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Veterinářství
Odborný a stavovský měsíčník
Odborný veterinární měsíčník určený všem praktickým veterinárním lékařům v ČR i SR. Časopis je rozdělen v poměru odpovídajícím požadavkům čtenářů na stálé rubriky, kterými jsou malá zvířata a hospodářská zvířata, včetně koní. Další část odborných rubrik zahrnuje témata exotických zvířat, hygieny potravin, drůbeže
a volně žijících zvířat. Informační servis, management, legislativa
a přehled nově registrovaných veterinárních léčiv doplňují komplexnost časopisu tak, aby byl nepostradatelným pro každého
veterinárního lékaře. Rozsah měsíčníku je 68 až 72 stran. Časopis
má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské republice a byl
zařazen mezi odborné recenzované časopisy.

Malázvířata
Malá zvířata

Měsíc

Hospodářská zvířata

Uzávěrka

Leden

Akutní medicína, anesteziologie

Zdravotní problematika skotu bez tržní produkce mléka

12. 12.

Únor

Zdravotní problematika mláďat a geriatrie

Nemoci koní

16. 1.

Březen

Infekční nemoci a parazitologie

Nemoci prasat

20. 2.

Duben

Dermatologie

Drůbež, králíci

20. 3.

Květen

Chirurgie měkkých tkání

Mastitidy (přežvýkavců)

19. 4.

Červen

Laboratorní a klinická diagnostika

Výživa hospodářských zvířat

22. 5.

Červenec

Výživa a gastroenterologie

Choroby lovné zvěře, ryb a včel

16. 6.

Srpen

Kardiologie

Zdravotní problematika malých přežvýkavců

24. 7.

Září

Endokrinologie

Nemoci prasat

21. 8.

Říjen

Urologie, gynekologie, andrologie

Nemoci koní

18. 9.

Listopad

Zdravotní problematika drobných savců

Welfare, zoohygiena v chovu hosp. zvířat

23. 10.

Prosinec

Chirurgie, ortopedie

Hygiena potravin

Leden 2018

Hematologie a onkologie

Nemoci telat

Formát

Velikost (mm)

Cena (Kč)

1/1a

210 x 297 (spad)

33 000

22. 11.
13. 12. 2017

Hospodářská zvířata

Hospodářská zvířata

1/1b

182 x 250 (zrcadlo)

33 000

2/3

133 x 297 (na výšku)

29 000

1/2a

182 x 125 (zrcadlo), 210 x 148 (spad)

19 000

1/2b

105 x 297 (na výšku)

19 000

století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

Chov prasat

1/3a

182 x 80 (na šířku, zrcadlo)

17 000

1/3b

73,5 x 297 (na výšku, spad)

17 000

1/3c

120 x 130 (na výšku)

17 000

1/4a

85 x 120 (na výšku)

11 000

1/4b

120 x 85 (na šířku)

11 000

Dvojpodval

420 x 100

36 000

Kolejnice

2x 73,5 x 297

36 000

Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou

okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.

1/1a

Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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Konkrétní doba pastvy závisí na geografické poloze
farmy – čím severněji, tím kratší je doba povinného přístupu krav na pastvu. Zde je důležité zmínit, že v obou
zemích je podle statistik MZe a Jordbruksverket (švédské
ministerstvo zemědělství) chováno srovnatelné množství dojnic (ve Švédsku v roce 2015 bylo 338 tisíc dojnic,
u nás ve stejném roce 368 tisíc dojnic). Švédsko je ovšem
země šestkrát větší než Česko a je to také znát na koncentraci zvířat na farmách. Průměrný počet dojnic v jednom podniku ve Švédsku je pouze 84 dojnic, zatímco
u nás je to 305 dojnic.
Ve vybavení stájí, dojíren a způsobu dojení mnoho
rozdílů mezi oběma zeměmi nenajdeme. Různé systémy
lehacích boxů, různé podlahové materiály a druhy podestýlek variují na každé farmě a legislativa v těchto oblastech nepřináší žádná omezení nad rámec předpisů
Evropské unie. Jediný větší rozdíl v legislativě, kromě již
zmíněné pastvy, najdeme u odrohování telat. U nás je
povoleno tento zákrok provádět bez znecitlivění do čtyř
týdnů věku zvířete, ve Švédsku se odrohovat bez použití
anestezie nesmí vůbec.

Pastva
V České republice je zvykem, že krávy ve velkokapacitních kravínech nechodí na pastvu. Mezi důvody patří
jistě nedostatek půdy, zkomplikování denního provozu
a hlavně dlouhodobě zažitý důvod pro to, proč se dojnice nemůže pást – snížení dojivosti. Mnozí tvrdí, že jednak
by kráva energii vkládala také do něčeho jiného, než do
mléka – tedy do celodenního pohybu po pastvě, což je
z hlediska ekonomiky kravína špatně; jednak je pro
krávu daleko výživnější a chovatele výhodnější, pokud se
krávě krmí koncentrované krmivo ve stáji, než pokud se
kráva sama pase. Podíváme-li se ale opět do statistik,
zjistíme, že průměrná roční dojivost byla v Česku v minulém roce 8001 kg mléka na krávu5, zatímco ve Švédsku
kráva za rok v průměru nadojila 8768 kg mléka7. Čistě ze
statistického hlediska tedy nelze potvrdit tvrzení, že
pasoucí se kráva dává méně mléka.
Švédská vyhláška na ochranu zvířat konkrétně říká, že
kráva pro produkci mléka starší šesti měsíců má mít v letních měsících přístup na pastvu. Krávy mají strávit na
pastně minimálně šest hodin denně. V jižních krajích
Švédska musí být krávy na pastvě minimálně čtyři měsíce a na jeden hektar může být umístěno maximálně pět
krav. Ve středním Švédsku se krávy pasou minimálně tři
měsíce a na jednom hektaru pastviny může být maximálně 6 krav. V severních krajích Švédska je pak povinná doba
pastvy dva měsíce s maximálně sedmi krávami na 1 ha.2
V mnoha švédských kravínech je první jarní vypuštění
krav na pastvinu veřejnou událostí a také určitým marketingovým tahem. Majitelé farem ukážou lidem své hospodářství a krávy vybíhající z kravína na obrovskou pastvinu, kde si volně chodí a spokojeně se pasou.
Demonstrují tak, jak je pro krávy pobyt venku důležitý
a tím podporují veřejnost v kupování švédského mléka.
Rozdíly v poskytování vhodných podmínek pro chov
hospodářských zvířat mezi ČR a Švédskem jsou výrazné
a dokazují, že Švédsko v této oblasti Českou republiku

1/1b

Kanci
Na chovných farmách prasat bývá většinou jeden
nebo více kanců. Jejich hlavní úkolem je stimulovat
u prasnic říji a určit tím nejvhodnější dobu k umělé inseminaci. To se v Česku realizuje tak, že se kanec vypustí do
uličky mezi prasnice uzavřené v individuálních boxech.
Přirozenými projevy říjící samice jsou neklid, snížení příjmu potravy, reflex imobility a naskakování na jiné samice.3 Ve Švédsku se kanec využívá jiným způsobem než
u nás, jeho funkce je však stejná. Samec je uzavřen do
boxu a kolem něj jsou volně vypuštěny samice, což jim
více umožní projevovat přirozené chování.4
Celkový managment chovu dojnic v konvenčním
zemědělství ve Švédsku se velmi liší od českého systému.
Největším a hlavním rozdílem je, že švédská vyhláška na
ochranu zvířat (Djurskyddsförordning) ustanovuje
povinnou pastvu pro dojnice v letních měsících.2
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století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

Chov prasat
Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou
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okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.
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Čtyři týdny bývají prasnice v České republice zavřeny
v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28. a 108. dnem březosti
jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve skupinovém ustájení, kde má každá
prasnice možnost se před ostatními schovat a stoupnout
nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud
zrovna prasnice v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice často přemístěny do
jiné haly, avšak princip ustájení zůstává stejný nebo
podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového
ustájení pro prasnice, kdy jsou samice ve skupině i během
porodu a po něm. Každá prasnice má k dispozici malou
boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským
systémem“ a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících
a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější
uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat
v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud to
umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých výkalů používaný v zařízení“. Předpisy a doporučení MZe
(SJVFS) jsou v tom opět konkrétnější, uvádějí: „Týden
před porodem musí mít prasnice a prasničky přístup
k materiálu, který jim umožní uspokojit potřebu stavění
hnízda“. To je doplněno doporučením, které říká: „Systém
odstraňování výkalů v zařízení s konvenčními porodními
boxy musí být přizpůsoben používání velkého množství
podestýlky.6
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Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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prasnice, zatímco selata se nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý,
přesunou se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou dobu, původní
porodní box pouze zvětší odstraněním přepážky, jakmile je to potřeba. To
eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Chovné prasnice

Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou
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okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.
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Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.

Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze

Chov prasat

420 x 100

Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou
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Kanci
Na chovných farmách prasat bývá většinou jeden
nebo více kanců. Jejich hlavní úkolem je stimulovat
u prasnic říji a určit tím nejvhodnější dobu k umělé inseminaci. To se v Česku realizuje tak, že se kanec vypustí do
uličky mezi prasnice uzavřené v individuálních boxech.
Přirozenými projevy říjící samice jsou neklid, snížení příjmu potravy, reflex imobility a naskakování na jiné samice.3 Ve Švédsku se kanec využívá jiným způsobem než
u nás, jeho funkce je však stejná. Samec je uzavřen do
boxu a kolem něj jsou volně vypuštěny samice, což jim
více umožní projevovat přirozené chování.4
Celkový managment chovu dojnic v konvenčním
zemědělství ve Švédsku se velmi liší od českého systému.
Největším a hlavním rozdílem je, že švédská vyhláška na
ochranu zvířat (Djurskyddsförordning) ustanovuje
povinnou pastvu pro dojnice v letních měsících.2

Konkrétní doba pastvy závisí na geografické poloze
farmy – čím severněji, tím kratší je doba povinného přístupu krav na pastvu. Zde je důležité zmínit, že v obou
zemích je podle statistik MZe a Jordbruksverket (švédské
ministerstvo zemědělství) chováno srovnatelné množství dojnic (ve Švédsku v roce 2015 bylo 338 tisíc dojnic,
u nás ve stejném roce 368 tisíc dojnic). Švédsko je ovšem
země šestkrát větší než Česko a je to také znát na koncentraci zvířat na farmách. Průměrný počet dojnic v jednom podniku ve Švédsku je pouze 84 dojnic, zatímco
u nás je to 305 dojnic.
Ve vybavení stájí, dojíren a způsobu dojení mnoho
rozdílů mezi oběma zeměmi nenajdeme. Různé systémy
lehacích boxů, různé podlahové materiály a druhy podestýlek variují na každé farmě a legislativa v těchto oblastech nepřináší žádná omezení nad rámec předpisů
Evropské unie. Jediný větší rozdíl v legislativě, kromě již
zmíněné pastvy, najdeme u odrohování telat. U nás je
povoleno tento zákrok provádět bez znecitlivění do čtyř
týdnů věku zvířete, ve Švédsku se odrohovat bez použití
anestezie nesmí vůbec.

