malanem byl vytvořen nový systém hodnocení, který podle stupně zabarvení sliznice 
spodního očního víčka, určuje potřebu odčervení a odolnost ovcí vůči gastrointensitálním oblým 
červům (vlasovka slézová). Zaškolený chovatel využívající toto hodnocení sám může řídit 
potřebu odčervování i výběr jehnic do dalšího chovu, na základě vyhodnocení odolnosti vůči 
oblým červům. 

U zvířat ve stádě existuje mezi jednotlivými zvířaty uvnitř plemene velká proměnlivost 
v odolnosti vůči endoparazitům. Ovce vnímavé na endoparazity (cca 20-30 % ze stáda) jsou 
zdrojem většiny vajíček endoparazitů. Vyřazení těchto vnímavých ovcí na endoparazity ze 
stáda se zvýší odolnost stáda a významně se sníží kontaminace pastvin. 

Mezi rezistentní plemena ovcí vůči endoparazitům patří: Gulf Coast Native Sheep (jihovýchod 
USA), srstnatá plemena ovcí: Barbados Blackbelly, St. Croix, Katahdin aj. 

 Vakcinace 
Jedinou spolehlivou prevencí výskytu některých onemocnění (enterotoxémie jehňat, 
pasterelóza jehňat, dyzentérie jehňat, tetanus, nakažlivé kulhání ovcí, bluetongue aj.) je 
vakcinace (očkování, aktivní imunizace). Vakcinace zvyšuje specifickou imunitu vůči infekčnímu 
agens aplikací očkovacích látek-vakcín (aniž by způsobila vlastní onemocnění jedince). Vakcína 
(též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit 
navození jeho imunity proti specifické chorobě (Wikipedia). Vakcíny jsou vyráběny buď 
z oslabených kmenů viru, baktérií, nebo heterologoních virů (živé vakcíny), popřípadě z celých 
umrtvených mikroorganismů nebo jejich částí, tj. toxinů zbavených toxického účinku 
(inaktivované, mrtvé vakcíny). Výsledkem moderních metod molekulární biologie jsou tzv. 
rekombinantní vakcíny nebo vakcíny s deletovaným genem, které vznikly manipulací genů 
z virů, bakterií či parazita (Wikipedie). 

Zvířata je nezbytné vakcinovat preventivně. Pokud se objeví první klinické příznaky 
onemocnění u první ovce (popř. jehnětě) ve stádě, je na vakcinaci ostatních zvířat ve 
stádě již pozdě.  

Zvířata musí vakcinovat pouze odborně způsobilá osoba, která by se měla řídit etiketou 
přípravku (druhová specifikace vakcíny, instrukce o dávkování, způsob aplikace a uskladnění, 
expirační lhůta). Pokud neznáte historii vakcinace u nově nakoupených ovcí, předpokládejte, že 
předtím nebyly vakcinovány vůbec. Nejčastěji se vakcinují březí bahnice před obahněním 
(enterotoxémie, aj.). Vakcinace jehňat je nákladná (tvoří 6 % ceny jatečného jehněte - Axmann; 
2011), ale je nutno si uvědomit, že protilátky získané z mleziva navakcinované matky chrání 
jehňata pouze po dobu prvních 2-3 měsíců života, ovšem jatečná jehňata se prodávají z farmy 
až v pozdějším věku (5 až 7 měsíců). Pokud tato jehňata znovu nenavakcinujete, mohou se 
infikovat a uhynout. Po vakcinaci chrání aktivní protilátky jehňata po dobu jednoho roku. V ČR 
se ovce nevakcinují proti pasteurelóze a příměti pyskové, protože nejsou k dispozici 
registrované vakcíny. 

TIP: Pokud chcete účinně bojovat s pasterelózou, požádejte svého veterinárního 
lékaře, aby podal žádost na ÚSKVBL (Ústav pro kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv) v Brně o dovoz veterinárního léčivého přípravku (např. 
Heptavac P plus inj.) registrovaného v jiném členském státě EU, v důsledku 
zhoršené nákazové situace v chovu. POZOR: povolení má formu rozhodnutí 
pouze pro dané hospodářství (Axmann, 2011).  

Pokud se chovatel rozhodne vakcinovat, tak zásadně celé stádo, včetně plemenných beranů, 
jalových ovcí, ročků, jehňat. Každý nevakcinovaný jedinec se stává vždy potencionálním 
zdrojem infekce pro celé stádo. 



19 

Vzhledem tomu, že vakcinace je pro organismus jedince dostatečnou zátěží, neměla by se 
spojovat s ostatními zákroky (střiž, odčervení, úprava a koupel paznehtů, aj.). Vakcinace 
v kombinaci s  dalším stresem způsobí nedostatečnou imunitní odpověď organismu, a tak může 
účinnost vakcinačního zákroku znehodnotit. 

TIP: Nikdy nevakcinujte mokré ovce. Vystavujete se velkému riziku vzniku podkožních 
absecsů. Tato hnisající, zánětlivá ložiska představují pro organismus ovce velkou 
zátěž, a mohou být důvodem špatné imunitní reakce na vakcinaci, včetně 
zvýšení nákladů na další léčbu (Axmann, 2011).  

 

Zvláště u mláďat hraje významnou roli 
pasivní imunizace. K získání pasivní 
imunity a schopnosti odolávat 
mikroorganismům prostředí musí jehně 
přijmout mlezivo odpovídající asi 10 % 
jeho porodní hmotnosti v průběhu 
24 hodin po narození, respektive na 
každý kilogram živé hmotnosti 50 ml 
mleziva (Axmann, 2011). Střevní epitel 
po cca 12 hodinách po narození 
omezuje schopnost absorbovat protilátky 
až na 50 %. Jestliže v průběhu prvních 
24 hodin po narození tyto imunoglobuliny 
jehňata nezískají, jejich šance na přežití 
nejsou velké, zvyšuje se vnímavost 
k  onemocnění. 

 

 Ozdravovací programy 
Na základě vývoje nákazové situace vypracovává Státní veterinární správa návrhy programů 
ozdravování od některých nákaz, jako např. brucelóza ovcí a koz (B. melitensis), Maedi-Visna, 
paratuberkulóza, katarální horečka ovcí v endemických nebo vysoce rizikových oblastech. Tyto 
programy se sestavují buď jako programy eradikace, nebo jako programy sledování.  

Programy eradikace vznikají na základě analýzy odhadnutých výdajů a očekávaných přínosů. 
Mají vymezenou délku trvání. Tyto programy zahrnují všechny nezbytná a zdolávací opatření 
pro zajištění rychlé eradikace nákazy se zřetelem na příslušné specifické epizootologické údaje 
(např. poražení zvířat; neškodné odstraňování všech produktů; postup pro dezinfekci 
infikovaných hospodářství; zvolená léčebná opatření; postup při repopulaci hospodářství, kde 
byla zvířata poražena nebo utracena; vytvoření pásma dozoru atd.). 

