
33.-34.Choroby lovné zvěře 

Chorobám zvěře lze úspěšně předcházet dostatečnou zdravotní péčí, neboť jejím prová-
děním zabraňujeme a snižujeme možnosti vzniku chorob zvěře. 
Prevence a předběžná opatření mají rozhodující význam již při předcházení nemocem zvěře. 
Důležitým se jeví předběžná ochranná opatření v honitbách s hrozícími záplavami, kdy nejen 
záplavy, ale i naplavený materiál představující často odpady různého druhu nebezpečí, škodí 
zvěři. Velké nebezpečí hrozí zvěři v oblastech s možnou kontaminací chemickými látkami-
opět nejvíce v okolí chemických provozů, ale i kontaminace rozplavenými chemickými 
látkami při povodních. 
Je nutné provádět koprologická vyšetření brzy na jaře a na podzim na motoličnatost a 
strongylozu, a to zejména v okolí chovů hospodářských zvířat, ale také  na pastvinách, kde je 
dobytek na uzavřené ploše po celé vegetační období. K běžné preventivní činnosti myslivce 
by měla patřit kontrola těchto pastvin a jejich okolí, zda zde neleží padliny hospodářských 
zvířat a zejména zda jsou včas a dle zákona odstraňovány.  
V těchto zemědělských chovech se jeví podobnost s chovy zvěře v oborách, kdy je na malé 
ploše chováno o dost více zvěře, než ve volných honitbách. Veterinární dohled v oborách je 
nezbytností, jakož i kvalitní krmení s doplňky v každé oboře. 
 
Léky proti kokcidióze a syngamoze v umělých chovech bažantů je nutno přidávat do krmiv 
většinou již preventivně. Nicméně je nutno, zejména u chovu bažantů dbát na striktní dodr-
žování hygieny a čistoty ve všech prostorách bažantnice. V uznaných bažantnicích je nutné 
 žádat o zákaz vstupu v době hnízdění a tento striktně po občanech vyžadovat. 
 
Je nutno si uvědomit, že kromě ztrát přímých na zvěři z důvodů chorob zvěře, které jsou 
viditelné nálezy padlin jsou neméně závažné i ztráty nepřímé projevující se u zvěře opoždě-
ným růstem, snižováním hmotnosti, zhoršenou plodností, či zhoršenou produkcí zvěřiny a 
trofejí. 

Základem veškeré prevence je ovšem důsledné provádění preventivního odlovu, ač část 
Společnosti, bohužel ta větší část se často k zásadám odlovu prováděného myslivci staví 
negativně. 
 
Choroby rozdělujeme z hlediska příčin na : 

-nakažlivé (sdělné) 
-nenakažlivé 

Nejčastější příčinou nenakažlivých onemocnění je většinou nesprávná výživa, zejména 
v umělých odchovech, projevující se u bažantích a koroptvích kuřat dnou, kanibalismem, 
oštipováním peří, perózou a velmi častými střevními katary z požití zapařeného, zkysaného 
nebo plesnivého krmiva. 

 

 



Nakažlivé choroby dle původce nákazy se dělí na choroby : 
-virové 
-bakteriální 
-parazitární 
 
Další dělení chorob je na choroby : 
-zvěře spárkaté 
-zvěře drobné srstnaté, zejména zajíců a králíků 
-zvěře pernaté 
 
Zdravotní péče o zvěř spárkatou 

Nejdůležitějším se v současné době jeví sledování a prevence moru prasat. 

Stavy černé zvěře se jednak zvedly, a přitom není potřebné zastoupení starších, dospělých 
kusů, kdy mladší kusy snáze podléhají případným onemocněním a chorobám a jednak na 
chov a možné onemocnění černé zvěře navazují chovy domácích prasat, mnohdy chovaných 
za ne úplně vyhovujících hygienických a kafilerních podmínek, o čemž přinášejí zprávy sdělo- 
vací prostředky. Je až s podivem, že toto onemocnění nepropuklo s obvyklou razancí. 
Mor prasat je virové, infekční onemocnění, které má na chovy černé zvěře 
katastrofální dopad pro svoji akutnost. Černá zvěř  ztrácí pohyblivost, dochází často 
k ochrnutí zadní části těla. Prase močí tmavohnědě, v trusu průjmového charakteru bývá 
krev. 
Na kůži jsou drobné krváceniny, po vyvržení v obou střevech vředovité zduřeniny. 
Nákaza musí být pro svoji nebezpečnost i při podezření ihned hlášena veterinární správě, 
která rozhodne. Myslivci zpravidla některé kusy musí dodat na veterinární vyšetření, ale 
většinu padlin musí likvidovat v souladu se zákonem, tedy zajistit odvoz  do kafilérie. 
 