Pastva
V České republice je zvykem, že krávy ve velkokapacitních kravínech nechodí na pastvu. Mezi důvody patří
jistě nedostatek půdy, zkomplikování denního provozu
a hlavně dlouhodobě zažitý důvod pro to, proč se dojnice nemůže pást – snížení dojivosti. Mnozí tvrdí, že jednak
by kráva energii vkládala také do něčeho jiného, než do
mléka – tedy do celodenního pohybu po pastvě, což je
z hlediska ekonomiky kravína špatně; jednak je pro
krávu daleko výživnější a chovatele výhodnější, pokud se
krávě krmí koncentrované krmivo ve stáji, než pokud se
kráva sama pase. Podíváme-li se ale opět do statistik,
zjistíme, že průměrná roční dojivost byla v Česku v minulém roce 8001 kg mléka na krávu5, zatímco ve Švédsku
kráva za rok v průměru nadojila 8768 kg mléka7. Čistě ze
statistického hlediska tedy nelze potvrdit tvrzení, že
pasoucí se kráva dává méně mléka.
Švédská vyhláška na ochranu zvířat konkrétně říká, že
kráva pro produkci mléka starší šesti měsíců má mít v letních měsících přístup na pastvu. Krávy mají strávit na
pastně minimálně šest hodin denně. V jižních krajích
Švédska musí být krávy na pastvě minimálně čtyři měsíce a na jeden hektar může být umístěno maximálně pět
krav. Ve středním Švédsku se krávy pasou minimálně tři
měsíce a na jednom hektaru pastviny může být maximálně 6 krav. V severních krajích Švédska je pak povinná doba
pastvy dva měsíce s maximálně sedmi krávami na 1 ha.2
V mnoha švédských kravínech je první jarní vypuštění
krav na pastvinu veřejnou událostí a také určitým marketingovým tahem. Majitelé farem ukážou lidem své hospodářství a krávy vybíhající z kravína na obrovskou pastvinu, kde si volně chodí a spokojeně se pasou.
Demonstrují tak, jak je pro krávy pobyt venku důležitý
a tím podporují veřejnost v kupování švédského mléka.
Rozdíly v poskytování vhodných podmínek pro chov
hospodářských zvířat mezi ČR a Švédskem jsou výrazné
a dokazují, že Švédsko v této oblasti Českou republiku
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okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Hospodářská zvířata

století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

Čtyři týdny bývají prasnice v České republice zavřeny
v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28. a 108. dnem březosti
jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve skupinovém ustájení, kde má každá
prasnice možnost se před ostatními schovat a stoupnout
nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud
zrovna prasnice v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice často přemístěny do
jiné haly, avšak princip ustájení zůstává stejný nebo
podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového
ustájení pro prasnice, kdy jsou samice ve skupině i během
porodu a po něm. Každá prasnice má k dispozici malou
boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským
systémem“ a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících
a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější
uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat
v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud to
umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých výkalů používaný v zařízení“. Předpisy a doporučení MZe
(SJVFS) jsou v tom opět konkrétnější, uvádějí: „Týden
před porodem musí mít prasnice a prasničky přístup
k materiálu, který jim umožní uspokojit potřebu stavění
hnízda“. To je doplněno doporučením, které říká: „Systém
odstraňování výkalů v zařízení s konvenčními porodními
boxy musí být přizpůsoben používání velkého množství
podestýlky.6

Hospodářská zvířata

1/3c

845

VETERINARSTVI_11_16_zlom.indd 845

Chov prasat

Chov prasat

1/3
1/3b

Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující Čtyři týdny bývají prasnice v České
republice zavřeny v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto
kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve
skupinovém ustájení, kde má každá prasnice možnost se před ostatními
schovat a stoupnout nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud zrovna prasnice
v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí
oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28. a 108. dnem
březosti jsou prasnice často přemístěny do jiné haly, avšak princip ustájení
zůstává stejný nebo podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového ustájení pro prasnice,
kdy jsou samice ve skupině i během porodu a po něm. Každá prasnice má
k dispozici malou boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským systémem“
a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice
a prasničky dostat v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud
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století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do
hmotnosti 65 kg mívají neomezený přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na
výkrm v České republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov na
roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek
podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování a rytí,
což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku je bezstelivový způsob
chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup k dostatečnému
množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako je sláma,
seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze
„hračka“ například v podobě dřívka na řetězu, sláma či jiná podestýlka má
ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto
ohledu konkrétnější, mluví přímo o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro
prasata má mít takové vlastnosti a má být poskytována v takovém množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své komfortní chování byla
naplněna.6 Podestýlka by se měla skládat ze zdravotně nezávadného
materiálu, ve kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se posílají na jatky.
Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve
Švédsku není neobvyklé, že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu
v jednom boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.

Hospodářská zvířata

Hospodářská zvířata

Čtyři týdny bývají prasnice v České republice zavřeny
v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28. a 108. dnem březosti
jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve skupinovém ustájení, kde má každá
prasnice možnost se před ostatními schovat a stoupnout
nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud
zrovna prasnice v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice často přemístěny do
jiné haly, avšak princip ustájení zůstává stejný nebo
podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového
ustájení pro prasnice, kdy jsou samice ve skupině i během
porodu a po něm. Každá prasnice má k dispozici malou
boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským
systémem“ a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících
a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější
uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat
v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud to
umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých výkalů používaný v zařízení“. Předpisy a doporučení MZe
(SJVFS) jsou v tom opět konkrétnější, uvádějí: „Týden
před porodem musí mít prasnice a prasničky přístup
k materiálu, který jim umožní uspokojit potřebu stavění
hnízda“. To je doplněno doporučením, které říká: „Systém
odstraňování výkalů v zařízení s konvenčními porodními
boxy musí být přizpůsoben používání velkého množství
podestýlky.6

Kanci
Na chovných farmách prasat bývá většinou jeden
nebo více kanců. Jejich hlavní úkolem je stimulovat
u prasnic říji a určit tím nejvhodnější dobu k umělé inseminaci. To se v Česku realizuje tak, že se kanec vypustí do
uličky mezi prasnice uzavřené v individuálních boxech.
Přirozenými projevy říjící samice jsou neklid, snížení příjmu potravy, reflex imobility a naskakování na jiné samice.3 Ve Švédsku se kanec využívá jiným způsobem než
u nás, jeho funkce je však stejná. Samec je uzavřen do
boxu a kolem něj jsou volně vypuštěny samice, což jim
více umožní projevovat přirozené chování.4
Celkový managment chovu dojnic v konvenčním
zemědělství ve Švédsku se velmi liší od českého systému.
Největším a hlavním rozdílem je, že švédská vyhláška na
ochranu zvířat (Djurskyddsförordning) ustanovuje
povinnou pastvu pro dojnice v letních měsících.2
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Konkrétní doba pastvy závisí na geografické poloze
farmy – čím severněji, tím kratší je doba povinného přístupu krav na pastvu. Zde je důležité zmínit, že v obou
zemích je podle statistik MZe a Jordbruksverket (švédské
ministerstvo zemědělství) chováno srovnatelné množství dojnic (ve Švédsku v roce 2015 bylo 338 tisíc dojnic,
u nás ve stejném roce 368 tisíc dojnic). Švédsko je ovšem
země šestkrát větší než Česko a je to také znát na koncentraci zvířat na farmách. Průměrný počet dojnic v jednom podniku ve Švédsku je pouze 84 dojnic, zatímco
u nás je to 305 dojnic.
Ve vybavení stájí, dojíren a způsobu dojení mnoho
rozdílů mezi oběma zeměmi nenajdeme. Různé systémy
lehacích boxů, různé podlahové materiály a druhy podestýlek variují na každé farmě a legislativa v těchto oblastech nepřináší žádná omezení nad rámec předpisů
Evropské unie. Jediný větší rozdíl v legislativě, kromě již
zmíněné pastvy, najdeme u odrohování telat. U nás je
povoleno tento zákrok provádět bez znecitlivění do čtyř
týdnů věku zvířete, ve Švédsku se odrohovat bez použití
anestezie nesmí vůbec.

Pastva
V České republice je zvykem, že krávy ve velkokapacitních kravínech nechodí na pastvu. Mezi důvody patří
jistě nedostatek půdy, zkomplikování denního provozu
a hlavně dlouhodobě zažitý důvod pro to, proč se dojnice nemůže pást – snížení dojivosti. Mnozí tvrdí, že jednak
by kráva energii vkládala také do něčeho jiného, než do
mléka – tedy do celodenního pohybu po pastvě, což je
z hlediska ekonomiky kravína špatně; jednak je pro
krávu daleko výživnější a chovatele výhodnější, pokud se
krávě krmí koncentrované krmivo ve stáji, než pokud se
kráva sama pase. Podíváme-li se ale opět do statistik,
zjistíme, že průměrná roční dojivost byla v Česku v minulém roce 8001 kg mléka na krávu5, zatímco ve Švédsku
kráva za rok v průměru nadojila 8768 kg mléka7. Čistě ze
statistického hlediska tedy nelze potvrdit tvrzení, že
pasoucí se kráva dává méně mléka.
Švédská vyhláška na ochranu zvířat konkrétně říká, že
kráva pro produkci mléka starší šesti měsíců má mít v letních měsících přístup na pastvu. Krávy mají strávit na
pastně minimálně šest hodin denně. V jižních krajích
Švédska musí být krávy na pastvě minimálně čtyři měsíce a na jeden hektar může být umístěno maximálně pět
krav. Ve středním Švédsku se krávy pasou minimálně tři
měsíce a na jednom hektaru pastviny může být maximálně 6 krav. V severních krajích Švédska je pak povinná doba
pastvy dva měsíce s maximálně sedmi krávami na 1 ha.2
V mnoha švédských kravínech je první jarní vypuštění
krav na pastvinu veřejnou událostí a také určitým marketingovým tahem. Majitelé farem ukážou lidem své hospodářství a krávy vybíhající z kravína na obrovskou pastvinu, kde si volně chodí a spokojeně se pasou.
Demonstrují tak, jak je pro krávy pobyt venku důležitý
a tím podporují veřejnost v kupování švédského mléka.
Rozdíly v poskytování vhodných podmínek pro chov
hospodářských zvířat mezi ČR a Švédskem jsou výrazné
a dokazují, že Švédsko v této oblasti Českou republiku
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Veterinární klinika
Časopis pro klinickou praxi zvířat
zájmových chovů
Vysoce odborné články a anotace ze zahraničních časopisů monitorují nejnovější léčebné postupy uplatňované na
špičkových domácích či zahraničních veterinárních pracovištích. Časopis se zaměřuje na čtenářskou obec s nejvyšší
odbornou erudicí a specializací. Časopis je dvouměsíčník,
rozsah 28 až 32 stran. Má významné zastoupení u čtenářů
ve Slovenské republice a byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy.