Programy sledování jsou založeny na sérologických, mikrobiologických, patologických nebo 
epizootologických analýzách. Cílem je zjišťovat frekvenci výskytu dané nákazy. 

2.3. TRANSPORT –osobní a nákladní přeprava  
 

Pro transport nakoupených ovcí, popř. ovcí na a z výstav, trhů využívat pouze čistý nákladní 
vůz, nebo jiné dopravní prostředky. Vlastní podmínky přepravy se řídí nařízením ES č. 1/2005 
(o ochraně zvířat během přepravy) a vyhláškou MZe č.4/2009 Sb. (o ochraně zvířat při 
přepravě, ve znění pozdějších předpisů).  

foto 14. Sání mleziva má nezastupitelnou roli při 
získání protilátek a vzniku pasivní imunity 
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Opatření v oblasti přepravy jsou zaměřena na: 

 omezení pohybu dopravních prostředků včetně vozidel navážejících krmivo a stelivo; 

 používání vozidel, která jsou před přepravou zvířat vyčištěna a vydezinfikována;  

 řidiči by neměli vstupovat na farmu ani do stájí; umožňuje-li to technologie chovu 
a dostatečný počet pracovníků pro zajištění nakládky a vykládky je výhodné, když řidiči 
těchto vozidel nemusí vůbec opouštět kabinu; 

 zákaz vjezdu cizích vozidel do areálu farmy; 

 zabezpečení prostoru a prostředků umožňujících vyčištění, dezinfekce a vysušení ložné 
plochy vozidla po každé přepravě zvířat; 

 parkoviště by mělo být umístěno mimo areál farmy a náležitě označeno.  
 

TIP: čistit i dezinfikovat začínejte od shora dolu, tj. od stropu přes bočnice na podlahu 
a zároveň od předu do zadu 

 

 

foto 15. Vhodné přepravní prostředky pro transport ovcí 

 

foto 16. Před každým transportem zvířat musí být 
přepravní prostředek vyčištěn a vydezinfikován 

foto 17. Cizí vozidla představují velké riziko  
při přenosu infekčního agens  
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2.4. TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ CHOVU 
 

Nejúčinnější způsob omezování a kontroly průniku potenciálních zdrojů infekce (člověk, zvíře, 
dopravní prostředky, aj.) do chovatelského areálu je neporušené a funkční oplocení 
s uzavřenou vstupní bránou. 

 Zimní ustájení 
Objekty pro ustájení musí zajišťovat ovcím ochranu před nepříznivými klimatickými vlivy 
a vhodné prostředí pro odpočinek a bahnění (tabulka 9). Ustájovací prostory musí být suché, 
bez průvanu, vzdušné, snadno větratelné. Dobrá hygiena je základní součástí dobrého ustájení. 

Tabulka 9: Základní podmínky chovného prostředí ovcí 

Základní potřeby Běžné nedostatky Standard 

Chovné podmínky 
prostor Vysoká koncentrace ovcí na malém 

prostoru 

Příliš těsný, přeplněný 

Optimální počet zvířat (v souladu s 
platnou legislativou - 464/2009) 

lože Vlhké, znečištěné, rozbahněné Suché, odpovídající plocha, „test 
suchého kolene“ 

komunikační cesty Žádné,úzké, špinavé, kluzký povrch Dostatečně široké, čisté, neklouzavý 
povrch 

Mikroklima 
kvalita vzduchu a výměna průvan nebo dusno, nahromadění 

škodlivých plynů 
0,15 m.s-1  

CO2 – 3000 ppm,  
NH3 – 25 ppm,  
H2S – 7 ppm. 

Lepší chladno, 
sucho bez 
průvanu, než 
teplo a příliš vlhko 

relativní vlhkost vzduchu RV dlouhodobě nad 80 %  50-75 % 

teplota vzduchu příliš chladno nebo příliš teplo 6-18 oC 

světlo Příliš tma (často ve starých stájích) Okna, resp. prosvětlovací střešní prvky 
(60 luxů.m-2) 

Nevhodné mikroklima, například zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v ovčíně se kondenzací vody 
na konstrukcích ovčína (foto 18). Účinný způsob snižování vlhkosti v ovčíně je pravidelné 
větrání i při nízkých teplotách vzduchu v průběhu zimního období (foto 19). 

foto 18. Kondenzace vody na konstrukcích ovčína 
při zvýšené vlhkost vzduchu 

foto 19. Účinným způsobem snižování vlhkosti 
v ovčíně je větrání 
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TIP: Vysoká relativní vlhkost vzduchu v ovčíně se sníží krátkodobým pravidelným 
větráním. Čím dosahuje venkovní teplota vzduchu nižších teplot, větrejte 
v průběhu dne vícekrát kratší dobu.  

 

 

Objekty pro zimní ustájení ovcí musí splňovat z pohledu welfare také dostatečnou ustájovací 
plochu na jednu bahnici (tabulka 10) a odpovídající kubaturu stáje, vzhledem k tomu, že oba 
tyto ukazatele přímo ovlivňují tepelnou pohodu chovného prostředí. Dospělé ovce ve vlně 
krmené odpovídající krmnou dávkou dobře snášejí i nízké teploty vzduchu (až -20 oC) (Webster 
et al., 1969) 

 

TIP: Menší ustájovací plocha nemůže být kompenzována větší kubaturou stáje, 
z důvodu možnosti narušení tepelné pohody zvířat. 

 

Tabulka 10: Doporučená minimální podlahová plocha ve stájích pro ovce 

Bahnice, jehňata 
živá 
hmotnost kg 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 

podlahová 
plocha m2 0,15* 0,23 0,30 0,38 0,45 0,53 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 

Plemenní berani 

živá 
hmotnost kg 10 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

podlahová plocha [m2] 

skupinový kotec 0,25* 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

individuální kotec 0,30* 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 

*Upraveno podle vyhlášky 464/2009 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 

 

V souladu s minimálními standardy pro ochranu ovcí musí být jesle na seno a žlaby na krmivo 
a krmné doplňky řešeny a umístěny tak, aby se zabránilo vzniku poranění nebo poškození očí. 
U napájecích systémů (napáječek, napajedel) je nutné snížit na minimum možnost jejich 
kontaminace výkaly nebo močí, stejně tak i riziko zmrznutí nebo rozlévání vody. 

 
foto 20. Dospělé ovce dobře snášejí 

i nízké teploty vzduchu  
foto 21. Kubatura stáje rozhoduje  

o úrovni welfare ovcí 
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 Pastva 
V průběhu vegetačního období tráví ovce nejvíce času na pastvinách. Průměrné roční zatížení 
pastvin na málo produktivních půdách by mělo činit 0,3 až 0,5 DJ.ha-1, ve vyšších polohách - 
0,5 až 0,8 DJ.ha-1 a v nížinných oblastech - 0,8 až 1,5 DJ.ha-1 (Jelínková, 2010). Vlivem 
dvojnásobného zvýšení zatížení pastvin, při intenzivním managementu pastevního systému se 
počet endoparazitů ovcí znásobí čtyřnásobně (Šarapatka et al., 2005).  

