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ZÁSADY DOJENÍ 

  Zahajovat pracovní operaci dojení pravidelně, 

nejlépe v intervalu 12 → 12 hodin. Každé porušení 

tohoto rytmu o 30 minut snižuje nádoj a zvyšuje 

neklid zvířat. 

  Dodržovat pořadí skupin  

  Nestandardní mléko (od krav v mlezivovém 

období nebo léčených) nezařazovat do dodávky. 

SPRÁVNÁ PRACOVNÍ RUTINA 

  Zahrnuje několik  

po sobě jdoucích pracovních operací,  

které je nezbytné vykonat vždy před nasazením 

dojicího stroje.  

  Tyto operace musí následovat vždy  

ve stejném pořadí a časovém úseku.

DESATERO DOBRÉHO DOJIČE 
 

  

Již staří Egypťané .... 

             * průběh dojení není náplní tohoto metodického listu. 

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU 

Informace pro chovatele, poradce a projektanty                                                                DOJNICE 

Mezi nejdůležitější pracovní operace před dojením patří příprava mléčné žlázy.  
Dojič má po příchodu dojnice na dojící stání krátkou dobu, ve které musí připravit zvíře tak, 

aby dojení proběhlo za co nejlepších hygienických podmínek, aniž by došlo k poškození 
struků vemene či mléčné žlázy. Proto správně osvojená pracovní rutina je předpokladem 

zdraví a vysoké užitkovosti dojnic. 
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KONTROLA DOJICÍHO ZAŘÍZENÍ A VAKUA 
 

!!  MMUUSSÍÍ  ZZAAJJIIŠŠŤŤOOVVAATT  OODDBBOORRNNÝÝ  SSEERRVVIISS  VV  PPRRAAVVIIDDEELLNNÝÝCCHH  IINNTTEERRVVAALLEECCHH  !!  

 

 

HYGIENA PŘED ZAČÁTKEM DOJENÍ 
Hygiena dojení plně souvisí s úrovní hygieny ve stáji, 
t.j. suchým a lehce nastlaným ložem, 

čistými hnojnými chodbami, čímž se velmi 

významně omezí znečištění vemene. 

Důsledkem toho jsou menší náklady při 

očišťování vemene před dojením (voda), 

kratší trvání pracovní operace a také menší 

infekční tlak ve stáji (vlhkost). Součástí 

hygieny dojení je i osobní hygiena dojiče. 

Čisté a vhodné pracovní oblečení a umytí 

rukou před začátkem dojení by mělo být 

samozřejmostí. 

 

 

 

KONTROLA VEMENE A STRUKŮ 

Zkušený dojič si všímá i sebemenších abnormalit na strucích a vemenu,  

připravenosti dojnice na ejekci mléka, eventuálně změn v chování jako je např. přešlapování 

a nervozita dojnice atd. Tuto rutinu však získá dlouholetou praxí, nejlépe za pomoci zkušeného 

dojiče nebo zootechnika. 

 

 

KONTROLNÍ ODSTŘIKY 

OODDSSTTŘŘIIKKOOVVÁÁNNÍÍ  MMLLÉÉKKAA  JJEE  SSAAMMOOTTNNÝÝ  PPRRAACCOOVVNNÍÍ  ÚÚKKOONN,,  
kterým začíná kontrola příznaků: 

 klinické mastitidy vemene  
     (nadměrná citlivost, horké, tvrdé nebo zvětšené čtvrti) 

 kvality mléka  
     (smyslově změněné, např. vločkování) 

 

 
Nezbytné vybavení dojírny: 
kontrolní nádobka s černým dnem  
pro první odstřiky 
 

 Z každého struku jsou odebrány do kontrolní nádobky 2-3 odstřiky. 

 Na černém dně kontrolní nádobky jsou dobře patrné eventuální změny 

v mléce, například vločkování, sraženiny, změny barvy nebo vodnaté mléko, 

které signalizují na zdravotní problémy odpovídající čtvrti vemene. 

 Současně s prvními odstřiky jsou ze strukového kanálku a cisterny vylučovány 

zárodky, které se ve strucích pomnoží v době mezi dojením. 

Znečištěné chodby a lože   =   znečištěná zvířata 
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!  NEDOPORUČUJEME  !  

Příklady nesprávných odstřiků 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OČISTA STRUKŮ A VEMENE 

!  STRUKY SE MUSÍ ČISTIT BEZPROSTŘEDNĚ PO PRVNÍCH ODSTŘICÍCH ! 

V praxi je vemeno často nejprve čištěno a pak teprve následují odstřiky mléka.  

Pokud se nejdříve vemeno omyje a osuší, může tato manuální masáž zapříčinit vznik záporného tlakového gradientu. 

Tím dojde k zpětnému nasávání infikovaného mléka ze strukového kanálku do horních částí vemene. Proniknutím 

mikroorganismů do strukového kanálku a jejich  namnožením v období mezi dojeními je mléko ve vemeni často 

znehodnocováno. 
 

