
Projekt                  
WELFARE V CHOVU DRŮBEŽE 
A JEHO VLIV NA BEZPEČNOST 

A KVALITU PRODUKCE
je spolufinancován Evropskou unií

Cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy ve výživě drůbeže, výživovými doporučeními, s přidáváním doplňků do krmných směsí a podestýlky 
na bázi přírodního původu, doporučeními při výběru technologie se zohledněním „welfare“, ale i motivovat, jak výrobu drůbeže zkvalitnit, zefektivnit výživu a zlepšit zdravotní stav, 

s výslednou produkcí kvalitního drůbežího masa a vajec. 
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Program

Čas Téma Hl. lektor/alternativní zástupce 

08:30 09:00 Registrace účastníků

09:00 10:00 POHLED AK ČR NA VÝROBU 
DRŮBEŽÍHO MASA A VAJEC

Ing. Václav Suchan, CSc. MBA.          
AK ČR, ředitel Úřadu 

10:00 11:00 

VÝŽIVA DRŮBEŽE A JEJÍ VLIV NA 
KVALITU DRŮBEŽÍHO MASA A VAJEC
Výživa drůbeže – kvalita a bezpečnost 
drůbežího masa a vajec, výsledky pokusů z 
pastvy slepic a kuřat chovaných na maso

Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.
Doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. 
Ing. Jana Vlčková, Ph.D. 
VÚŽV, v.v.i.   

11:00 11:15 Přestávka  

11:00 12:00

WELFARE A ZÁSADY BIOSECURITY 
V CHOVECH DRŮBEŽE
Biosecurity drůbeže, welfare u jednotlivých 
kategorií drůbeže a způsobu ustájení

Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. 
Ing. Gabriela Malá, Ph.D.
VÚŽV, v.v.i.

12:00 13:00

WELFARE Z POHLEDU ZDRAVÍ DRŮBEŽE
Zdravotní problematika u jednotlivých kategorií 
drůbeže, závažné onemocnění, zásady péče 
o drůbež

MVDr. Karel Kutlvašr, PhD.  
Praktický veterinární lékař     

13:00 13:30 Oběd  

13:00 14:00 LEGISLATIVA, WELFARE DRŮBEŽE 
Welfare drůbeží – legislativa EU a ČR MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.      

14:00 15:00 ŠETRNÝ ODCHYT A PŘEPRAVA 
DRŮBEŽE MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.   

15:00 Diskuse / Závěr semináře 

15:20 16:20 EXKURZE farma – lektor dle kraje
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Poznámky

WELFARE A ZÁSADY BIOSECURITY V CHOVECH DRŮBEŽE

Doc.MVDr. Pavel Novák, CSc. Ing. Gabriela Malá, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

Biologická bezpečnost (biosekurita) představuje strategii managementu, zaměřenou na minimali-
zaci možnosti průniku patogenních mikroorganismů na farmu, respektive do líhně (externí bio-
sekurita) a jejich šíření v chovu (interní biosekurita) s cílem prevence rizika ohrožení zdraví zvířat 
nebo kvality produktů.  Zavedení a dodržování opatření biosekurity je důležité zvláště u chovů s 
velkou koncentrací zvířat, kde zavlečení infekce představuje velké nebezpečí a způsobuje značné 
ekonomické ztráty. A to nejen snížením užitkovosti z důvodu onemocnění, ale samozřejmě také 
zvýšením úhynů zvířat, včetně zvýšení nákladů spojených s léčbou. 

Preventivní opatření v chovech drůbeže jsou směrována jednak k zamezení zavlečení nákazy do 
chovu (líhně) zvenčí (schéma 3), a jednak mají za cíl omezení mikroflóry uvnitř chovu (líhně) již 
existující, tzn. „prevenci mikrobiální únavy prostředí, respektive “stájového mikrobismu“, proje-
vující se jednak depresí růstu, jednak potenciálním narušením zdravotního stavu. To je významné 
nejen v chovech s vyšší koncentrací zvířat, ale samozřejmě také i v líhních s častým střídáním po-
pulací, kde dochází k vysokému zatížení prostoru i jeho okolí.

Prevence onemocnění hospodářských zvířat je jedním z předpokladů zajištění dobrého zdravot-
ního stavu a užitkovosti ustájených zvířat i dosažení ekonomické rentability chovu. Terapie one-
mocnění není tak efektivní ani ekonomická ve vztahu k prevenci. Platí zásada, že prevence je lev-
nější než léčba. Mnohým onemocněním je také v chovech drůbeže možné se vyvarovat použitím 
správných chovatelských praktik a zavedením řízení zdravotního stavu celého hejna „Health herd 
management“. Tato změna se projevuje snížením nákladů na léčení.