 

Ohrazení pastvin musí být řešeno tak, aby se předešlo úniku zvířat. Oplocení pastviny pro ovce 
musí mít minimální výšku 0,9 m. Vyhovující je i kombinace přenosných a pevných hrazení. 
Funkčnost oplocení je nutné pravidelně kontrolovat (spadlý, přetržený drát, stav baterie 
u bateriových zdrojů, aj.). V případě elektrického oplocení pastvin musí být na každém místě 
ohrazení minimální napětí 2000 - 3000 V. Účinnost ohrazení pastvin je výrazně snížena 
vysokým porostem pod ohradníkem v důsledku stahování impulsů do země (Kamír, 2010).  

Z hygienického hlediska je u pastvy nutno upozornit na zvýšení rizika výskytu parazitárních 
a infekčních onemocnění (např. Q horečka, klíšťová encefalitida, borelióza apod.). Zvýšený 
výskyt parazitárních onemocnění v chovech tak signalizuje problémy v oblasti krmení, 
managementu pastvin nebo půdy (Šarapatka et al., 2005). 

 

foto 22. Krmení ovcí z podlahy přispívá ke zvýšení 
výskytu parazitárních infekcí 

foto 23. Napáječka musí být čistá a funkční  

 
foto 24. Ovce tráví na pastvinách nejvíce času foto 25. Ohrazení pastviny musí zabránit úniku zvířat
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Jedním z nejvážnějších zdravotních problémů na pastvinách je výskyt endoparazitů v zažívacím 
a dýchacím traktu ovcí. Preventivní opatření spočívají ve vhodném managementu pastviny. 
První pastva stáda by měla být na „čisté“ pastvině. V rámci prevence je doporučeno střídavé 
využívání porostů spásáním a kosením, proto cca třetinu pastvin je vhodné celoročně pouze 
sekat (Axmann, 2011). Dalším preventivním opatřením je střídání oplůtků, které by mělo být 
přizpůsobeno vývojovému cyklu parazitů, doba pobytu ovcí v oplůtku by neměla překročit 2 až 
3 dny, opětovný návrat do stejného oplůtku za 2 až 3 měsíce.  

Optimálním pastevním managementem z hlediska biosecurity je krátkodobá pastva pozemků, 
která zajistí pasení pozemků na jaře v intervalu 1x za 4 týdny, v létě 1x za 5-6 týdnů a na 
podzim 1x za 7-8 týdnů.  

 

Mezi nejdůležitější preventivní opatření patří 
také sečení nedopasků, vápnění, 
ohraničení zamokřených částí pastvin.  

Vlhké a zamokřené časti pastvin se 
vyznačují jednak nízkou kvalitou pastevního 
porostu (foto 26) a jednak jsou významným 
zdrojem vnitřních a vnějších cizopasníků 
(zdroj mezihostitelů motolice jaterní – vodní 
plži z čeledi plovatkovitých; líhniště komárů, 
aj.). Je to prevence před vznikem parazitární 
infekce (motolice, aj.). 

 

 

Protiparazitární management stáda také spočívá v načasování odčervování 2 až 4 týdny před 
bahněním, kdy riziko kontaminace mláďat je nejnižší, popřípadě při převodu na pastvu 
s opakováním po dvou až třech týdnech (Šarapatka et al., 2005).Důležité je také 10 až 14 dní 
před vlastním bahněním ovce přesunout na pastvinu, která byla ponechána 2 až 3 měsíce 
„odpočinutá“, tj. bez zvířat. Hlísti (nematoda) jsou menším problémem u ovcí bahnících se na 
pastvině, protože vajíčka se vyvinout dříve než jehňata začínají přijímat pastevní porost. Přesto 
je vhodnější pro jehňata využívat systém „clean grazing“, kdy jehňata po odstavu přichází na 
„čisté“ pastviny, které se 6 až 12 měsíců nespásaly ovcemi, kozami (vzhledem k tomu, že se 
nejvíc infekčních larev vyvíjí na podzim), nebo se pásly pouze koňmi nebo krávami po dobu 
6 až 12 měsíců, pastvina ze které bylo sklízeno seno, senáž.  

 

Vzhledem k tomu, že 80 % parazitů žije v přízemní vrstvě, příliš hluboké spásání (pod 5 cm) 
zvyšuje pravděpodobnost parazitární invaze, protože ovce se na rozdíl od skotu pasou v těsné 
blízkosti svých výkalů, takže se dostanou do těsného kontaktu s infekčními stadii parazitů. Po 
dešti a při rose je nutné počkat s pastvou, až porost oschne a parazité se stáhnou do vlhka 
k zemi (Šarapatka et al., 2005). 

Pastva na porostech s vyšším obsahem léčivých rostlin s antihelmintickými účinky (čekanka, 
štírovník růžkatý, lupina, pelyněk černobýl, kapraď samec, zemědým lékařský, vratič obecný, 
aj.) přispívá ke snížení počtu vajíček ve výkalech, a nebo ovlivňuje vývoj larev. 

Vzhledem ke skutečnosti, že mezidruhový přenos je vzácný, je možno doporučit střídání 
pasených druhů zvířat, které přerušuje vývoj infekčních stadií parazitů (na ploše se střídají 
jehňata – skot – sklizeň a sušení sena), nebo společná mezidruhová pastva (kůň, skot).  

POZOR: Ovce a kozy mají shodné vnitřní parazity, ale liší se od endoparazitů skotu 
a koní. 

foto 26. Zamokřené části pastvin musí ohrazené 



25 

TIP: Ovce přemístěte na „čistou“ nekontaminovanou pastvinu minimálně za 7-10 dnů po 
odčervení. 

Při dobrém managementu pastvy (střídání oplůtků, střídání pasených druhů, aj.), ošetření půdy 
a pastvin (vysekání nedopasků, rozvláčení výkalů) se ustálí koexistence zvířat a parazitů 
(Šarapatka et al., 2005). Stejně tak i regulace trnitých keřů na pastvině snižuje riziko poranění 
ovcí. 

Na pastvině by měly být přirozené úkryty (stromy, keře, terénní vlny, popř. přístřešek), které sice 
chrání ovce před nepříznivými účinky počasí (foto 24), ale jsou také útočiště pro různé druhy 
exoparazitů (klíště, aj.). Na druhé straně trnité keře (šípek, trnka, hloh, ostružina, aj.) mohou být 
důvodem poranění, popř. vytrhávání vlny. 