Číslo

Téma

Uzávěrka

1

Komplexní přístup k onkologickému
pacientovi

18. 1. 2017

Formát

Velikost (mm)

Cena (Kč)
20 000

1/1a

210 x 297 (spad)

1/1b

182 x 250 (zrcadlo)

20 000

133 x 297 (na výšku)

14 000

2

Neurologie

14. 3.

2/3
1/2a

182 x 125 (zrcadlo), 210 x 148 (spad)

10 000

3

Oftalmologie

16. 5.

1/2b

105 x 297 (na výšku)

10 000

1/3a

182 x 80 (na šířku, zrcadlo)

7 000

4

Stomatologie

25. 7.

1/3b

73,5 x 297 (na výšku, spad)

7 000

1/3c

120 x 130 (na výšku)

7 000

1/4a

85 x 120 (na výšku)

5 000

5

Nemoci koček

6

Nemoci zvířat v zájmových chovech
a zoozvířat

1/2018

19. 9.

Použití NSAID, ATB, kazuistiky

Hospodářská zvířata

Hospodářská zvířata

století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

Chov prasat
Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou

okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.

1/1a

Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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Čtyři týdny bývají prasnice v České republice zavřeny
v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28. a 108. dnem březosti
jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve skupinovém ustájení, kde má každá
prasnice možnost se před ostatními schovat a stoupnout
nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud
zrovna prasnice v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice často přemístěny do
jiné haly, avšak princip ustájení zůstává stejný nebo
podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového
ustájení pro prasnice, kdy jsou samice ve skupině i během
porodu a po něm. Každá prasnice má k dispozici malou
boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským
systémem“ a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících
a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější
uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat
v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud to
umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých výkalů používaný v zařízení“. Předpisy a doporučení MZe
(SJVFS) jsou v tom opět konkrétnější, uvádějí: „Týden
před porodem musí mít prasnice a prasničky přístup
k materiálu, který jim umožní uspokojit potřebu stavění
hnízda“. To je doplněno doporučením, které říká: „Systém
odstraňování výkalů v zařízení s konvenčními porodními
boxy musí být přizpůsoben používání velkého množství
podestýlky.6

Konkrétní doba pastvy závisí na geografické poloze
farmy – čím severněji, tím kratší je doba povinného přístupu krav na pastvu. Zde je důležité zmínit, že v obou
zemích je podle statistik MZe a Jordbruksverket (švédské
ministerstvo zemědělství) chováno srovnatelné množství dojnic (ve Švédsku v roce 2015 bylo 338 tisíc dojnic,
u nás ve stejném roce 368 tisíc dojnic). Švédsko je ovšem
země šestkrát větší než Česko a je to také znát na koncentraci zvířat na farmách. Průměrný počet dojnic v jednom podniku ve Švédsku je pouze 84 dojnic, zatímco
u nás je to 305 dojnic.
Ve vybavení stájí, dojíren a způsobu dojení mnoho
rozdílů mezi oběma zeměmi nenajdeme. Různé systémy
lehacích boxů, různé podlahové materiály a druhy podestýlek variují na každé farmě a legislativa v těchto oblastech nepřináší žádná omezení nad rámec předpisů
Evropské unie. Jediný větší rozdíl v legislativě, kromě již
zmíněné pastvy, najdeme u odrohování telat. U nás je
povoleno tento zákrok provádět bez znecitlivění do čtyř
týdnů věku zvířete, ve Švédsku se odrohovat bez použití
anestezie nesmí vůbec.

Pastva
V České republice je zvykem, že krávy ve velkokapacitních kravínech nechodí na pastvu. Mezi důvody patří
jistě nedostatek půdy, zkomplikování denního provozu
a hlavně dlouhodobě zažitý důvod pro to, proč se dojnice nemůže pást – snížení dojivosti. Mnozí tvrdí, že jednak
by kráva energii vkládala také do něčeho jiného, než do
mléka – tedy do celodenního pohybu po pastvě, což je
z hlediska ekonomiky kravína špatně; jednak je pro
krávu daleko výživnější a chovatele výhodnější, pokud se
krávě krmí koncentrované krmivo ve stáji, než pokud se
kráva sama pase. Podíváme-li se ale opět do statistik,
zjistíme, že průměrná roční dojivost byla v Česku v minulém roce 8001 kg mléka na krávu5, zatímco ve Švédsku
kráva za rok v průměru nadojila 8768 kg mléka7. Čistě ze
statistického hlediska tedy nelze potvrdit tvrzení, že
pasoucí se kráva dává méně mléka.
Švédská vyhláška na ochranu zvířat konkrétně říká, že
kráva pro produkci mléka starší šesti měsíců má mít v letních měsících přístup na pastvu. Krávy mají strávit na
pastně minimálně šest hodin denně. V jižních krajích
Švédska musí být krávy na pastvě minimálně čtyři měsíce a na jeden hektar může být umístěno maximálně pět
krav. Ve středním Švédsku se krávy pasou minimálně tři
měsíce a na jednom hektaru pastviny může být maximálně 6 krav. V severních krajích Švédska je pak povinná doba
pastvy dva měsíce s maximálně sedmi krávami na 1 ha.2
V mnoha švédských kravínech je první jarní vypuštění
krav na pastvinu veřejnou událostí a také určitým marketingovým tahem. Majitelé farem ukážou lidem své hospodářství a krávy vybíhající z kravína na obrovskou pastvinu, kde si volně chodí a spokojeně se pasou.
Demonstrují tak, jak je pro krávy pobyt venku důležitý
a tím podporují veřejnost v kupování švédského mléka.
Rozdíly v poskytování vhodných podmínek pro chov
hospodářských zvířat mezi ČR a Švédskem jsou výrazné
a dokazují, že Švédsko v této oblasti Českou republiku

1/1b

Kanci
Na chovných farmách prasat bývá většinou jeden
nebo více kanců. Jejich hlavní úkolem je stimulovat
u prasnic říji a určit tím nejvhodnější dobu k umělé inseminaci. To se v Česku realizuje tak, že se kanec vypustí do
uličky mezi prasnice uzavřené v individuálních boxech.
Přirozenými projevy říjící samice jsou neklid, snížení příjmu potravy, reflex imobility a naskakování na jiné samice.3 Ve Švédsku se kanec využívá jiným způsobem než
u nás, jeho funkce je však stejná. Samec je uzavřen do
boxu a kolem něj jsou volně vypuštěny samice, což jim
více umožní projevovat přirozené chování.4
Celkový managment chovu dojnic v konvenčním
zemědělství ve Švédsku se velmi liší od českého systému.
Největším a hlavním rozdílem je, že švédská vyhláška na
ochranu zvířat (Djurskyddsförordning) ustanovuje
povinnou pastvu pro dojnice v letních měsících.2
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Chov prasat
Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou
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okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.

Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

Chov prasat
Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou

okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.
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Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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Čtyři týdny bývají prasnice v České republice zavřeny
v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28. a 108. dnem březosti
jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve skupinovém ustájení, kde má každá
prasnice možnost se před ostatními schovat a stoupnout
nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud
zrovna prasnice v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice často přemístěny do
jiné haly, avšak princip ustájení zůstává stejný nebo
podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového
ustájení pro prasnice, kdy jsou samice ve skupině i během
porodu a po něm. Každá prasnice má k dispozici malou
boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským
systémem“ a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících
a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější
uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat
v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud to
umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých výkalů používaný v zařízení“. Předpisy a doporučení MZe
(SJVFS) jsou v tom opět konkrétnější, uvádějí: „Týden
před porodem musí mít prasnice a prasničky přístup
k materiálu, který jim umožní uspokojit potřebu stavění
hnízda“. To je doplněno doporučením, které říká: „Systém
odstraňování výkalů v zařízení s konvenčními porodními
boxy musí být přizpůsoben používání velkého množství
podestýlky.6

Kanci
Na chovných farmách prasat bývá většinou jeden
nebo více kanců. Jejich hlavní úkolem je stimulovat
u prasnic říji a určit tím nejvhodnější dobu k umělé inseminaci. To se v Česku realizuje tak, že se kanec vypustí do
uličky mezi prasnice uzavřené v individuálních boxech.
Přirozenými projevy říjící samice jsou neklid, snížení příjmu potravy, reflex imobility a naskakování na jiné samice.3 Ve Švédsku se kanec využívá jiným způsobem než
u nás, jeho funkce je však stejná. Samec je uzavřen do
boxu a kolem něj jsou volně vypuštěny samice, což jim
více umožní projevovat přirozené chování.4
Celkový managment chovu dojnic v konvenčním
zemědělství ve Švédsku se velmi liší od českého systému.
Největším a hlavním rozdílem je, že švédská vyhláška na
ochranu zvířat (Djurskyddsförordning) ustanovuje
povinnou pastvu pro dojnice v letních měsících.2
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Konkrétní doba pastvy závisí na geografické poloze
farmy – čím severněji, tím kratší je doba povinného přístupu krav na pastvu. Zde je důležité zmínit, že v obou
zemích je podle statistik MZe a Jordbruksverket (švédské
ministerstvo zemědělství) chováno srovnatelné množství dojnic (ve Švédsku v roce 2015 bylo 338 tisíc dojnic,
u nás ve stejném roce 368 tisíc dojnic). Švédsko je ovšem
země šestkrát větší než Česko a je to také znát na koncentraci zvířat na farmách. Průměrný počet dojnic v jednom podniku ve Švédsku je pouze 84 dojnic, zatímco
u nás je to 305 dojnic.
Ve vybavení stájí, dojíren a způsobu dojení mnoho
rozdílů mezi oběma zeměmi nenajdeme. Různé systémy
lehacích boxů, různé podlahové materiály a druhy podestýlek variují na každé farmě a legislativa v těchto oblastech nepřináší žádná omezení nad rámec předpisů
Evropské unie. Jediný větší rozdíl v legislativě, kromě již
zmíněné pastvy, najdeme u odrohování telat. U nás je
povoleno tento zákrok provádět bez znecitlivění do čtyř
týdnů věku zvířete, ve Švédsku se odrohovat bez použití
anestezie nesmí vůbec.