 

Metody očisty vemene 

”MOKRÁ toaleta“ 

vemene před dojením, při které se vemeno nejprve 

opláchne proudem vody, s sebou přináší: 

  náročné 

dočišťování 

vemene opakovaně 

jednou utěrkou, 

  zbytečně vysokou 

spotřebu vody,  

  prokazatelně 

zhoršenou kvalitu 

mléka a problémy 

v zimním období.  

„SUCHÁ toaleta“Suchá toaleta” 

tzn. očištění vemene a struků vlhkou utěrkou nebo 

jednorázovou papírovou utěrkou: 

  snižuje spotřebu 

vody,  

  zlepšuje kvalitu 

mléka.  

  

  

  

   Odstříknuté mléko vylévat mimo kanalizaci či odpad.  

   
Při dojení na stání odstřikovat mléko na podestýlku, protože vzniká velké 

riziko zmnožení patogenních mikroorganismů. Ty se mohou dostat do 

kontaktu se struky a vemenem dojnice, event. paznehty ve chvíli, kdy ulehne.  

   V dojírnách odstřikovat mléko na podlahu dojicího stání.  

   
Naprosto nepřípustné je odstřikovat mléko přímo na dlaň. Z kontaminovaných rukou ošetřovatele 

může dojít k nakažení ostatních dojnic. 
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SSIILLNNĚĚ  ZZNNEEČČIIŠŠTTĚĚNNÉÉ  VVEEMMEENNOO          „„MMOOKKRRÁÁ  TTOOAALLEETTAA““  

Omýt proudem teplé vody, důkladně osušit.  

Struky jsou tedy otřeny vlhkou utěrkou.

LLEEHHCCEE  ZZNNEEČČIIŠŠTTĚĚNNÉÉ  VVEEMMEENNOO    „„SSUUCCHHÁÁ  TTOOAALLEETTAA““ 

Pečlivě očistit papírovou nebo bavlněnou utěrkou, 

která je zvlhčena ve vhodném dezinfekčním roztoku. 

 

Čištění a dezinfekce papírovou utěrkou. 

 

 

 

 

 

Je prokázáno, že použití  

BAVLNĚNÝCH UTĚREK K OČIŠTĚNÍ VEMENE 

vede k efektivnějšímu odstranění reziduí dezinfekčního 

prostředku a bakterií z povrchu struku než použití 

utěrek papírových (jednorázových).  

Jejich použití je však možno jen za dodržení zásady 

dvou sad.  
 

STIMULACE VEMENE PŘED DOJENÍM 

Příprava mléčné žlázy je někdy chápána jako její stimulace, která 

podporuje připravenost dojnice na vlastní dojení resp. spouštění mléka. 

Jestliže struky nejsou po počátečních odstřicích a očistě pružné, není 

mléko ještě uvolněno a ve stimulaci vemene je třeba pokračovat, nejlépe 

manuální masáží hrotů struků.  

Je-li dojicí souprava nasazena na nepřipravené vemeno (se struky 

ochablými a malými), může podtlak vsát struk hluboko do strukového 

násadce.  

 

Dojde tak k zúžení přechodu mezi žláznatou částí vemene a strukem  
a tím k prodloužení doby dojení a větším nedodojkům eventuálně 

i fyziologickým změnám na strucích. 
 

„Vysoké nasazení“ strukových násadců na nepřipravené vemeno 

PPŘŘII  VVÍÍCCEENNÁÁSSOOBBNNÉÉMM  PPOOUUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ  UUTTĚĚRRKKYY  JJEE  NNEEBBEEZZPPEEČČÍÍ    

PPŘŘEENNOOSSUU  MMIIKKRROOOORRGGAANNIISSMMŮŮ    

z jedné dojnice na druhou, a proto je nezbytné  

používat pro každou dojnici novou jednorázovou utěrku. 

To znamená, že je k dispozici dvojnásobný počet 

utěrek než je dojených dojnic. 

A tak zatímco jedna sada utěrek je 

používána, druhou je možno prát a sušit. 
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Optimální je doba    

6600 sekund  mmaaxx..  9900  sekund 

 
 

 

 
 

 

NASAZENÍ DOJICÍHO STROJE
Velmi důležitý je čas, který uplyne od začátku 

stimulace včetně nasazení dojicí soupravy. 

 

 

Tento časový interval odpovídá prodlevě, po které 
se naplno projeví účinek oxytocinu, hormonu který 
řídí ejekci mléka. Dodržení tohoto času je jednou 
z podmínek pro maximální využití produkčního 
potenciálu dojnice. 

 

 

Jedna z možných rutin nasazování dojicího stroje – z boku 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

Nasazování dojicího stroje – zzeezzaadduu 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOST DOJIČE NA DOJÍRNÁCH BEZ AUTOMATIKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sledovat průběh dojení. 