 Slintavka a kulhavka-prudce nakažlivé virové onemocnění zpravidla nejdříve na 
domácích zvířatech ze kterých se při nedodržení hygienických předpisů a karanténních 
opatření přenese na spárkatou zvěř, zejména na chovanou v blízkých oborách. Onemocnění 
má horečnatý průběh, zvířata kulhají, přestávají se pohybovat ve výbězích nebo na 
pastvinách. Virus je vylučován slinami, močí i trusem. 
V ústní dutině na sliznici a v okolí spárků se objeví puchýřky. K desinfekci se používá roztok 
louhu sodného a draselného ve 2 % koncentraci. Onemocnění stejně jako předchozí se musí 
při zjištění, nebo již při podezření hlásit na veterinární službu. Nákaza je velmi nebezpečná.  
Nemocná zvěř musí být odstřelena a bezpečně likvidována v kafilérii. 
 
 Motoličnatost-onemocnění způsobené cizopasnými červy listového, zrnečkovitého,                             
                                  kopinatého, nebo voštinového tvaru. 
 
U naší zvěře parazitují 4 druhy motolic a to : 

-motolice jaterní 
-motolice kopinatá 



-motolice velká 
-motolice bachorová 
 

 

 



 
 

 
 
Při velkém napadení parazity jsou žlučovody jater nebo i celá játra zduřelá, prostoupená 
vápennými solemi. Choroba se projevuje špatným výživným stavem, pozdním 
přebarvováním, slabými trofejemi atd. Hlavním a zásadním způsobem omezování 
motoličnatosti je ničení mezihostitelů ve spolupráci zejména s chovateli ovcí asanací pastvin 
a míst s výskytem mezihostitelských plžů. K léčbě Rafandazol. 

 



Střevní červivost způsobují cizopasné hlístice. Hlístice vyvolávají těžké trávící poruchy. 
                                      V trávícím ústrojí spárkaté zvěře žije často mnoho druhů těchto 
cizopasníků. Při propuknutí této nemoci, nazývané dříve jako střevní a žaludeční strongylóza 
zvěř hubne, je vyčerpaná a není výjimkou i její úhyn. Průvodním jevem jsou průjmy, pozdní 
přebarvování a slabé trofeje. Napadení bývá od jícnu až po konečník, tedy celá trávící sou-
stava. Prevencí je hygiena a asanace krmelců včetně okolí, vyšetření trusu v laboratoři v zim-
ním období a pochopitelně preventivní odlovy slabé zvěře. Doporučuje se rovněž přemísťo-
vání krmelců. K léčbě se používá Rafandazol a Cermix. 
 

 
 
Cizopasné hlístice (plicnivky) způsobují plicní červivost, kdy se jedná o napadení larvami a  
                                         dospělci (plicnivkami) průdušnice, průdušek a průdušinek, pronikají a 
zaplňují postupně celý plicní systém. Vytvářejí v dýchacích orgánech zánětlivá ložiska.  
Pravidelná a důsledná asanace krmelců je nezbytností a nelze-li jinak, je nutné krmelec 
přemístit. Léčba jako u předchozí, rovněž odlov slabého. 
 



 
 
 
 

 
 



 

Svalovčitost (trichinelóza)-je onemocnění způsobované občas u černé zvěře cizopasnou  
                            hlísticí svalovcem  stočeným. Onemocnění má formu střevní a svalovou. 
K nákaze člověka dojde po požití masa, či zvěřiny nakažené tímto parazitem   a nedokonale 
propečeného, či uvařeného. Na uvaření, či propečení nelze vždy spoléhat, zejména při 
současném rozmachu pytláctví, kdy odběratelem upytlačené  zvěřiny, na svalovce 
nevyšetřené, bývají často různá restaurační zařízení. 