Individuální plán biologické bezpečnosti (biosekurity) vychází z daných podmínek chovu a po-
žadavků chovatele, a proto musí být vytvořen pro každý chov, respektive líheň tzv. na míru. Je to 
komplex preventivních opatření navržených pro jednotlivé chovy směřující k zabránění zavlečení 
infekčního agens do těchto chovů a jeho šíření v areálu farem prostřednictvím osob, zvířat, krmiva, 
dopravních prostředků (osobní a nákladní vozidla) a technologickými systémy s cílem prevence 
ohrožení zdraví zvířat/lidí nebo kvality produktů.
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Poznámky

Stupeň veterinární hygienické ochrany daného chovu drůbeže a z něho vyplývající zónování pro-
vozu farmy se řídí následujícími faktory:

•	 nákazová	situace	regionu;
•	 konfigurace	terénu	a	převládající	směr	větrů;
•	 vzdálenost	od	vodotečí,	dopravních	cest,	průmyslových	podniků;
•	 druh	zvířat	-	u	každého	druhu	jsou	jiné	požadavky	na	úroveň	biosekurity;
•	 koncentrace	zvířat	základního	hejna;
•	 	technologický	systém	chovu	-	přímo	určuje	úroveň	biosekurity	(například	ustájení	v	hale	

versus výběhový chov – možnost nekontrolovatelného kontaktu drůbeže s ostatními zvířa-
ty	a	lidmi;	dále	turnusový	versus	kontinuální	způsob	chovu);

•	 imunologická	uniformita	hejna.

Trvalé zlepšování genetických parametrů a úrovně výživy v chovech drůbeže po stránce kvalitativ-
ní i kvantitativní s sebou nese stálé zvyšování požadavků na kontrolu chovného prostředí, včetně 
mikroklimatických podmínek. Jestliže prostředí chovu není v souladu s přirozenými požadavky, 
jsou zvířata nucena vzniklý rozpor vyrovnávat svým přizpůsobováním. To je úzce spojeno s větší 
potřebou metabolizovatelné energie, snižováním užitkovosti ale i poruchami zdraví.

Mezi chovným prostředím a zvířaty dochází k interakcím, které mohou ovlivnit jejich zdraví a 
užitkovost. V našem klimatickém pásmu je drůbež většinou chována trvale v uzavřených stájových 
objektech. Zdravotní stav může výrazně ovlivnit negativní mikroklima v ustájovacím prostoru, kte-
ré musí zohledňovat druh, množství, kategorii a hmotnost zvířat, ale samozřejmě i technologické 
systémy ustájení, krmení, napájení, odklizu trusu atd. Významný faktor pak představují tepelně 
izolační vlastnosti obvodových konstrukcí stáje a činnost větracího, případně i vytápěcího zařízení.

Podle nároků na mikroklima je možné chov drůbeže rozdělit na tři etapy, a to líhnutí, odchov a 
výkrm, respektive chov nosnic. V období líhnutí musíme přísně dodržovat požadavky, kladené 
na líhnutí jednotlivých linií. Zvýšení teploty jen o několik desetin °C může vážně ohrozit výsled-
ky celého líhnutí. Období odchovu a výkrmu drůbeže představuje z hlediska mikroklimatických 
podmínek nutnost rychle reagovat na postupně měnící se nároky v závislosti na věku a hmotnosti 
ustájených jedinců. Z výše uvedeného vyplývá nutnost vytápění prostoru i v letním období. Proto-
že kuřata mají v prvním období života nízkou celkovou produkci vodních par, dochází na začátku 
každého turnusu k výraznému snížení relativní vlhkosti vzduchu ve stájovém prostoru. To u kuřat 
může vyvolávat vysychání sliznic, dehydrataci a zvýšenou vnímavost k respiračním onemocněním. 
Výše uvedené přímo souvisí také s požadavky na výměnu vzduchu.
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Teplota prostředí

Postupnému vývoji termoregulace odpovídají i požadavky na teplotu prostředí, kterou můžeme 
zajistit dvojím způsobem: vytápěním celého prostoru objektu na optimální teplotu (nejčastěji při 
klecové technologii ustájení) anebo samostatného vytápění objektu na nižší teplotu a lokálního 
vyhřívání zóny zvířat (tzv. kvočnami – u podlahového způsobu chovu). V průběhu jednoho týdne 
je proto při odchovu kuřat požadována teplota vzduchu v rozmezí mezi 30 až 32 °C (u výkrmu až 
33 °C), která se týdně snižuje o 2 až 3 °C až na optimální hodnoty pro dospělou drůbež. 

Drůbež má vyšší adaptační schopnost vůči chladu než teplu. Při teplotě na dolní hranici pásma 
optima (termoneutrální zóny) se drůbež snaží snížit výdej tepla zmenšením povrchu těla (zatahuje 
krk, hlavu případně i běháky) a načepýřením peří zvětšuje tepelně izolační „polštář“ kolem těla. 
Přitom dochází ke snížení příjmu vody, u malých kuřat může dojít k projevům kolektivní termo-
regulace – shlukování, což může mít za následek jejich ušlapání, případně i udušení. Nízké teploty 
mají vliv na životaschopnost kuřat do pěti týdnů věku. Poklesnou-li teploty pod pásmo optima, 
dochází ke zhoršení konverze živin, případně užitkovosti, při déle trvajícím poklesu je ohrožen 
zdravotní stav drůbeže. V praktických podmínkách je chlad u několikadenních kuřat méně častou 
přímou příčinou jejich úhynu. V pěti týdnech věku jsou kuřata již odolnější vůči nízkým teplotám, 
snížení teploty se projeví především zhoršenou konverzí živin. Velké výkyvy teploty překračující ± 
5 °C jsou příčinou nižších přírůstků při vyšší spotřebě krmiva (asi o 15 g na kus).