 

foto 27. Keře a stromy poskytují ovcím ochranu před nepříznivými účinky počasí, ale mohou být také 
zdrojem ektoparazitů 

 

Nedílnou součástí pastevního areálu by měla být dočasná, nebo trvalá manipulační ohrada 
(shromažďovací a natlačovací ohrada, pracovní ulička), která na pastvině usnadňuje manipulaci 
s ovcemi a minimalizuje vznik stresu a zranění (foto 29). 
Na místech, kde se ovce opakovaně soustřeďují, dochází k devastaci povrchu a likvidaci 
travního drnu. Buď je vhodné tato místa střídat, nebo zde upravit podloží tak, aby nedocházelo 
k jeho rozbahnění. Při využívání zpevněných ploch je nutno zajistit pravidelné čištění jejich 
povrchu, proto by měl být povrch snadno čistitelný.  
 

foto 28. Využití krmných žlabů na příkrmištích 
snižují možnost parazitární kontaminace

foto 29. Manipulační ohrada usnadňuje práci se 
stádem a snižuje stres zvířat 

K dalšímu vybavení pastevního areálu patří příkrmiště a napajedlo (foto 30). Krmné žlaby na 
příkrmištích snižují možnost parazitární kontaminace ve srovnání s krmením ze země. 
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foto 30. Součástí pastevního areálu musí být napajedlo, a to pevné, nebo mobilní.  

Jinak si ovce hledají zdroje k napájení kdekoliv 

V krmné dávce ovcí musí být zastoupeny také minerální látky a vitaminy v odpovídajícím 
množství. Důležitý je také vzájemný poměr mezi jednotlivými prvky (vápník a fosfor – 2:1, 
draslík a sodík – 2:1 až 4:1, draslík a hořčík, aj.). Při jejich určité nerovnováze potom nastávají 
poruchy ve funkci organismu. Proto je vhodné používat minerální a vitaminové přípravky, např. 
ve formě lizů (foto 31), které doplňují krmnou dávku o chybějící látky. 

 

 
foto 31. V průběhu pastevního období musí mít ovce neomezený přístup k lizům 

 Prevence zavlečení a hubení plevelů 
Dosud dost opomíjená je ochrana pastvin před zavlečením plevelů. Snižuje se kvalita 
pastevního porostu, zvyšuje se podíl nedopasků, ale především dochází ke znehodnocení vlny.  

 

 
foto 32. Plevele na pastvině snižují kvalitu pastevního porostu a způsobují znehodnocení rouna  

Dlouhá dormance semen plevelů a jejich klíčící schopnost může být zachována po mnoho let 
po zavlečení nově nakoupenými jehnicemi (ulpěním v rounu, nestrávená semena v trávicím 
traktu), na podrážkách bot a na pneumatikách automobilů, aj.  

Nejlevnější variantou hubení plevelů, je jejich spásání, lze uskutečnit pouze u mladých rostlin. 
Dalším účinným opatřením je sečení nedopasků s cílem zabránit odkvětu a vysemenění 
plevelů. 
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U plevelů je nutno se řídit heslem: „Lépe dříve než později“. Čím později zahájíme boj 
s vytrvalými plevely, tím to bude dražší a výsledek nemusí být až tak uspokojivý. U starších 
vegetačních fází rostlin je nutno již zvolit chemickou ochranu pomocí selektivních herbicidů 
(knotové hole, zádový aplikátor). Zárukou úspěšnosti hubení vytrvalých plevelů je také doba 
aplikace herbicidů. Např. u šťovíku je to v době, kdy se začínají tvořit lodyhy. Je vhodné vyčkat 
s postřikem až po vypasení (po seči), kdy jsou rostliny oslabeny a dále vytváří listovou růžici 
a lodyhu (Mrkvička, 2010). 

POZOR: Při použití herbicidů na pastvině k hubení vytrvalých plevelů, popř. k regulaci 
trávy pod ohradníkem, je nutné se řídit instrukcemi na etiketě přípravku 
a nevpouštět zvířata na ošetřenou plochu po dobu jejich ochranné lhůty 
minimálně 10 - 14 dnů. 

 Uložení a hnojení statkovými hnojivy 
Odstup mezi hnojením pastvin (kejdou, močůvkou) a vlastní pastvou má být 4 až 6 týdnů. 
Pastvinu hnojenou umělými minerálními hnojivy (např. superfosfát, N-hnojiva) lze nejdříve 
spásat za 3 až 4 týdny.  

 

TIP: Odtok z hnojiště musí být sveden do jímky, 
nikoli na pastvinu pod hnojištěm (možnost 
kontaminace pastviny endoparazity hnojůvkou 
vytékající z hnojiště).  

Exkrementy na znečištěném přepravním 
prostředku (návěs, přívěs) mohou být zdrojem 
mikrobiální kontaminace pastevního areálu (např. 
paratuberkulóza, aj.).

 

2.5. ASANAČNÍ OPATŘENÍ 
Asanační opatření vychází z pravidelného čištění a dezinfekce objektů pro ustájení ovcí, 
technologického zařízení a hygienických opatření na pastvinách. Je nutno věnovat pozornost 
kvalitě čištění, dezinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD).  

Na farmě se nesmí nepoužívat žádné nářadí, náčiní ani jiná zařízení z jiných chovů bez 
přísného předchozího očištění popřípadě dezinfekce.  
 

Asanační opatření DDD jsou velmi důležité zvláště u karanténní stáje. 
 

 Čištění a dezinfekce 
Obecný postup čištění a dezinfekce objektů pro ustájení ovcí a technologického zařízení: 

 Prvním krokem je vždy důkladné mechanické „suché“ čištění za účelem odstranění 
organických nečistot (hluboké podestýlky a nečistot ze stěn a podlahy).  

 Druhý krok je mokré čištění – tlakovou vodou nebo pěnové čištění.  

 Třetí krok - dezinfekce se provádí až po řádném mechanickém vyčištění. Dezinfekční 
přípravky by měly být účinné proti širokému spektru patogenů, netoxické. Účinnost 
přípravků by se neměla snižovat v tvrdé vodě, nebo v přítomnosti organických materiálů. 

foto 33. Exkrementy jsou potenciálním 
zdrojem infekce 
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Výběr způsobu asanace objektů pro zimní ustájení ovcí vychází z epizootologické analýzy 
v daném chovu. V chovech ovcí s dobrou epizootologickou situací je možno, z ekonomického 
hlediska, považovat za vyhovující systém suchého čištění ovčínů s následným letněním (foto 
34), jehož účinnost se pohybuje od 95 do 98 % (tabulka 11). Tento způsob asanace závisí 
především na včasném a důkladném vyhrnutí hluboké podestýlky, tj. co nejdříve po přesunu 
ovcí na pastvinu s následným ponecháním prostoru bez zvířat. Podmínkou dosažení účinnosti 
suchého čištění je dlouhodobá expozice mikroorganismů nepříznivým podmínkám (devitalizace 
mikrobů vysušením).  