Pastva
V České republice je zvykem, že krávy ve velkokapacitních kravínech nechodí na pastvu. Mezi důvody patří
jistě nedostatek půdy, zkomplikování denního provozu
a hlavně dlouhodobě zažitý důvod pro to, proč se dojnice nemůže pást – snížení dojivosti. Mnozí tvrdí, že jednak
by kráva energii vkládala také do něčeho jiného, než do
mléka – tedy do celodenního pohybu po pastvě, což je
z hlediska ekonomiky kravína špatně; jednak je pro
krávu daleko výživnější a chovatele výhodnější, pokud se
krávě krmí koncentrované krmivo ve stáji, než pokud se
kráva sama pase. Podíváme-li se ale opět do statistik,
zjistíme, že průměrná roční dojivost byla v Česku v minulém roce 8001 kg mléka na krávu5, zatímco ve Švédsku
kráva za rok v průměru nadojila 8768 kg mléka7. Čistě ze
statistického hlediska tedy nelze potvrdit tvrzení, že
pasoucí se kráva dává méně mléka.
Švédská vyhláška na ochranu zvířat konkrétně říká, že
kráva pro produkci mléka starší šesti měsíců má mít v letních měsících přístup na pastvu. Krávy mají strávit na
pastně minimálně šest hodin denně. V jižních krajích
Švédska musí být krávy na pastvě minimálně čtyři měsíce a na jeden hektar může být umístěno maximálně pět
krav. Ve středním Švédsku se krávy pasou minimálně tři
měsíce a na jednom hektaru pastviny může být maximálně 6 krav. V severních krajích Švédska je pak povinná doba
pastvy dva měsíce s maximálně sedmi krávami na 1 ha.2
V mnoha švédských kravínech je první jarní vypuštění
krav na pastvinu veřejnou událostí a také určitým marketingovým tahem. Majitelé farem ukážou lidem své hospodářství a krávy vybíhající z kravína na obrovskou pastvinu, kde si volně chodí a spokojeně se pasou.
Demonstrují tak, jak je pro krávy pobyt venku důležitý
a tím podporují veřejnost v kupování švédského mléka.
Rozdíly v poskytování vhodných podmínek pro chov
hospodářských zvířat mezi ČR a Švédskem jsou výrazné
a dokazují, že Švédsko v této oblasti Českou republiku
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století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.

Chov prasat
Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou

okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.
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Chovné prasnice
Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého
života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující
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prasnice, zatímco selata se nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý,
přesunou se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou dobu, původní
porodní box pouze zvětší odstraněním přepážky, jakmile je to potřeba. To
eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do
hmotnosti 65 kg mívají neomezený přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na
výkrm v České republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov na
roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek
podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování a rytí,
což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku je bezstelivový způsob
chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup k dostatečnému
množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako je sláma,
seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze
„hračka“ například v podobě dřívka na řetězu, sláma či jiná podestýlka má
ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto
ohledu konkrétnější, mluví přímo o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro
prasata má mít takové vlastnosti a má být poskytována v takovém množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své komfortní chování byla
naplněna.6 Podestýlka by se měla skládat ze zdravotně nezávadného
materiálu, ve kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se posílají na jatky.
Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve
Švédsku není neobvyklé, že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu
v jednom boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.

Chovné prasnice
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Čtyři týdny bývají prasnice v České republice zavřeny
v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28. a 108. dnem březosti
jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve skupinovém ustájení, kde má každá
prasnice možnost se před ostatními schovat a stoupnout
nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud
zrovna prasnice v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice často přemístěny do
jiné haly, avšak princip ustájení zůstává stejný nebo
podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového
ustájení pro prasnice, kdy jsou samice ve skupině i během
porodu a po něm. Každá prasnice má k dispozici malou
boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským
systémem“ a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících
a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější
uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat
v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud to
umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých výkalů používaný v zařízení“. Předpisy a doporučení MZe
(SJVFS) jsou v tom opět konkrétnější, uvádějí: „Týden
před porodem musí mít prasnice a prasničky přístup
k materiálu, který jim umožní uspokojit potřebu stavění
hnízda“. To je doplněno doporučením, které říká: „Systém
odstraňování výkalů v zařízení s konvenčními porodními
boxy musí být přizpůsoben používání velkého množství
podestýlky.6

Kanci
Na chovných farmách prasat bývá většinou jeden
nebo více kanců. Jejich hlavní úkolem je stimulovat
u prasnic říji a určit tím nejvhodnější dobu k umělé inseminaci. To se v Česku realizuje tak, že se kanec vypustí do
uličky mezi prasnice uzavřené v individuálních boxech.
Přirozenými projevy říjící samice jsou neklid, snížení příjmu potravy, reflex imobility a naskakování na jiné samice.3 Ve Švédsku se kanec využívá jiným způsobem než
u nás, jeho funkce je však stejná. Samec je uzavřen do
boxu a kolem něj jsou volně vypuštěny samice, což jim
více umožní projevovat přirozené chování.4
Celkový managment chovu dojnic v konvenčním
zemědělství ve Švédsku se velmi liší od českého systému.
Největším a hlavním rozdílem je, že švédská vyhláška na
ochranu zvířat (Djurskyddsförordning) ustanovuje
povinnou pastvu pro dojnice v letních měsících.2

Konkrétní doba pastvy závisí na geografické poloze
farmy – čím severněji, tím kratší je doba povinného přístupu krav na pastvu. Zde je důležité zmínit, že v obou
zemích je podle statistik MZe a Jordbruksverket (švédské
ministerstvo zemědělství) chováno srovnatelné množství dojnic (ve Švédsku v roce 2015 bylo 338 tisíc dojnic,
u nás ve stejném roce 368 tisíc dojnic). Švédsko je ovšem
země šestkrát větší než Česko a je to také znát na koncentraci zvířat na farmách. Průměrný počet dojnic v jednom podniku ve Švédsku je pouze 84 dojnic, zatímco
u nás je to 305 dojnic.
Ve vybavení stájí, dojíren a způsobu dojení mnoho
rozdílů mezi oběma zeměmi nenajdeme. Různé systémy
lehacích boxů, různé podlahové materiály a druhy podestýlek variují na každé farmě a legislativa v těchto oblastech nepřináší žádná omezení nad rámec předpisů
Evropské unie. Jediný větší rozdíl v legislativě, kromě již
zmíněné pastvy, najdeme u odrohování telat. U nás je
povoleno tento zákrok provádět bez znecitlivění do čtyř
týdnů věku zvířete, ve Švédsku se odrohovat bez použití
anestezie nesmí vůbec.

Pastva

3.11.2016 10:11:52

NOVÉ FORMÁTY NZERCE

V České republice je zvykem, že krávy ve velkokapacitních kravínech nechodí na pastvu. Mezi důvody patří
jistě nedostatek půdy, zkomplikování denního provozu
a hlavně dlouhodobě zažitý důvod pro to, proč se dojnice nemůže pást – snížení dojivosti. Mnozí tvrdí, že jednak
by kráva energii vkládala také do něčeho jiného, než do
mléka – tedy do celodenního pohybu po pastvě, což je
z hlediska ekonomiky kravína špatně; jednak je pro
krávu daleko výživnější a chovatele výhodnější, pokud se
krávě krmí koncentrované krmivo ve stáji, než pokud se
kráva sama pase. Podíváme-li se ale opět do statistik,
zjistíme, že průměrná roční dojivost byla v Česku v minulém roce 8001 kg mléka na krávu5, zatímco ve Švédsku
kráva za rok v průměru nadojila 8768 kg mléka7. Čistě ze
statistického hlediska tedy nelze potvrdit tvrzení, že
pasoucí se kráva dává méně mléka.
Švédská vyhláška na ochranu zvířat konkrétně říká, že
kráva pro produkci mléka starší šesti měsíců má mít v letních měsících přístup na pastvu. Krávy mají strávit na
pastně minimálně šest hodin denně. V jižních krajích
Švédska musí být krávy na pastvě minimálně čtyři měsíce a na jeden hektar může být umístěno maximálně pět
krav. Ve středním Švédsku se krávy pasou minimálně tři
měsíce a na jednom hektaru pastviny může být maximálně 6 krav. V severních krajích Švédska je pak povinná doba
pastvy dva měsíce s maximálně sedmi krávami na 1 ha.2
V mnoha švédských kravínech je první jarní vypuštění
krav na pastvinu veřejnou událostí a také určitým marketingovým tahem. Majitelé farem ukážou lidem své hospodářství a krávy vybíhající z kravína na obrovskou pastvinu, kde si volně chodí a spokojeně se pasou.
Demonstrují tak, jak je pro krávy pobyt venku důležitý
a tím podporují veřejnost v kupování švédského mléka.
Rozdíly v poskytování vhodných podmínek pro chov
hospodářských zvířat mezi ČR a Švédskem jsou výrazné
a dokazují, že Švédsko v této oblasti Českou republiku
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okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší

Chov prasat
Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou
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Hospodářská zvířata

století vyznačovalo postupným přechodem od malochovů k velkochovům, a to jak ve Švédsku, tak i v České
republice. Intenzifikace chovu hospodářských zvířat probíhala téměř v celé Evropě a jejím přínosem bylo zvýšení
živočišné produkce a snížení živočišných produktů.
S intenzifikací chovů bylo nedílně spojeno zhoršení životních podmínek zvířat. Na tento problém poprvé výrazně
upozornila Ruth Harrison ve své knize Animal Machines.
Ve Švédsku přišla velká změna v 80. letech dvacátého
století. V té době začala spisovatelka Astrid Lindgrenová
poukazovat na špatné životní podmínky zvířat chovaných ve velkochovech. Její snaha částečně přispěla
k vytvoření nového zákona na ochranu zvířat, který
s určitými úpravami platí dodnes.
Na území dnešní České republiky bylo období druhé
poloviny dvacátého století pro ochranu zvířat dosti
nepříznivé, neboť tehdejší zemědělská produkce se
zaměřovala zejména na kvantitu produkovaných výrobků, nikoliv na kvalitu života hospodářských zvířat.
Samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat proti
týrání byl zveřejněn až v roce 1992.
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Prasnice v intenzivním zemědělství je březí 75% svého života.5 Od nástupu říje do zjištění březosti a následující Čtyři týdny bývají prasnice v České
republice zavřeny v individuálních kotcích, aby nebyly rušeny a docílilo se
tak bezproblémového usazení plodu a porodu s co nejvíce mláďaty. Tyto
kotce jsou tak úzké, že se v nich prasnice nemůže ani otočit. Mezi 28.
a 108. dnem březosti jsou prasnice ve skupinovém ustájení s šesti až osmi
dalšími prasnicemi.
Ve Švédsku jsou po dobu před zapuštěním i po zapuštění prasnice ve
skupinovém ustájení, kde má každá prasnice možnost se před ostatními
schovat a stoupnout nebo lehnout si ve svém kotci. Tento kotec má automaticky uzavíratelnou zadní příčku, která spadne, pokud zrovna prasnice
v kotci žere. Prasnice mohou být agresivní zejména v souvislosti s krmením, a tak je dobré střetům mezi zvířaty předcházet tím, že se jim zajistí
oddělená a uzavřená místa na krmení.11 V období mezi 28. a 108. dnem
březosti jsou prasnice často přemístěny do jiné haly, avšak princip ustájení
zůstává stejný nebo podobný.
Ve Švédsku se také vyskytuje způsob skupinového ustájení pro prasnice,
kdy jsou samice ve skupině i během porodu a po něm. Každá prasnice má
k dispozici malou boudičku, kde si staví hnízdo a porodí selata. Tento systém chovu byl dokonce v 90. letech nazýván „švédským systémem“
a v publikaci M. Špinky Volné ustájení kojících a rodících prasnic je prezentován jako nejdůslednější uplatňování principu volného skupinového ustájení.7
Speciální pozornost je věnována podestýlce pro prasnice před porodem. Ve VHZ se píše: „V týdnu před očekávaným porodem musí prasnice
a prasničky dostat v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud
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Zvěrokruh
Časopis Komory veterinárních lékařů ČR
Měsíčník je určen pro členy KVL ČR. Informuje je o všech krocích, které představenstvo v posledních týdnech učinilo pro své členy, a také o jeho plánech.
Přináší zprávy z jednání představenstva a jednotlivých komisí. Poskytuje
členům Komory základní informační servis v oblasti daní, účetnictví, nových
vyhlášek, vzdělávacích programů, seminářů a dalších akcí.
Hospodářská zvířata
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Chov prasat
Selata
Je obvyklou praxí, že prasnice jsou zhruba 7–10 dní
před porodem přemisťovány do porodního boxu. Porod
selat ve velkochovech probíhá už v těchto prostorách.
Porodní box ve většině technologií představuje v České
republice spíše klec, která prasnici fixuje, aby byla v klidu
a neublížila selatům může si jen stoupnout a lehnout.
V boxu nebývá sláma ani jiná podestýlka. Selata mají
k dispozici větší prostor k pohybu a mohou se volně chodit k matce napít. V takovém boxu je prasnice až do
odstavu selat. Ve Švédsku se selata smí odstavit nejdříve
ve čtyřech týdnech stáří. V ČR se podle vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(dále jen VHZ) nesmí selata odstavovat dříve než ve věku
28 dnů, ovšem za určitých podmínek je lze odstavit až
o sedm dnů dříve.9
Popsané porodní boxy, které jsou používány v Česku,
jsou ve Švédsku zakázány, výjimka se smí týkat pouze
prvních dnů po porodu v případě, že „prasnice vykazuje
známky agresivního nebo jinak narušeného chování,
které představuje velké riziko zranění pro selata“.
Švédský porodní box dává prasnici více prostoru. Musí
se jednat o kotec velký 6 m2 (z toho 4 m2 musí být využitelná plocha) s částečně roštovou a částečně betonovou
podlahou pokrytou podestýlkou. Kotec má po stranách
zábrany, které povolí projít pouze selátkům a ta tak mají
možnost „schovat“ se před prasnicí.
V ČR i ve Švédsku se kanečci běžně kastrují. U nás se
tento zákrok může provádět bez znecitlivění do sedmi
dnů věku selete. Ve Švédsku je od 1. 1. 2016 kastrace
kanečků bez znecitlivění zakázána. Další často se vyskytující zákrok u selat je kupírování ocásků. U nás je to
povoleno pouze v ojedinělých případech, nicméně
v některých chovech se stále ocásky kupírují rutinně
u všech selat, aby se předešlo tomu, že si prasata budou

okusovat ocásky navzájem. Zákrok se může provádět
bez znecitlivění. Problémem je i to, že do našich chovů
jsou dovážená ze zahraničí již selata s kupírovaným ocásky. Ve Švédsku je kupírování ocásků u prsat zcela zakázáno. Tamními právními předpisy není tento zákrok zmíněn jako výjimečný případ operativního zákroku, který
by mohla vykonávat i osoba jiná než veterinární lékař
a bez znecitlivění. Patří tedy k zákrokům, které mohou
být prováděny jen ze zdravotních důvodů veterinárním
lékařem.
Po odstavu bývají často selata v Česku přemístěna do
dochovny a následně, jakmile dosáhnou určité váhy,
jsou přesunuta na výkrm. Toto přemísťování může být
být pro prasata stresující, zvláště při odstavu, kdy nejenže změní prostředí, ale ještě jsou odebrána od matky po
pár týdnech. Ve Švédsku je praxí v mnoha chovech při
odstavu přesouvat pouze prasnice, zatímco selata se
nechávají v boxu a jakmile jim začne být malý, přesunou
se do většího, kde jsou až do konce výkrmu. V některých
chovech dokonce nechávají selata v jednom boxu celou
dobu, původní porodní box pouze zvětší odstraněním
přepážky, jakmile je to potřeba. To eliminuje stres způsobený změnou prostředí.

vodu, který založil a stal se zde vedoucím.
Po válce se vrátil na zvěrolékařskou školu
do Brna a nastoupil jako přednosta Ústavu
pro hygienu masa, mléka a potravin vůbec.
Zde rozvinul jak v oblasti vědy, tak i výuky
v oblasti postgraduální specializace pro veterináře v oboru velmi záslužnou činnost.
Prosazoval a rozvíjel myšlenky svého učitele profesora Lenfelda, který doporučoval,
aby kromě klasických metod v kontrole hygieny masa a potravin byly využívány metody fyzikální a chemické a více a důsledněji prosazována vyšetření mikrobiologická. Prosazoval znalost technologií potravin
a surovin živočišného původu při sledování
a hodnocení veterinárněhygienických parametrů v provozech. Na svěřeném ústavu
vychoval za krátkou dobu celou řadu svých
úspěšných žáků, kteří se uplatnili v dalším
rozvoji a zkvalitnění v hygieně potravin. Byl
to především MVDr. Jaromír Lát, profesor
MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., profesor MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc., MVDr.
Josef Svoboda, CSc., MVDr. Jiří Němeček,
MVDr. Josef Zlámal, docent MVDr. Oldřich
Zatočil, CSc., MVDr. Gustav Schlée a profesor MVDr. Josef Holec, CSc. Höklovou
zásluhou byl založen v r. 1947 a uveden do
provozu v areálu Vysoké školy veterinární
v Brně Ústav pro výzkum masa. Později byl
přejmenován na Výzkumný ústav masného
průmyslu. Ten zanikl v roce 1991. Bylo to
významné výzkumné centrum hygieny potravin živočišného původu a přispělo též ke
zkvalitnění tohoto oboru u nás.

Prasata na výkrm
S výkrmem se začíná, jakmile prasata dosáhnou hmotnosti 30–35 kg. Do hmotnosti 65 kg mívají neomezený
přístup ke krmivu.10 K chovu prasat na výkrm v České
republice se využívá buď podestýlkový chov, nebo chov
na roštových (či částečně roštových) podlahách. V případě bezpodestýlkového chovu, který je ve velkých chovech běžnější, nemají prasata dostatek podnětů k činnosti a nemohou uspokojovat explorativní chování
a rytí, což patří mezi jejich základní projevy. Ve Švédsku
je bezstelivový způsob chovu prasat zakázán.
VHZ konstatuje, že prasata „musí mít trvalý přístup
k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje
etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů,
které neohrožují zdraví zvířat“. Často je prasatům poskytována pouze „hračka“ například v podobě dřívka na
řetězu, sláma či jiná podestýlka má ovšem daleko pozitivnější účinky a dovoluje prasatým rýt, což je jedna
z jejich nejsilnějších přirozených potřeb.8 Švédské předpisy jsou v tomto ohledu konkrétnější, mluví přímo
o podestýlce. Uvádí: „Podestýlka pro prasata má mít
takové vlastnosti a má být poskytována v takovém
množství, aby potřeba prasat zabavit se a uspokojit své
komfortní chování byla naplněna.6 Podestýlka by se
měla skládat ze zdravotně nezávadného materiálu, ve
kterém mohou prasata rýt, prohledávat a žvýkat jej“.
Ve věku šesti měsíců, kdy váží prasata kolem 100 kg, se
posílají na jatky. Prasata pro výkrm u nás bývají přesouvána celkem třikrát, zatímco ve Švédsku není neobvyklé,
že jsou prasata od porodu až do konce výkrmu v jednom
boxu a absolvují pouze jeden převoz na jatky.
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Po docentu Höklovi, který v roce 1951
náhle zemřel v nedožitých 44 letech, nastoupil do funkce vedoucího ústavu MVDr.
et RNDr. Miroslav Dobeš (1918–2008),
odchovanec docenta Hökla, který působil
na ústavu od roku 1947. Byl významným
pokračovatelem obou budovatelů oboru,
profesora Lenfelda a docenta Hökla. Byl
vynikající pedagog a vědecký pracovník. Ve
výuce zvláště prosazoval Höklovy záměry.
Vývoj výuky a výzkumu hygieny technologie potravin a surovin živočišného původu
řídil vzhledem k postupujícímu progresivnímu záměru v tomto oboru, se zaměřením
především na vznik velkokapacitních průmyslových provozů živočišné výroby a masokombinátů. Byl též zaměřen na sledování
používaných chemických látek v zemědělské výrobě potravin u nás i ve světě. Zaměřil
tedy výzkum na vyšetřovací techniku ústavu
a sledování cizorodých látek v potravinách,
zejména na možnosti detekce jejich reziduí.