 



Onemocnění má formu střevní a svalovou a může být pro člověka smrtelná, záleží na stupni 
napadení a průběhu. Podle zákonných předpisů musí být každá ulovená černá zvěř vyšetřena 
veterinárně na  trichinely. Odebrané vzorky z uloveného kusu černé zvěře-ze žvýkacích svalů, bránice, 
předloktí, mezižebří a z jazyka se zde dodávají na veterinární správu v Hodoníně vždy každý den ráno 
do 8 hodin a tato je zasílá k vyšetření do Jihlavy. O dodávce je pořízen oboustranně podepsaný zápis 
a lovec obdrží zpravidla do dvou dnů písemnou zprávu o výsledku. Pokud člověk pozře napadené 
maso, ve střevech se vylíhnou z vajíček, která tam nakladla samička larvičky a ty se dostanou krevním 
řečištěm do žvýkacích a mezižeberních svalů, kde se opouzdří. Nákaza bývá i u lišek, jezevců, kun, 
tchořů, ale i psů a koček. 

 

 



 

 

Zapouzdřený svalovec 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Střečkovitost-vyvolává paraziticky žijící larva střečka  nosního  a  podkožního  převážně na  
                                  spárkaté zvěři. Střeček je dvoukřídlý hmyz létající v parných dnech, kdy 
oplodněná samička klade vajíčka do srsti nebo kolem nosních a ústních otvorů a vylíhlé 
larvičky se následně dostanou dovnitř nebo se prokoušou kůží. Zvěř napadená larvami 
střečků nosních a hltanových má frkavý a dusivý kašel, hubne , špatně přebarvuje, zejména 
mladá zvěř krní a při velké invazi, kdy až dochází k ucpání  nosu a nosohltanu hyne udušením. 
Larvy střečka podkožního se provrtají  pod kůží, zpravidla na hřbetu, ale i na bocích (cca 200 
larev), kde parazitují, aby následně se opět provrtaly kůží, ale již mnohonásobně většími 
otvory ven, kde se vyvinou v dospělce. Projevy podobné, ale zvěř nekašle, léčba opět 
Cermixem. 
 
Srnčí napadené střečkem podkožním 



 
Srnčí napadené střečkem podkožním 

 
 
 
Srnčí napadené střečkem podkožním 



 
Larvy střečka podkožního u srny pod kůží na hřbetě 

 
 
Larvy střečka podkožního pod kůží srny po stažení 



 
 

 
 
Larvy střečka nosního a nosohltanového 



 
Prašivina-onemocnění způsobené parazitickými roztoči (zákožky). Z napadených míst  
                        vypadává srst, kůže je zarudlá, zvěř se tře zejména v místech napadení o 
předměty, protože napadení velmi svědí. Velmi častá u lišek. Snadno se přenáší na domácí 
kočky a psy, zejména , pokud se toulají a pytlačí v honitbě. Napadené lišky, případně i další 
odlovit a nejlépe spálit. 
 

Vzteklina-virózní onemocnění  přenosné i na člověka, ale také na téměř všechny druhy  
                      zvířat. Při neléčení se jedná o smrtelné onemocnění. K onemocnění dochází po 
pokousání nemocným zvířetem a znečištění rány slinami. Doba inkubace je od 2 týdnů až po 
několik měsíců. U domácích psů a koček musí být předložen očkovací průkaz se záznamem 
očkování proti vzteklině. V opačném případě se zvíře utratí a člověk je odeslán na preventivní 
očkování proti vzteklině. Onemocnění má tichou nebo zuřivou formu, kdy  nemocná zvěř 
ztrácí plachost, vrhá se na vše v okolí a kouše.  
Hlavním šiřitelem vztekliny jsou lišky, jezevci, toulaví psi a kočky. Každoročně je nutná 
preventivní vakcinace psů, koček a tlumení dravé zvěře, zvláště lišek. K vyšetření podezřelých 
zvířat je nezbytné zaslat hlavu s neporušeným mozkem, u lišek se ale většinou posílá 
podezřelá liška celá po ulovení v dvojitém Polyetylenovém pytli po předchozí manipulaci 
v gumových rukavicích, vhozených do pytle. 
 