  Zamezit dojení na prázdno. 

  Sledovat tok mléka 

ve sběračích. 

  Nevykonávat  

žádné vedlejší  

činnosti. 

  Před sejmutím stroje zkontrolovat, zda je 

vemeno vydojené. 

  Jestliže je to nutné  

– strojně vydojit lehkým  

zatažením dojicího stroje  

(mírný dopředný tah)  

při zamezení vniku vzduchu. 

  Všechny dojicí nástavce  

sejmout stejnoměrně. 
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UKONČENÍ DOJENÍ, SEJMUTÍ STRUKOVÝCH NÁSADCŮ 

Pro udržení dobrého zdravotního stavu mléčné žlázy pro další dojení je důležitá  

desinfekce po dojení tzv. POSTDIPPING 

Opomínání dezinfekce struků po dojení je v našich chovech velmi frekventovanou 

chybou. Tato dezinfekce struků je jedna z nejdůležitějších součástí prevence 

mastitid. Podíl nových infekcí vemene souvisí s počtem patogenů způsobujících 

mastitidu, které se vyskytují na hrotu struku.  

 

 

 

 

 

Dezinfekční přípravky mohou být aplikovány: 

  namáčením  

  rozprašováním na povrch struků (méně vhodné) 
 

Desinfekční roztok musí pokrýt celé struky 

 

Přípravek by měl pokrýt celý struk a mělo by být 

zajištěno dokonalé pokrytí všech čtyř struků. Od 

moderních desinfekčních přípravků se vyžaduje i dobrý 

vliv na pokožku. Přípravky jsou obohacovány o různá 

aditiva, která kladně ovlivňují stav pokožky struků. 

Jedná se hlavně o různé druhy změkčovadel 

a zvlhčovadel (např. glycerin, Aloe vera ap.). 

Kromě desinfekčního účinku má 

 

PPOOSSTTDDIIPPPPIINNGG    
II  CCHHLLAADDÍÍCCÍÍ  AA  ZZKKLLIIDDŇŇUUJJÍÍCCÍÍ  EEFFEEKKTT  

na strukovou tkáň, jak je patrné z grafu. 
 

 
 

Graf:  Průběh změn teploty struků do 5minut po skončení dojení  
   

 bez použití desinfekce 

 s použitím desinfekce 
 

 

 

 

 

 

OOkkaammžžiittoouu  ddeessiinnffeekkccíí  ssttrruukkůů  ppoo  ddoojjeenníí  

lze předejít více než polovině nových stafylokokových infekcí  

S. agalactiae a S. dysgalacitae.  

EElliimmiinnuujjee  ssee  aažž  8855  %%  bbaakktteerriiíí  nnaa  ppoovvrrcchhuu  vveemmeennee..  
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DOPORUČENÉ PRACOVNÍ ÚKONY 
 

 
 

OSOBNÍ HYGIENA  

by měla předcházet 

každému dojení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OČISTA STRUKU  

utěrkou stimuluje 

uvolňování oxytocinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V ZAHRANIČÍ NĚKDY 

nahrazují očistu 

desinfekcí struku 

před dojením 

tzv. predipping 

 

 

 

 

 

 
 

PO CELOU DOBU 

DOJENÍ  

je nutné věnovat 

pozornost správné 

poloze dojicí 

soupravy 

 
 

PRVNÍ ODSTŘIKY  

umožní odhalit 

zdravotní problémy 

dojnice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPLÁCHNUTÍ 

VEMENE PROUDEM 

VODY  

je nutno považovat za 

krajní řešení očisty 

velmi znečištěných 

dojnic 

 

 

 

 

 
 

RYCHLÉ A VČASNÉ  

nasazení dojicí 

soupravy je 

základem úplného 

vydojení 

 

 

 

 

 
 

 
 

DESINFEKCE 

PO DOJENÍ  

ochrání struky před 

průnikem bakterií 

a pomůže zklidnit 

tkáň struku 

tzv. postdipping 



SSpprráávvnnáá  rruuttiinnaa  ddoojjeenníí                                                                                                                                                                                                                                                                                            0044/ 04 

ISBN 80-86454-54-1 
© Výzkumný ústav živočišné výroby 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ PRAKTICKÉ RADY CHOVATELŮM 
 

 čistota zvířat i lidí je jednou z hlavních podmínek pro získání kvalitního mléka 

 kontrolní odstřiky pomohou identifikovat kvalitu mléka 

 „suchá toaleta“ je nejvhodnější způsob očisty struků před dojením 

 celková doba přípravy vemene nesmí překročit 90 sekund 

 desinfekce po dojení chrání mléčnou žlázu před infekcí a zklidňuje tkáň struku 

 

V roce 2000 vyšla publikace autorů Doležal a kol.  

„Mléko, dojení, dojírny“, která se zaměřuje na všechny aspekty ekonomického 

získávání mléka s ohledem na zdraví zvířat. 
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