Bezprostředně před nastájením ovcí je vhodné objekty vybílit (foto 35), čímž se zvýší účinnost 
asanace až na 99 %. Bílení nevydezinfikovaných povrchů má však pouze krátkodobý účinek 
(Novák, 2011). Mikroorganismy se v pórech povrchu stěn aj. bílením pouze překryjí a v krátké 
době dochází k jejich zpětnému průniku do prostoru stáje. 

 

 

Naproti tomu v chovech s nepříznivou epizootologickou situací a v chovech s vyšší koncentrací 
zvířat je nutné použít kromě mechanického čištění, ještě nízkotlaké nebo pěnové mytí (foto 36) 
s následnou dezinfekcí před nastájením ovcí. Na chemickou dezinfekci ustájovacích objektů lze 
využívat prostředky s širokým spektrem účinnosti registrované v České republice (Novák et al., 
2008).  

I při dlouhodobém využívání objektu bez jakékoliv asanace (po desítky let) a velkému množství 
organického materiálu v podroštových kanálech zavezených hnojem, lze dosáhnout účinnosti 
pěnového mytí s následnou dezinfekcí vnitřních povrchů obvodového pláště až 90 % 
(tabulka 11). 
 

Tabulka 11: Mikrobiální kontaminace povrchů ovčínů v různé fázi asanace 

Ovčín Fáze asanace CPM [KTJ.10 cm-2] Účinnost asanace 

[%] medián min. max. 

I. 
po vyskladnění 9,7.103 2,3.103 >3,0.104 95 

95-98 po suchém čištění 4,7.102 4,5.101 1,6.103 

II. 
po vyskladnění >3,0.104 >3,0.104 >3,0.104 99 

60-99 po suchém čištění a bílení 1,0.101 <10 1,8.104 

III. 
po vyskladnění 7,1.103 1,6.103 >3,0.104 90 

69-93 po pěnovém mytí a dezinfekci 6,8.102 2,7.102 9,2.103 

 
foto 34. Ovčín po letnění foto 35. Ovčín po bílení 

připravený na nastájení ovcí 
foto 36. Mytí stropněstřešního 

pláště ovčína pěnou 
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 Dezinsekce 
Klasické dezinsekční opatření (foto 40, 41) se v chovech ovcí provádí jen proti mouchám, a to 
podle potřeby v průběhu letního období především v dojírnách a prostorech, kde se zpracovává 
ovčí mléko a vyrábí ovčí sýr. Používají se zejména lepové pasti a zvlhčené nástrahy (na bázi 
methomylu, azamethiphosu a pod.) za dodržení všech aplikačních a bezpečnostních opatření.  

 

Na pastvě jsou ovce často napadené klíšťaty, která sají krev, ale hlavně jsou vektory různých 
infekčních agens (např. virů, bakterií, ricketsií, spirochét a protozoí). Prevence spočívá v úpravě 
pastvin s výskytem klíšťat a aplikaci přípravků proti ektoparazitům. 

Klošovitost ovcí je poměrně častá ektoparazitóza vyvolávaná kloši, krve sajícími okřídlenými 
mouchami, které se ukrývají do vlny na krku, v podbřiší, na vnitřní straně končetin, zvlášť 
v loketní a bederní jamce, ale i v uších. Okamžitě po kontaktu s hostitelem ztrácí křídla. Kloši 
sáním krve zneklidňují ovce, což se v konečném důsledku může projevit snížením tělesné 
hmotnosti o 1 až 3 kg, sníženou produkcí (až o 1,25 kg na ovci) a kvalitou vlny. Mezi 
nejúčinnější opatření patří koupele ostříhaných ovcí. Vhodná je i aplikace plošného postřiku na 
ostříhaná zvířata a ustájovací prostory syntetickými pyrethroidy.  

 

 

Zařízení pro koupání a sprchování ovcí 
mohou být různé konstrukce (foto 42), 
a to buď stabilní nebo převozná. Musí 
umožňovat ošetření co největšího počtu 
zvířat. Pro ošetření zvířat po ostříhání 
dobře slouží i zádové postřikovače. 
Dezinfekční prostředky nesmí prosáknout 
do okolního terénu a zbytky po 
skončeném ošetření se musí neškodně 
zlikvidovat. 

 

 

 

Proti muškám se v našem klimatickém pásmu neprovádí žádná dezinsekční opatření. Protože 
se rozmnožují v tekoucích vodách, doporučuje se v období jejich vylétávání (u nás 2 max. 3 
generace ročně) nepást ovce v blízkosti tekoucích vod.  

foto 40. Lepová past foto 41. Elektrický lapač hmyzu 

foto 42. Stabilní zařízení ke koupání ovcí 
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Pakomáři jsou v současnosti předmětem mnoha studií, vzhledem k tomu, že jsou vektorem 
Orbivirů, původců katarální hemoragické horečky ovcí (bluetongue). Vyskytují se na našem 
území ve velkém množství, hlavně druhy Culicoides imicola, C. obsoletus a C. pulicaris. Dosud 
doporučovaná kontrolní opatření jsou zaměřena na aplikaci larvicidů na místa rozmnožování 
pakomárů, tj. odpadní vody, čerstvý a kompostovaný hnůj, vlhkou půdu a pod. Proti dospělým 
jedincům se doporučují klasické postřiky syntetickými insekticidy s dobrými repelentními 
a smrtícími účinky, jako jsou permethrin a deltamethrin s aplikací jedenkrát týdně, anebo 
povolené organofosfáty s aplikací každý druhý den v období nalétávání dospělců. 

 

Dále zejména v průběhu letního období 
mohou být ovce napadené myiázotvornými 
mouchami a střečky. Vážné zdravotní 
problémy způsobují larvy much rodu 
Lucilia a Calliphora, které jsou schopné 
naklást i do těch nejdrobnějších ran (foto 
43), resp. oděrek stovky vajíček. Z nich se 
vylíhnou larvičky, které pronikají přes kůži 
a mohou způsobit těžký zánět kůže, který 
může vést k celkové sepsi resp. i úhynu 
zvířat. Proti dospělým mouchám aplikujeme 
plošné postřiky povolenými přípravky 
(Kočišová, 2008). 

 

 

TIP: Dezinsekční opatření v chovech ovcí úzce souvisí s výskytem jednotlivých druhů 
škůdců. V boji proti nim se používají antiparazitika na bázi ivermektínu, nebo preventivní 
a ochranné postřiky, koupele anebo spot-on přípravky. V období vylétání mušek 
(Simullidae) se doporučuje  nepást ovce v blízkosti tekoucích vod. 