Chovné prasnice

Zvláště se též zaměřil na karcinogeny
především při zpracovávání masa i na sledování antibiotik v potravinách. Jejich vý-
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skyt a kvantitu sledoval ve výrobcích přímo
i v experimentech a výsledky publikoval
doma i v zahraničí.
V návaznosti na Lenfeldova a Höklova seminární setkání na ústavu Vysoké
školy veterinární v Brně a specializační
kurzy a exkurze a na Höklovy semináře pro veterinární lékaře a školení pro
pracovníky v masném průmyslu ve studijních programech Vysoké školy veterinární v Brně ve školním roce 1951/1952
byla zařazena do zimního semestru v roce
1951 do výuky v pátém ročníku navíc tzv.
specializace v hygieně surovin a potravin
živočišného původu. Tato nepovinná výuka byla určena pro přihlášené zájemce.
Byl to velmi kladný moment pro výrazný
pokrok ve vývoji výuky hygieny a technologie surovin a potravin živočišného původu u nás. V oboru veterinární hygieny
potravin byla takto vychována řada odborníků. Přihlášení studenti, a záhy frekventanti této specializace v pátém ročníku studia tak získávali obligátní znalosti
z chemie potravin, mikrobiologie potravin, z histologie a anatomie potravin,
z vegetabilních potravin a z hygieny technologií užívaných v potravinářství. Výuku
zajišťovali vedle přednosty ústavu docenta
MVDr.et RNDr. Miroslava Dobeše odborní asistenti v ústavu, většinou ti, co dříve
pracovali pod vedením docenta Hökla.
Výuku dotovali i vynikajícími učebními
texty, speciálními skripty a monografiemi. Byli to MVDr. Josef Svoboda, MVDr.
Zdeněk Matyáš, MVDr. Oldřich Zatočil,
MVDr. Gustav Schlée, MVDr. Josef Holec, MVDr. Jaromír Krejčí, MVDr. Mirko
Štěpánek, MVDr. Jaroslav Gilka, MVDr.
Pavel Titěra, profesorka MVDr Jindra
Lukášová, CSc., a další. Jeden z posledních přímých žáků docenta Hökla prof.
MVDr. Josef Holec, CSc., působil v ústavu od roku 1949. Zabýval se sledováním
cizorodých látek, zvláště antibiotik v potravinách. Jeho publikace byly uznávané
nejen u nás, ale i v zahraničí. Věnoval se
též výzkumu hygieny prvovýroby mléka,
hygieně a technologii mléčných potravinových produktů. Byl jediný z posledních
přímých odchovanců Höklovy školy, který
byl aktivně účasten při formování Fakulty hygieny a ekologie v roce 1990, kdy se
rodila třífakultní Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU) v Brně. Ještě řadu
let zde působil ve funkci přednosty nově
založeného Ústavu hygieny a technologie mléka na Fakultě veterinární hygieny
a ekologie (FVHE).

byl v té době u nás MVDr. Jaromír Lát, CSc.
Působil v Ústavu pro hygienu a technologii
potravin Vysoké školy veterinární v Brně
od nástupu docenta MVDr. et RNDr. Jana
Hökla pod jeho vedením. Stal se záhy jeho
asistentem a zástupcem. S ukončením
studia po promoci v roce 1949 byl z politických důvodů nucen odejít a věnoval se
problematice hygieny potravin a hygieny
potravinářských technologií, zvláště pak ve
spojitosti s jejich přestavbou na velkovýrobu průmyslovou. Vytvořil tak koncepci hygienické kontroly hlavních směrů rozvoje
potravinářské velkovýroby. Jeho koncepce
pronikla i do výuky na Vysoké škole veterinární. Absolventi takto organizované výuky byli připraveni i na zvládnutí kontroly
hygieny ve velkokapacitních potravinářských provozech a masokombinátech.
Tato tzv. specializace byla tedy organizována až do roku 1975. Od tohoto data
bylo studium na Vysoké škole veterinární v Brně dokonce reformováno do dvou
studijních oborů. Bylo to všeobecné veterinární lékařství a druhý obor veterinární
lékařství – hygiena potravin. O založení
těchto dvou oborů veterinární medicíny se na Vysoké škole veterinární v Brně
i v Košicích výrazně zasloužil docent Dobeš v roce 1975. Významná byla jeho účast
při vypracovávání náplně výuky pro obor
Veterinární lékařství – hygiena potravin
a náplně výuky profilových předmětů především.
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Byly sestaveny nové učební plány, které byly uvedeny v platnost ve školním roce
1975/1976. Pro učební obor Hygiena potravin byly jako profilující zařazeny předměty podobně jako při specializaci v letech
1951/1952. Byla to hygiena masa, hygiena
mléka, hygiena drůbeže a vajec, hygiena
technických zařízení, prohlídka jatečných
zvířat a masa, veterinárněhygienický dozor a ochrana životního prostředí. V letech
1975–1995 bylo možno obor Veterinární
lékařství – hygiena potravin studovat i dálkově. Od založení této výrazné specializace v roce 1975 uplynulo již 40 roků, a tak
připomínáme toto jubileum. Se specializací vystudovalo do roku 1991 kolem 550
absolventů. Takto zavedená specializace
v první (1951) i druhé (1975) etapě přinesla pozitivní výsledky, neboť absolventi
se vesměs výrazně uplatnili v oblasti rozvíjející se veterinární hygienické službě jako
odborníci na slovo vzatí.
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V roce 1960 vystřídal docenta Dobeše
ve vedení ústavu docent MVDr. Zdeněk
Matyáš, CSc. (1923–2002). Vedle výuky

31

VETERINÁŘSTVÍ 11/2016

VETERINARSTVI_11_16_zlom.indd 844

Číslo

2.11.2016 13:05:47

Poměr
strany

Rozměr v mm
(šířka x výška)

Cena

1/1

210 x 297

20 000

2/3

133 x 297

14 000

1/2

182 x 125

10 000

1/3

73,5 x 297

7 000

120 x 85

5 000

210 x 297

25 000

210 x 297

30 000

SPOLEČENSKÁ KRONIKA-seriál

zvláště nemocech nakažlivých i pro člověka
především. Tuto oblast výuky garantoval
vedle Lukeše též MVDr. František Ševčík,
zkušený mikrobiolog, který promoval na
Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni v roce
1913. Přednášel též bakteriologii a hygienu
v nouzově zřízených zvěrolékařských kurzech v Praze v první polovině roku 1919.
Na nově založenou Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně nastoupil hned po zahájení
výuky ve školním roce 1919/1920. Dne 2.
října 1919 byl Ševčík jmenován adjunktem.
Po úspěšném habilitačním řízení byl dne 28.
12. 1920 jmenován docentem bakteriologie, sérologie a nauky o zvířecích nákazách
a v roce 1921 mimořádným profesorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.
Dalším pověřeným pro výuku hygieny
masa, mléka a potravin vůbec byl PhDr.
MUDr. Jan Bečka. Měl úkol přednášet
o hygieně mléka a potravin. Po maturitě na
gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze začal
studovat na Přírodovědecké fakultě České
Karlovy a Ferdinandovy univerzity chemii,
fyziku a matematiku. Studium zakončil
v roce 1912, obhájil disertaci a získal doktorát z přírodních věd. Zároveň studoval
medicínu na lékařské fakultě téže univerzity
v letech 1909–1918. V říjnu v roce 1919 byl
vyzván Ministerstvem školství, aby se ujal
budování nově zřízené Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Zde mu byl svěřen obor
Lékařská chemie a dočasné přednášky oboru Hygiena masa, mléka a potravin. V roce
1920 zde habilitoval z Lékařské chemie
a potravinářství. Hygienu potravin a nauku
o krmení přednášel dočasně. V oblasti hygieny potravin využíval i své zkušenosti ze
studia na předchozích pracovištích, zvláště
na Hygienickém ústavu Lékařské fakulty
v Praze. V dalších letech působení na Vysoké škole zvěrolékařské se věnoval především
lékařské chemii. Zabýval se minerálním metabolismem a proslavil se prioritními objevy ve výrobě inzulínu a vynikající je i dlouhodobě jeho lék Polysan.
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Místo přednosty Ústavu hygieny masa,
mléka a potravin vůbec bylo ještě v roce
1920 neobsazené. Na toto místo byl vybrán
MVDr. Jan Lenfeld (1889–1939), který byl
vyzván rektorem Babákem (výzva ze dne
14. listopadu 1920), aby se ujal této funkce.
Lenfeld tuto funkci přijal, neboť měl velmi
dobré zkušenosti z činnosti praktického
veterináře včetně hygieny potravin z první
světové války na ruské frontě. Zde získal četné praktické poznatky a zavedl řadu zjednodušených diagnostických metod při tlumení
vozhřivky a leishmaniózy a tlumení dalších
závažných problémů při ochraně veřejného
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zdraví náležejících k řešení veterinární službě. Zdržel se jako ruský legionář na Dálném
východu odkud se vrátil až v červnu 1920,
neboť byl jako plukovník náčelníkem veterinární služby československého vojska – legií v Rusku a zmocněncem Československé
národní rady při štábu Československého
armádního sboru v Rusku. Za svoji činnost
pro vlast byl ještě v exilu v roce 1919 vyznamenán Československým válečným křížem.
MVDr. Jan Lenfeld byl tedy první, jemuž byl svěřen Ústav pro hygienu masa,
mléka a potravin vůbec zřizovaný pro výuku a výzkum na Vysoké škole zvěrolékařské
v Brně. Působil zde od roku 1921 do roku
1939. Výuku v nově zřízeném ústavu zahájil
v lednu 1921. Kvalitní znalosti pro inspiraci při budování tohoto oboru na brněnské
zvěrolékařské škole získal již při studiu na
Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni, kde
promoval jako doktor veterinární medicíny v roce 1913. Zde tento obor přednášel
a učebnicemi vybavil známý a zkušený hygienik profesor MVGr. August Postolka.
Měl též možnost a využíval početné publikace profesora MUDr. et MVDr. h.c. Roberta Ostertága a jeho školy z Vysoké školy zvěrolékařské v Berlíně a též i profesora MVGr.
et PhDr. Richarda Edelmanna z nedalekých
Drážďan. Vzhledem k intenzivní vědecké
činnosti ústavu a přínosu nových poznatků,
které profesor Lenfeld zaváděl do výuky, se
rozrůstal i počet zájemců o obor Hygiena
potravin, neboť praxe to vyžadovala. Pohotově byla zaváděna další nová kritéria při
hodnocení hygienické kvality vyšetřovaného materiálu. Usiloval o zavedení a výrazně
doporučoval bakteriologické vyšetřování
masa, především u nutných porážek. Opíral se též o zkušenosti v této metodě hygienické kontroly, kterou u nás zavedl MVDr.
Hans Messner již od roku 1907 v okrese
Karlovy Vary. Byl například zakladatelem
metody měření pH masa, které bylo u nás
prováděno při hodnocení hygienických
parametrů jako první na světě. Podobně
byl jeden z prvních, který zavedl používání ultrafialového světla v moderní kontrole
hygienických parametrů vyšetřovaných potravin. Prosazoval moderní metody konzervace potravin, chladírenství a protinákazová opatření. Bylo to jak v jeho početných
publikacích, tak i v početných populárně
vědeckých přednáškách v rozhlase. Velmi
intenzivně experimentálně sledoval vliv
bojových chemických látek na potraviny,
bylo to později v době před vypuknutím II.
světové války. Velké byly Lenfeldovy zásluhy v nastavení hygienických parametrů při
modernizaci jatek a technologií v masném
průmyslu především v oblasti zásad hygieny. Ve svých odborných zásazích v praxi