 
 

Zranění a úrazy zvěře-bývají nejčastěji kolem frekventovaných silnic a železnic  nebo  
                                                poranění  zvěře způsobené zemědělskou mechanizací a  
                                                postřelením.  
Střelná poranění zvěře jednak hlavně ze společných honů bývají často důsledkem uspěcha- 
                                        ných ran mladých nezkušených myslivců, kteří někdy dokonce aniž by 
se přesvědčili na nástřelu tvrdí, že chybili, aby zvěř někde později zhasla. Bohužel  začínají 
převažovat úhyny ze střelných poranění zvěře motorizovanými pytláckými gangy, kdy tyto,  
pokud zvěř nezůstane v ohni, nebo poblíž silnici nedohledávají, ale střílí na další o čemž  
                                                svědčí řada publikovaných údajů.  
 Zvěř zraněná automobily často hyne dle závažnosti zranění v různé vzdálenosti od silnice.  
                                                Pokud zůstává po nárazu ležet na silnici, stále dost často není  
                                                hlášena uživateli honitby, ale buď je ponechána  u silnice v 
příkopu, nebo bývá i řidičem zcizena. Střet zvěře s automobilem končí většinou poškozením  
                                               vozidla. 
Střet zvěře s vlakem končí zpravidla hůře i pro velkou zvěř, kdy náraz nebývá někdy osádkou 
                                      vlaku ani zaznamenán. 
Narůstající je počet poranění nebo zabití zvěře zemědělskou mechanizací, která nejen, že  
                                         má větší  pneumatiky, ale má i větší záběr zemědělských zařízení 
s minimálními nebo i žádnými účinnými plašiči zvěře. Nejsou rovněž dodržovány osevní 
postupy, velké lány nejsou sklízeny od středu, ale  často od okrajů, zvěř drží do poslední 
chvíle a až pak vybíhá se všemi negativními jevy. 
 



Zdravotní  péče o zvěř drobnou srstnatou 

Myxomatóza-virové onemocnění divokých králíků, které zdecimovalo stavy divokých         

králíků v republice. U zajíců je toto onemocnění vzácné, ale o to intenzivněji napadá chovy 
domácích králíků, kde má rychlý, devastující účinek v jednotlivých domácích chovech. 
Příznačné jsou otoky hlavy, hnisavý výtok z očí, zduření očních víček, nádory na sleších a 
končetinách.  

 

 



Tularémie-bakteriální onemocnění hlodavců, zejména zajíců, slezina, mízní uzliny zduří. 
                       Nemoc je přenosná na člověka.  Tularemie je prohlášena za zaniklou, pokud se     
                       nevyskytne po dobu tří let.  
 

 
 
 Brucelóza-nakažlivé zmetání)-drobné bakterie-zající, drobní hlodavci, zvětšení varlat. 
                        Při akutním průběhu úhyn napadených kusů v krátkém čase, při chronickém 
                        zvířata ztrácejí plachost, dají se chytit, jsou vyhublá. 
 



 
 

Zdravotní péče o zvěř drobnou pernatou 

Mor drůbeže-virové, na jaře u bažantů nejvíce, v době toku a snůšek. Nákaza často  
                              zavlečena od domácí drůbeže, odstřel a pálení, desinfekce 5-10 % roztokem  
                              chloraminu. 
Ptačí neštovice-virové u koroptví, bažantů a holubů. Nakažení jedinci mají deformované  
                                 stojáčky nebo nárustky na zobáčcích. U slizniční formy má nemocná zvěř 
na sliznicích šedožluté pevné povlaky (pablány) je netečná, těžce dýchá, hubne a hyne.  
                               Vysazenou zvěř vakcinujeme, nemocné ptáky při odchycení zapeřit a      
                               zlikvidovat. 
 

Ptačí tuberkulóza-bakteriální onemocnění bažantů a koroptví. Vleklý průběh. Netečnost,   
                                  průjmy, hubnutí, kulhání. Uhynulé kusy ihned spálit. Při onemocnění   
                                  bažantů v odchovnách všechny vyšetřit, nemocné odstranit, voliéry  
                                  přemístit, vše asanovat chlorovým vápnem, přerýt, osít. Krmítka,   
                                  napáječky atd. desinfikovat 3-6 % roztokem chloraminu nebo 5 %                
                                 roztokem fenolu. 
 

Kokcidióza – parazitický prvok 



 

 



 

 

 

 

Syngamóza-srostlice trvalá , hlístice, bažanti. Ohniskový výskyt. Vážný problém   
                     U kuřat do stáří 8 týdnů. Dospělí červi červení. Onemocnělá zvířata těžce dýchají, 
k úhynu dochází zadušením. Po syngamóze vše přerýt, desinfikovat a nejméně 3 roky tam 
neodchovávat bažantí kuřata. Obdobné i tam , kde byla chována dospělá bažantí zvěř. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Ochrana před nemocemi 

 

 

 



 

 

 



 

SLAK 

 

 



 

 

 



 

 