 Deratizace 
Nejběžnější způsob řízení populace hlodavců v chovech ovcí je chov koček (Martin, 1998). To 
s sebou ovšem přináší i stinnou stránku, neboť pohlavně aktivní kočky přitahují kocoury 
z celého okolí (i ze sousedních chovů) a mohou se tak stát významným zdrojem infekce pro 
celé stádo. Navíc mladé kočky ve věku 3-8 měsíců mohou být přenašeči toxoplazmózy, neboť 
po primární infekci (po dobu 1-3 týdnů) vylučují oocysty T.gondii ve výkalech, která u ovcí a koz 
je jednou z nejčastějších infekčních příčin potratů. K opakovanému vylučování oocyst ve 
výkalech během dalšího života kočky dochází zcela výjimečně. Zdrojem infekce může být 
krmivo nebo voda kontaminovaná trusem (foto 38) kočky (APHIS, 2003).  

 

foto 43. Myiázotvorné mouchy kladou vajíčka  
do drobných oděrek kůže 

 
foto 37. Přirození predátoři  

hlodavců jsou kočky 
foto 38. Kočky svým trusem 
mohou kontaminovat krmivo  

foto 39. K regulaci hlodavců se 
používají jedové nástrahy 

(P.Rödl) 
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V rámci komplexního systému deratizace je vhodné používat také jedové nástrahy v plastových 
nebo papírových staničkách (foto 39). Účinné je nástrahy střídat.  

TIP: Deratizační opatření jsou využívána hlavně v  období zimování ovcí ve stájích. Jsou 
kladeny nástrahy s obsahem antikoagulačních látek třetí generace, tak aby se k nim nedostali 
zvířata ani ovčáčtí psi. 

 Další opatření 
 

 

Pravidelné a důsledné odstraňovaní 
uhynulých zvířat do kafilerních boxů. 
Uhynulá zvířata jsou významným zdrojem 
infekce a navíc mohou lákat zvířata, která 
se živí zdechlinami. 

Po veškeré manipulaci s nemocnými 
a uhynulými ovcemi musí být dodržena 
základní hygienická opatření – umytí rukou 
apod. 

 

 

2.6. ANALÝZA ÚROVNĚ BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI (BIOSECURITY) CHOVU OVCÍ V ČR 
 

Hodnocení biologické bezpečnosti chovu ovcí v České republice vychází ze shromáždění 
a následné analýzy základních preventivních opatření proti průniku patogenních 
mikroorganismů na farmu a jejich šíření v chovech ovcí. Byly shromážděny údaje z 41 chovů 
ovcí v České republice, které jsou lokalizovány v oblastech s různými klimatickými podmínkami. 
Chovy ovcí byly rozděleny podle velikosti základního stáda na malé (do 10 bahnic), střední 
(11 až 50 bahnic) a velké (nad 50 bahnic). Výsledky biologické ochrany chovů ovcí v České 
republice podle rizikových faktorů a velikosti stád jsou shrnuty do tabulky 12. 

 

Tabulka 12: Odhad úrovně biosecurity v chovech ovcí v České republice 

Rizikové faktory 

Velikost základního stáda 

do 10 bahnic 11 – 50 bahnic více než 50 bahnic 

průměr sm. od. průměr sm. od. průměr sm. od. 

Člověk 2,2 A,B 1,8 3,2 A 1,0 3,2 B 1,3 

Zvíře 10,4 4,4 10,2 4,3 12,2 4,7 

Zdravotní stav 8,0 1,9 8,8 2,4 9,9 2,8 

Transport 3,3 0,8 3,2 1,1 3,4 1,4 

Technologické systémy chovu 8,6 1,5 8,4 2,3 8,5 2,4 

Asanační opatření 6,3 2,4 6,9 4,2 8,9 3,8 

Celkový souhrn 39,3 C 8,6 40,6 D 9,7 46.1 C, D 9,6 
A,B,C,D Hladina statistické významnosti (p < 0,05) 

 

foto 44. Uhynulá zvířata jsou významným zdrojem 
infekce 
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Pouze 43% chovů mělo ovčín zabezpečeno před vstupem cizích osob. Nejslabší místo 
biologické bezpečnosti téměř všech chovů ovcí (80 % chovů) je možno spatřovat především 
v nevyužívání ochranných oděvů a ochranných návleků na obuv u osob vstupujících do chovu 
(veterinář, kontrolní důvěrník, další specialisté, odborné exkurze, aj.). Zatím hudbou daleké 
budoucnosti je také využívání dezinfekčních rohoží při vstupu do ovčína (jen 24 % ze všech 
chovů), což je dáno především velikostí chovu. Chovatelé s malou koncentrací zvířat do 
10 bahnic a 11-50 bahnic používají dezinfekční rohož pouze v 15 % chovů, zatímco v chovatelé 
s více než 50 bahnic základního stáda ve 33 % chovů. 

Chovy s malým počtem zvířat (do 10 bahnic) měly významně nižší úroveň ochrany stáda před 
kontaktem s dalšími osobami (tabulka 12).  

 

Z  chovů zařazených do analýzy mělo uzavřený obrat stáda 66 % chovů. Pouze 34 % ze všech 
chovatelů nakupuje chovná zvířata z chovů s uzavřeným obratem. Při nákupu plemenného 
materiálu se tři čtvrtiny chovatelů informuje na nákazovou situaci stáda a polovina chovatelů se 
zajímá také o výsledky koprologického vyšetření stáda, z kterého chce zvířata nakoupit. 61 % 
chovatelů těsně před nákupem prohlíží zvířata (oči, sliznice, zuby, klouby, spěnky, šourek, aj.). 
Berany na nákupních trzích nakupuje 86 % chovatelů s koncentrací zvířat nad 50 bahnic, 69 % 
chovatelů se střední koncentrací zvířat (11-50 bahnic) a 43 % chovatelů malou koncentrací 
zvířat (do 10 bahnic). Berany z vlastního odchovu k plemenitbě využívá převážně 48 % 
chovatelů s větší koncentrací zvířat (nad 50 bahnic). Berany si půjčuje, nebo vyměňuje mezi 
s sebou 13 chovatelů (32 %), ale pouze 1 chovatel s koncentrací zvířat do 10 bahnic. 

Výstav se účastní především chovatelé stád s větší koncentrací zvířat (tj. 13 chovatelů) 
v porovnání s 1 chovatelem s malou koncentrací chovaných zvířat (do 10 bahnic). Pouze malá 
část – 8 chovatelů (tj. 20 %) na výstavách používá společné nářadí a vybavení. Stejně tak 
jenom malá část 12 chovatelů (tj. 29 %) izoluje vystavovaná zvířata po návratu na farmu zpět 
z výstavy. 

Karanténní stáj je k dispozici v polovině chovů ovcí, je umístěna do 30 m od objektů určených 
pro zimní ustájení základního stáda. Délka karantény trvá většinou kratší dobu než 4 týdny. 
Polovina chovatelů kontroluje zdravotní stav zvířat, ošetří jim paznehty v průběhu karantény. 
V období karantény pouze 40 % chovatelů ovce odčerví, a to většinou plošně „naslepo“, 
protože jen 24 % chovatelů odčervuje zvířata podle výsledků koprologické vyšetření. 