i vědecko-výzkumných úspěších se opíral
o prosazování reforem činnosti veterinární
služby navrhovaných MVDr. Františkem
Pfaffem a MVDr. Františkem Nádvorníkem.
Pfaff působil od roku 1926 na Ministerstvu
zdravotnictví jako přednosta samostatného
veterinárního odboru. Profesor MVDr. Jan
Lenfeld, laureát státní ceny in memoriam,
se stal zakladatelem a propagátorem moderní hygieny potravin živočišného původu
a hygieny technologií při jejich zpracovávání. V této profesi působil úspěšně a jeho
zásluhou velice stoupla prestiž tohoto významného oboru v ochraně veřejného zdraví a zároveň i nepostradatelnost činnosti
veterinární profese v této oblasti. Dal svému
ústavu moderní ucelenou koncepci.

vodu, který založil a stal se zde vedoucím.
Po válce se vrátil na zvěrolékařskou školu
do Brna a nastoupil jako přednosta Ústavu
pro hygienu masa, mléka a potravin vůbec.
Zde rozvinul jak v oblasti vědy, tak i výuky
v oblasti postgraduální specializace pro veterináře v oboru velmi záslužnou činnost.
Prosazoval a rozvíjel myšlenky svého učitele profesora Lenfelda, který doporučoval,
aby kromě klasických metod v kontrole hygieny masa a potravin byly využívány metody fyzikální a chemické a více a důsledněji prosazována vyšetření mikrobiologická. Prosazoval znalost technologií potravin
a surovin živočišného původu při sledování
a hodnocení veterinárněhygienických parametrů v provozech. Na svěřeném ústavu
vychoval za krátkou dobu celou řadu svých
úspěšných žáků, kteří se uplatnili v dalším
rozvoji a zkvalitnění v hygieně potravin. Byl
to především MVDr. Jaromír Lát, profesor
MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., profesor MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc., MVDr.
Josef Svoboda, CSc., MVDr. Jiří Němeček,
MVDr. Josef Zlámal, docent MVDr. Oldřich
Zatočil, CSc., MVDr. Gustav Schlée a profesor MVDr. Josef Holec, CSc. Höklovou
zásluhou byl založen v r. 1947 a uveden do
provozu v areálu Vysoké školy veterinární
v Brně Ústav pro výzkum masa. Později byl
přejmenován na Výzkumný ústav masného
průmyslu. Ten zanikl v roce 1991. Bylo to
významné výzkumné centrum hygieny potravin živočišného původu a přispělo též ke
zkvalitnění tohoto oboru u nás.

Lenfeldovo pojetí veterinární hygieny
potravin jak v prvovýrobě, tak i v nastupujících nových technologiích při jejich
zpracovávání ovlivnilo směřování a vývoj
veterinární hygieny u nás. Bylo to jak v oblasti výuky na škole, tak především v působení celé řady kvalitních Lenfeldových žáků
v budoucím vývoji tohoto oboru. Vychoval
celou řadu veterinárních lékařů hygieniků,
kteří tento obor u nás i ve světě úspěšně
vykonávali a rozvíjeli. Se svými spolupracovníky, jako byli MVDr. Kamil Prokůpek,
MVDr. Jiří Špott, MVDr. Erich Nováček,
MVDr. Bohumil Kadenský, MVDr. Antonín
Klaus, MVDr. Imrich Hudec a další a z nich
nejúspěšnější docent MVDr. et RNDr. Jan
Hökl a povýšil obor Veterinární hygiena potravin na nejvyšší úroveň. Po smrti Lenfelda
v roce 1939 byl pověřen vedením Lenfeldova ústavu krátce do uzavření vysokých škol
v protektorátu Čechy a Morava (do listopadu 1939) profesor MVDr. Richard Harnach
(1898–1981). Při ústavu byl zřízen v roce
1940 Veterinární vyšetřovací ústav, který
vedl profesor MVDr. Karel Macek (1885
až 1964), přednosta Ústavu patologického
na Vysoké škole veterinární v Brně. V této
době se na ústavu prováděla pouze kontrola
hygieny potravin, neboť vysoké školy byly
během okupace zavřené.
Nejúspěšnější MVDr. et RNDr. Jan
Hökl, CSc. (1907–1951) po ukončení studia na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně
v roce 1930 získal v roce 1936 navíc doktorát přírodních věd na Masarykově univerzitě v Brně a v roce 1938 po studiu na
Vysokém učení technickém v Praze získal
diplom potravního znalce na Státním ústavu pro zkoumání potravin v Brně. Odešel
však z Brna v roce 1938 do Zlína, kde pracoval v Biologickém ústavu firmy Baťa.Po
jeho zrušení působil ve Zlíně na Ústavu
pro zkoumání potravin živočišného pů-

Po docentu Höklovi, který v roce 1951
náhle zemřel v nedožitých 44 letech, nastoupil do funkce vedoucího ústavu MVDr.
et RNDr. Miroslav Dobeš (1918–2008),
odchovanec docenta Hökla, který působil
na ústavu od roku 1947. Byl významným
pokračovatelem obou budovatelů oboru,
profesora Lenfelda a docenta Hökla. Byl
vynikající pedagog a vědecký pracovník. Ve
výuce zvláště prosazoval Höklovy záměry.
Vývoj výuky a výzkumu hygieny technologie potravin a surovin živočišného původu
řídil vzhledem k postupujícímu progresivnímu záměru v tomto oboru, se zaměřením
především na vznik velkokapacitních průmyslových provozů živočišné výroby a masokombinátů. Byl též zaměřen na sledování
používaných chemických látek v zemědělské výrobě potravin u nás i ve světě. Zaměřil
tedy výzkum na vyšetřovací techniku ústavu
a sledování cizorodých látek v potravinách,
zejména na možnosti detekce jejich reziduí.
Zvláště se též zaměřil na karcinogeny
především při zpracovávání masa i na sledování antibiotik v potravinách. Jejich vý-

skyt a kvantitu sledoval ve výrobcích přímo
i v experimentech a výsledky publikoval
doma i v zahraničí.
V návaznosti na Lenfeldova a Höklova seminární setkání na ústavu Vysoké
školy veterinární v Brně a specializační
kurzy a exkurze a na Höklovy semináře pro veterinární lékaře a školení pro
pracovníky v masném průmyslu ve studijních programech Vysoké školy veterinární v Brně ve školním roce 1951/1952
byla zařazena do zimního semestru v roce
1951 do výuky v pátém ročníku navíc tzv.
specializace v hygieně surovin a potravin
živočišného původu. Tato nepovinná výuka byla určena pro přihlášené zájemce.
Byl to velmi kladný moment pro výrazný
pokrok ve vývoji výuky hygieny a technologie surovin a potravin živočišného původu u nás. V oboru veterinární hygieny
potravin byla takto vychována řada odborníků. Přihlášení studenti, a záhy frekventanti této specializace v pátém ročníku studia tak získávali obligátní znalosti
z chemie potravin, mikrobiologie potravin, z histologie a anatomie potravin,
z vegetabilních potravin a z hygieny technologií užívaných v potravinářství. Výuku
zajišťovali vedle přednosty ústavu docenta
MVDr.et RNDr. Miroslava Dobeše odborní asistenti v ústavu, většinou ti, co dříve
pracovali pod vedením docenta Hökla.
Výuku dotovali i vynikajícími učebními
texty, speciálními skripty a monografiemi. Byli to MVDr. Josef Svoboda, MVDr.
Zdeněk Matyáš, MVDr. Oldřich Zatočil,
MVDr. Gustav Schlée, MVDr. Josef Holec, MVDr. Jaromír Krejčí, MVDr. Mirko
Štěpánek, MVDr. Jaroslav Gilka, MVDr.
Pavel Titěra, profesorka MVDr Jindra
Lukášová, CSc., a další. Jeden z posledních přímých žáků docenta Hökla prof.
MVDr. Josef Holec, CSc., působil v ústavu od roku 1949. Zabýval se sledováním
cizorodých látek, zvláště antibiotik v potravinách. Jeho publikace byly uznávané
nejen u nás, ale i v zahraničí. Věnoval se
též výzkumu hygieny prvovýroby mléka,
hygieně a technologii mléčných potravinových produktů. Byl jediný z posledních
přímých odchovanců Höklovy školy, který
byl aktivně účasten při formování Fakulty hygieny a ekologie v roce 1990, kdy se
rodila třífakultní Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU) v Brně. Ještě řadu
let zde působil ve funkci přednosty nově
založeného Ústavu hygieny a technologie mléka na Fakultě veterinární hygieny
a ekologie (FVHE).
Velmi významný veterinární hygienik

byl v té době u nás MVDr. Jaromír Lát, CSc.
Působil v Ústavu pro hygienu a technologii
potravin Vysoké školy veterinární v Brně
od nástupu docenta MVDr. et RNDr. Jana
Hökla pod jeho vedením. Stal se záhy jeho
asistentem a zástupcem. S ukončením
studia po promoci v roce 1949 byl z politických důvodů nucen odejít a věnoval se
problematice hygieny potravin a hygieny
potravinářských technologií, zvláště pak ve
spojitosti s jejich přestavbou na velkovýrobu průmyslovou. Vytvořil tak koncepci hygienické kontroly hlavních směrů rozvoje
potravinářské velkovýroby. Jeho koncepce
pronikla i do výuky na Vysoké škole veterinární. Absolventi takto organizované výuky byli připraveni i na zvládnutí kontroly
hygieny ve velkokapacitních potravinářských provozech a masokombinátech.
Tato tzv. specializace byla tedy organizována až do roku 1975. Od tohoto data
bylo studium na Vysoké škole veterinární v Brně dokonce reformováno do dvou
studijních oborů. Bylo to všeobecné veterinární lékařství a druhý obor veterinární
lékařství – hygiena potravin. O založení
těchto dvou oborů veterinární medicíny se na Vysoké škole veterinární v Brně
i v Košicích výrazně zasloužil docent Dobeš v roce 1975. Významná byla jeho účast
při vypracovávání náplně výuky pro obor
Veterinární lékařství – hygiena potravin
a náplně výuky profilových předmětů především.

vodu, který založil a stal se zde vedoucím.
Po válce se vrátil na zvěrolékařskou školu
do Brna a nastoupil jako přednosta Ústavu
pro hygienu masa, mléka a potravin vůbec.
Zde rozvinul jak v oblasti vědy, tak i výuky
v oblasti postgraduální specializace pro veterináře v oboru velmi záslužnou činnost.
Prosazoval a rozvíjel myšlenky svého učitele profesora Lenfelda, který doporučoval,
aby kromě klasických metod v kontrole hygieny masa a potravin byly využívány metody fyzikální a chemické a více a důsledněji prosazována vyšetření mikrobiologická. Prosazoval znalost technologií potravin
a surovin živočišného původu při sledování
a hodnocení veterinárněhygienických parametrů v provozech. Na svěřeném ústavu
vychoval za krátkou dobu celou řadu svých
úspěšných žáků, kteří se uplatnili v dalším
rozvoji a zkvalitnění v hygieně potravin. Byl
to především MVDr. Jaromír Lát, profesor
MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc., profesor MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc., MVDr.
Josef Svoboda, CSc., MVDr. Jiří Němeček,
MVDr. Josef Zlámal, docent MVDr. Oldřich
Zatočil, CSc., MVDr. Gustav Schlée a profesor MVDr. Josef Holec, CSc. Höklovou
zásluhou byl založen v r. 1947 a uveden do
provozu v areálu Vysoké školy veterinární
v Brně Ústav pro výzkum masa. Později byl
přejmenován na Výzkumný ústav masného
průmyslu. Ten zanikl v roce 1991. Bylo to
významné výzkumné centrum hygieny potravin živočišného původu a přispělo též ke
zkvalitnění tohoto oboru u nás.

Byly sestaveny nové učební plány, které byly uvedeny v platnost ve školním roce
1975/1976. Pro učební obor Hygiena potravin byly jako profilující zařazeny předměty podobně jako při specializaci v letech
1951/1952. Byla to hygiena masa, hygiena
mléka, hygiena drůbeže a vajec, hygiena
technických zařízení, prohlídka jatečných
zvířat a masa, veterinárněhygienický dozor a ochrana životního prostředí. V letech
1975–1995 bylo možno obor Veterinární
lékařství – hygiena potravin studovat i dálkově. Od založení této výrazné specializace v roce 1975 uplynulo již 40 roků, a tak
připomínáme toto jubileum. Se specializací vystudovalo do roku 1991 kolem 550
absolventů. Takto zavedená specializace
v první (1951) i druhé (1975) etapě přinesla pozitivní výsledky, neboť absolventi
se vesměs výrazně uplatnili v oblasti rozvíjející se veterinární hygienické službě jako
odborníci na slovo vzatí.

Po docentu Höklovi, který v roce 1951
náhle zemřel v nedožitých 44 letech, nastoupil do funkce vedoucího ústavu MVDr.
et RNDr. Miroslav Dobeš (1918–2008),
odchovanec docenta Hökla, který působil
na ústavu od roku 1947. Byl významným
pokračovatelem obou budovatelů oboru,
profesora Lenfelda a docenta Hökla. Byl
vynikající pedagog a vědecký pracovník. Ve
výuce zvláště prosazoval Höklovy záměry.
Vývoj výuky a výzkumu hygieny technologie potravin a surovin živočišného původu
řídil vzhledem k postupujícímu progresivnímu záměru v tomto oboru, se zaměřením
především na vznik velkokapacitních průmyslových provozů živočišné výroby a masokombinátů. Byl též zaměřen na sledování
používaných chemických látek v zemědělské výrobě potravin u nás i ve světě. Zaměřil
tedy výzkum na vyšetřovací techniku ústavu
a sledování cizorodých látek v potravinách,
zejména na možnosti detekce jejich reziduí.
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V roce 1960 vystřídal docenta Dobeše
ve vedení ústavu docent MVDr. Zdeněk
Matyáš, CSc. (1923–2002). Vedle výuky

Zvláště se též zaměřil na karcinogeny
především při zpracovávání masa i na sledování antibiotik v potravinách. Jejich vý-

skyt a kvantitu sledoval ve výrobcích přímo
i v experimentech a výsledky publikoval
doma i v zahraničí.
V návaznosti na Lenfeldova a Höklova seminární setkání na ústavu Vysoké
školy veterinární v Brně a specializační
kurzy a exkurze a na Höklovy semináře pro veterinární lékaře a školení pro
pracovníky v masném průmyslu ve studijních programech Vysoké školy veterinární v Brně ve školním roce 1951/1952
byla zařazena do zimního semestru v roce
1951 do výuky v pátém ročníku navíc tzv.
specializace v hygieně surovin a potravin
živočišného původu. Tato nepovinná výuka byla určena pro přihlášené zájemce.
Byl to velmi kladný moment pro výrazný
pokrok ve vývoji výuky hygieny a technologie surovin a potravin živočišného původu u nás. V oboru veterinární hygieny
potravin byla takto vychována řada odborníků. Přihlášení studenti, a záhy frekventanti této specializace v pátém ročníku studia tak získávali obligátní znalosti
z chemie potravin, mikrobiologie potravin, z histologie a anatomie potravin,
z vegetabilních potravin a z hygieny technologií užívaných v potravinářství. Výuku
zajišťovali vedle přednosty ústavu docenta
MVDr.et RNDr. Miroslava Dobeše odborní asistenti v ústavu, většinou ti, co dříve
pracovali pod vedením docenta Hökla.
Výuku dotovali i vynikajícími učebními
texty, speciálními skripty a monografiemi. Byli to MVDr. Josef Svoboda, MVDr.
Zdeněk Matyáš, MVDr. Oldřich Zatočil,
MVDr. Gustav Schlée, MVDr. Josef Holec, MVDr. Jaromír Krejčí, MVDr. Mirko
Štěpánek, MVDr. Jaroslav Gilka, MVDr.
Pavel Titěra, profesorka MVDr Jindra
Lukášová, CSc., a další. Jeden z posledních přímých žáků docenta Hökla prof.
MVDr. Josef Holec, CSc., působil v ústavu od roku 1949. Zabýval se sledováním
cizorodých látek, zvláště antibiotik v potravinách. Jeho publikace byly uznávané
nejen u nás, ale i v zahraničí. Věnoval se
též výzkumu hygieny prvovýroby mléka,
hygieně a technologii mléčných potravinových produktů. Byl jediný z posledních
přímých odchovanců Höklovy školy, který
byl aktivně účasten při formování Fakulty hygieny a ekologie v roce 1990, kdy se
rodila třífakultní Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU) v Brně. Ještě řadu
let zde působil ve funkci přednosty nově
založeného Ústavu hygieny a technologie mléka na Fakultě veterinární hygieny
a ekologie (FVHE).

Tato tzv. specializace byla tedy organizována až do roku 1975. Od tohoto data
bylo studium na Vysoké škole veterinární v Brně dokonce reformováno do dvou
studijních oborů. Bylo to všeobecné veterinární lékařství a druhý obor veterinární
lékařství – hygiena potravin. O založení
těchto dvou oborů veterinární medicíny se na Vysoké škole veterinární v Brně
i v Košicích výrazně zasloužil docent Dobeš v roce 1975. Významná byla jeho účast
při vypracovávání náplně výuky pro obor
Veterinární lékařství – hygiena potravin
a náplně výuky profilových předmětů především.
Byly sestaveny nové učební plány, které byly uvedeny v platnost ve školním roce
1975/1976. Pro učební obor Hygiena potravin byly jako profilující zařazeny předměty podobně jako při specializaci v letech
1951/1952. Byla to hygiena masa, hygiena
mléka, hygiena drůbeže a vajec, hygiena
technických zařízení, prohlídka jatečných
zvířat a masa, veterinárněhygienický dozor a ochrana životního prostředí. V letech
1975–1995 bylo možno obor Veterinární
lékařství – hygiena potravin studovat i dálkově. Od založení této výrazné specializace v roce 1975 uplynulo již 40 roků, a tak
připomínáme toto jubileum. Se specializací vystudovalo do roku 1991 kolem 550
absolventů. Takto zavedená specializace
v první (1951) i druhé (1975) etapě přinesla pozitivní výsledky, neboť absolventi
se vesměs výrazně uplatnili v oblasti rozvíjející se veterinární hygienické službě jako
odborníci na slovo vzatí.

1/4

Velmi významný veterinární hygienik

31

ČASOPIS KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

byl v té době u nás MVDr. Jaromír Lát, CSc.
Působil v Ústavu pro hygienu a technologii
potravin Vysoké školy veterinární v Brně
od nástupu docenta MVDr. et RNDr. Jana
Hökla pod jeho vedením. Stal se záhy jeho
asistentem a zástupcem. S ukončením
studia po promoci v roce 1949 byl z politických důvodů nucen odejít a věnoval se
problematice hygieny potravin a hygieny
potravinářských technologií, zvláště pak ve
spojitosti s jejich přestavbou na velkovýrobu průmyslovou. Vytvořil tak koncepci hygienické kontroly hlavních směrů rozvoje
potravinářské velkovýroby. Jeho koncepce
pronikla i do výuky na Vysoké škole veterinární. Absolventi takto organizované výuky byli připraveni i na zvládnutí kontroly
hygieny ve velkokapacitních potravinářských provozech a masokombinátech.

V roce 1960 vystřídal docenta Dobeše
ve vedení ústavu docent MVDr. Zdeněk
Matyáš, CSc. (1923–2002). Vedle výuky
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