Častým problémem v chovech je dodržení sledu ovcí v průběhu stříhání (podle věkové 
kategorie). Jehnice se stříhají jako první pouze ve 44 % chovů. Většina chovatelů (80 %) zajistí 
ošetření ovce poraněné při střiži. Nože střihacích strojků se dezinfikují v 54 % z dotazovaných 
chovů ovcí. 

 

Většina chovatelů pravidelně kontroluje zdravotní stav ovcí (85 %) nezávisle. Chovatelé malých 
stád (do 10 bahnic) odčervují zvířata pravidelně, vždy celé stádo, ale většinou je to „naslepo“ 
(29 % chovů) a v menší míře střídají účinné látky odčervovacích přípravků (57 % chovů). Na 
proti tomu ve větších chovech se častěji dělá cílené odčervení na základě výsledků 
koprologického vyšetření (57 % chovů) a ve větší míře se střídají odčervovací přípravky 
s různými účinnými látkami (90 % chovů). Dost opomíjenou kapitolou ve všech chovech (32 %) 
je ohrazení zamokřených míst na pastvinách. 

Vakcinace je rozšířena především ve větších chovech (nad 50 bahnic základního stáda) 
a v 54 % případů se vakcinují všechny ovce ve stádě. U 22 % stád probíhá vakcinace zároveň 
s odčervováním a u 29 % stád probíhá současně s úpravou paznehtů. 

Možnost zavlečení infekce do chovů nákupem zvířat, zvířaty z výstav, včetně zajištění 
karantény, je problémem hlavně v chovech s malou a střední koncentrací zvířat (11 až 50 
bahnic), stejně tak jako otázky možnosti udržení dobrého zdravotního stavu stáda zavedením 
systémů preventivních a léčebných opatřeními a jejich striktního dodržování.  
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Pro transport zvířat využívá 80 % všech dotazovaných chovatelů vlastní přepravní prostředky. 
Tyto prostředky po transportu zvířat však pravidelně čistí 78 % z nich, i zde hraje významnou 
roli velikost chovu. V menších chovech (do 10 bahnic), kde si zajišťuje čištění dopravních 
prostředků chovatel sám, jsou dopravní prostředky vyčištěny po každém transportu (100 %). 
Naproti tomu ve větších chovech (nad 50 bahnic) se čistí pouze v 76 % případů. Pouze 
polovina chovatelů však dopravní prostředky po transportu zvířat také dezinfikuje. 

Parkoviště mimo areál farmy se nachází v 54 % případů, přesto až 63 % chovů umožňuje cizím 
vozidlům vjíždět do areálu farmy. 

V úrovni biosecurity v oblasti transportu a přepravních prostředků nebyl mezi chovy s různou 
velikostí základního stáda prokázán významný rozdíl. 

V objektech pro zimní ustájení ovcí z pohledu welfare jsou splněny požadavky na zabezpečení 
dostatečné ustájovací plocha na jednu bahnici, popř. kapacitu vzdušného prostoru, u 76 % ze 
všech sledovaných chovů. Intenzita péče o ovce v průběhu zimního ustájení se liší v závislosti 
na velikosti základního stáda. V malých chovech (do 10 bahnic) může chovatel ovcím 
poskytnout v průběhu zimního ustájení individuální přístup (kontrola množství a kvality krmiva 
a vody, intenzita větrání, aj.). Většina menších chovatelů je limitována velikostí pastvin, čemuž 
odpovídá i větší úroveň péče o ně (sečení nedopasků - 93 % ze všech malých chovů, 
pravidelné obsekávání porostu – 86 % ze všech malých chovů, atd.) v porovnání s většími 
chovy (sečení nedopasků 82 %, obsekávání porostu 58 %). Naproti tomu větší chovy 
disponujícími větším pastevním areálem a mechanickými prostředky  si mohou dovolit využívat 
společnou pastvu ovcí s jinými hospodářskými zvířaty, porosty využívat střídavě spásáním 
a kosením, popřípadě vápnit pastviny v porovnání s malými chovy. 

Ve sledovaných chovech nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi různými 
technologickými systémy využívanými v chovech ovcí (technologie ustájení, pastva). Zásady 
správné hygienické praxe je možno lépe dodržovat v chovech s vyšší koncentrací zvířat. 

 

Na základě analýzy získaných údajů lze konstatovat, že v chovech s vyšší koncentrací bahnic 
jsou vytvořeny lepší podmínky pro uplatnění zásad biologické bezpečnosti chovu (biosecurity) 
proti zavlečení infekčního agens do chovu a jeho následného šíření v areálu farmy (tabulka 12). 
I přes to, že chovatelé malých a středních stád ovcí nejsou schopni naplnit více než 50% 
požadovaných ukazatelů biosecurity, na druhé straně ovšem mohou všem zvířatům věnovat 
individuální péči. 
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3. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Dobrý management stáda ovcí by se měl zakládat na dvou hlavních principech, tj. splnění 
základních potřeb ovcí a biosecurita. 

Účinný a dobře naplánovaný individuální plán biosecurity chovu ovcí je stejně důležitý jako 
zdravotní program stáda k zabezpečení udržitelné produkce. Chovatel spolu s veterinárním 
lékařem by se měli soustředit na vytvoření a využití individuálního biosecuritního plánu stáda 
jako součást celkové strategie řízení zdraví, produkce a reprodukce.  

Odpovídající hygienická úroveň chovu je také v chovech ovcí předpokladem udržení dobrého 
zdravotního stavu stáda a dosažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů 
zvířat a ekonomické rentability chovatele. 

 

 

ZÁSADY ZABEZPEČENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVNĚ ZDRAVÍ V CHOVECH OVCÍ: 

1. Dodržování uzavřeného obratu stáda. 

2. Při otevřeném obratu stáda - nákup označených zvířat ze stád se známou nákazovou 
situací. 

3. Koprologické a diagnostické vyšetření ovcí před nákupem. 

4. Transport nakoupených ovcí jen v čistém a vydezinfovaném nákladním voze, popř. v jiných 
h dopravních prostředcích. 

5. Karanténa (izolace) nakoupených zvířat v délce minimálně 4 týdnů. 

6. Izolace ovcí po návratu z výstavy, chovné (inseminační) stanice, s těmito zvířaty zacházet 
stejně, jako se zvířaty nově nakoupenými. 

7. Odčervení ovcí, ošetření a koupel paznehtů, pravidelná kontrola zdravotního stavu ovcí 
v průběhu období karantény. 

8. V chovech s vyšší koncentrací zvířat zvážit možnost zavedení dezinfekčních opatření pro 
návštěvníky chovu (veterináře, střihače, kontrolní důvěrníky, atd.) – hygienická smyčka, 
čistý oděv popř. ochranný oblek, dezinfekce obuvi. 

9. Nevyužívat pro nárazové pomocné práce, osoby které jsou v kontaktu s hospodářskými 
zvířaty z jiných chovů. 

10. Omezení přístupu návštěv ke zvířatům - prevence infekce zvířat.  

11. Parkoviště by mělo být umístěno mimo areál farmy. 

12. Zákaz vjezdu cizích vozidel do areálu farmy. 

13. Nepoužívat na farmě žádné nářadí, stroje a zařízení z jiných chovů bez předchozí 
dezinfekce. 

14. Pravidelná kontrola stavu oplocení pastvin - prevence kontaktu vlastních ovcí se zvířaty ze 
sousední farmy. 

15. Zamezení přístupu ovcí na zamokřené plochy pastvin a na pohnojené pastviny (minimálně 
3 týdny). 
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16. Minimalizace přístupu ovcí a krmiva k divokým zvířatům, škůdcům, domácím zvířatům, která 
mohou přenášet nemoci ovcí a skotu. 

17. Pravidelná kontrola zdravotního stavu celého stáda, v případě výskytu nespecifických 
klinických příznaků onemocnění nebo zvýšeného úhynu kontaktovat veterinárního lékaře. 

18. Zapojení do ozdravných programů. 

19. Minimalizace nebezpečí zavlečení onemocnění nebo parazitů, vajíček, rezistentních 
cizopasníků (hlíst, červ) vakcinací a odčervením zvířat. 

20. Pravidelné čištění, dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jako nedílná součást prevence 
onemocnění. 
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III.  SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ 
Komplexní návod zajištění biologické bezpečnosti (biosecurity) v chovech ovcí nebyl dosud 
v České republice publikován. Biosecurita je nedílnou součástí managementu zdraví stáda. 
V metodice jsou uvedeny zcela nové, experimentálně podložené výsledky, na jejichž základě 
jsou navržena doporučení jednotlivých preventivních opatření, která mají zabránit pronikání 
infekčních agens prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení, transportu 
včetně hygienických opatření chovu, která ovlivňují přímo zdraví zvířat, jejich reprodukční 
a užitkové vlastnosti, včetně kvality produkce. 

Metodika poskytuje ucelený návod pro omezení pravděpodobnosti přenosu nemocí ve stádě 
i mezi jednotlivými stády ovcí, a to v rámci jednoho státu i mezi státy. 

Zásady biologické bezpečnosti by měly být začleněny do všech chovů ovcí tak, aby v nich bylo 
možné dodržovat zásady správné chovatelské praxe. 

Znalost a dodržování podmínek biologické bezpečnosti je významným předpokladem produkce 
jak zdravého plemenného materiálu, tak zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných 
surovin a potravin živočišného původu jako jednoho z významných ukazatelů lepší 
konkurenceschopnosti a ekonomické rentability chovu ovcí. 

 

IV.  POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 
Metodika je určena především nejen začínajícím, ale i zkušeným chovatelům ovcí, Svazu 
chovatelů ovcí a koz v České republice (SCHOK v ČR) a ostatním chovatelským svazům, dále 
veterinárním lékařům, krajským informačním střediskům, zemědělským poradcům včetně 
odborné veřejnosti i dalším zájemcům o danou problematiku. 
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V. EKONOMICKÉ ASPEKTY 
Vzhledem ke skutečnosti, že jednotliví chovatelé ovcí mají odlišné užitkové zaměření produkce, 
ekonomické podmínky, jejich farmy se nacházejí v různých klimatických podmínkách, s různou 
nákazovou situací v dané oblasti aj., v metodice uvedený ekonomický přínos má charakter 
modelové situace, vycházející z aktuálních cen v době tvorby metodiky.  

V roce 2010 bylo v ČR 7 769 chovů s koncentrací zvířat do 10 ks, 3 389 chovů s koncentrací do 
50 ovcí a 981 chovů s koncentrací nad 50 ks chovaných jedinců. 

Za předpokladu, že dodržováním programu péče o zdraví a biologickou bezpečnost chovu 
dojde ke zlepšení zdravotního stavu ovcí, sníží se náklady na veterinární péči minimálně 
o 10 % na bahnici a krmný den. Při průměrném nákladu na veterinární službu a léky 2,50 Kč 
představuje tato úspora cca 0,25 haléřů na bahnici a krmný den, tj. za rok 91,25 Kč na bahnici. 
Pro 100 hlavé stádo pak dosahuje úspora na veterinárních nákladech za jeden rok 9 125,- Kč, 
celková úspora na farmách s koncentrací ovcí  více než 100 ks (v ČR se jedná prakticky o cca 
430 chovů) to pak bude 3 923 750,- Kč. 

Zlepšením zdravotního stavu lze očekávat také zlepšení reprodukčních ukazatelů ovcí. Pokud 
se zvýší plodnost bahnic o 1 %, pak u stáda o velikosti 100 bahnic při průměrné plodnosti 
156 %, to představuje 2 jehňata (2 500,- Kč). Dále lze očekávat snížení úhynu bahnic ze 7 % na 
6 %, což s sebou následně přinese produkci ve výši 1 jehněte (1 250,- Kč). Při přepočtu na 
430 chovů s koncentrací více než 100 ovcí to pak bude představovat narození dalších 
860 jehňat (1 075 000,-Kč), a dále 430 ks jehňat (537 500,-Kč). 

Po zavedení individuálního plánu biosecurity na farmě lze očekávat také snížení embryonální 
mortality o 1 %, mrtvě narozených jehňat o 1 % a úhynu jehňat o 1 %. To představuje 
u 100 hlavého stáda bahnic s plodností 156 % - cca 4 jehňata za rok, při současné ceně  
39,- Kč/kg jatečného jehněte je přínos cca 5 000,- Kč za rok. U 430 chovů s koncentrací nad 
100 ovcí to je celkem 1 720 jehňat (2 150 000,-Kč). 

Největším přínosem metodiky je nepřímý ekonomický profit chovatele, který lze spatřovat ve 
významném zlepšení postavení chovatele na trhu. Chovy dodržující individuální plán biosecurity 
mohou dodržováním podmínek biologické bezpečnosti jako významného předpokladu produkce 
zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu 
dosáhnout vyšších realizačních cen svých produktů. 

Jedním z dalších významný nepřímých ekonomických profitů je omezení pravděpodobnosti 
přenosu nemocí ve stádě i mezi stády. Proto plemenný materiál z chovů uplatňujících 
biosecuritu je možno deklarovat jako biologicky bezpečnější v porovnání se zvířaty z ostatních 
chovů, čemuž samozřejmě odpovídá i jeho vyšší realizační cena. 

Reálné dosažení ekonomického přínosu uvedeného v metodice ovšem je možno zaručit pouze 
při standardní hygienické úrovni chovu, naplnění základních potřeb ovcí, včetně welfare jako 
předpokladu udržení dobrého zdravotního stavu stáda za současného dodržování zásad 
správné chovatelské praxe. 
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