Naproti tomu vysoké teploty prostředí snáší drůbež mnohem hůře. Při teplotách překračujících 
horní hranici optima dojde nejprve ke snížení úrovně výměny látkové, v důsledku sníženého pří-
jmu krmiva dojde ke snížení pohybové aktivity, což má za následek snížení přírůstku. U kuřat star-
ších pěti týdnů mohou již teploty nad 27 °C zpomalit růst a zhoršit využití krmiv. Výdej tepla při 
vysokých teplotách prostředí je u drůbeže, která nemá vyvinuté potní žlázy, vázán na odpar vody 
z dýchacích cest. Se zvyšující se teplotou prostředí se zvyšuje frekvence dechu i svalová činnost. 
Zvýšení příjmu kyslíku vede ke zvýšené tvorbě tepla v organismu a vzniku hypertermie. Při zvýšení 
teploty z 21 na 32 °C dochází na každý stupeň k poklesu příjmu krmiva o 1,5 %.

Relativní vlhkost vzduchu je nutno vždy posuzovat ve vztahu k teplotě. U nejmladších věkových 
kategorií kuřat se doporučuje vyšší vlhkost vzduchu, než u kuřat starších. Jak příliš nízká, tak pří-
liš vysoká vlhkost vzduchu vytváří pro drůbež nežádoucí prostředí. Oba tyto stavy se považují za 
predisponující pro respiratorní infekce. V praktických podmínkách se setkáváme s nízkou relativ-
ní vlhkostí (často až pod 30 %) při vysoké teplotě prostředí u nejmladších kuřat v době vytápění 
hal. Pokud jsou kuřata vystavena takovým podmínkám dlouhodobě, dochází u nich k vysychání a 
následnému dráždění sliznic dýchacích cest a k celkové dehydrataci tkání. Kuřata více pijí, snižují 
příjem krmiva, a tím i přírůstky. Současně se zvyšuje prašnost a mikrobiální kontaminace vzduchu. 
To vše může vést ke vzniku infekčních onemocnění dýchacích cest. 
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Naopak s vysokou relativní vlhkostí v kombinaci s nízkou teplotou prostředí se setkáváme nejčas-
těji u starších brojlerů v zimním období při nedostatečné výměně vzduchu. Působí škodlivě navlh-
nutím peří drůbeže, čímž se sníží jeho tepelně izolační schopnosti a zvýší se přímý výdej tepla a do-
chází k neefektivnímu využití energie z krmiva. S vlhnutím podestýlky se současně zvyšuje vlhkost 
stavební konstrukce, čímž se zhoršují její tepelně izolační vlastnosti. Vysoká relativní vlhkost při 
vysoké teplotě snižuje výdej tepla z organismu snížením odparu vody z dýchacích orgánů. Zvyšuje 
se vylučování vody v trusu, snižuje se konverze krmiva, užitkovost a odolnost vůči chorobám. Za 
optimální vlhkost se považuje rozmezí mezi 60 až 70 %.

Rychlost proudění vzduchu má na výdej tepla z organismu drůbeže poněkud menší vliv než u sav-
ců. Je to v důsledku pokrytí povrchu těla splývající vrstvou peří a velmi malého zvlhčení pokožky. 
V závislosti od teploty prostředí může však přesto ovlivnit termoregulaci. Nepříznivě se projevuje 
zvýšené proudění vzduchu zejména při nízkých teplotách, zvláště pak v klecových chovech. Přízni-
vě působí vyšší rychlost proudění vzduchu při vyšších teplotách. Urychluje výdej tepla z organismu 
a zabraňuje jeho přehřátí. Při optimálních teplotách se doporučuje rychlost proudění do 0,20 m/s, 
(u kuřat do 4 - 5 týdnů věku) respektive do 0,30 m/s (u ostatních věkových kategorií drůbeže).

Vzhledem k příznivému ovlivňování termoregulace se za vysokých teplot vzduchu v létě připouští 
i v drůbežárnách vyšší rychlost proudění - až 1,5 m/s u starších věkových kategorií. Rychlost prou-
dění vzduchu hodnotíme hlavně ve vztahu k řešení výměny vzduchu ve stáji.

Stájové plyny 

Z hlediska optimálního vývoje organismu je třeba udržovat i odpovídající chemické složení vzdu-
chu. Koncentrace oxidu uhličitého by neměla přesáhnout 2000 ppm u kuřat do pěti týdnů věku a 
u starších 2500 ppm, amoniaku max. 25 ppm a sulfanu (H2S) 10 ppm. Oxid uhličitý představuje 
indikátor	výměny	vzduchu;	vyšší	koncentrace	vzdušného	amoniaku	působí	mimo	jiné	také	jako	
depresivní růstový faktor, negativně ovlivňující konverzi krmiva i pohlavní dospívání.

Prašnost a mikroorganismy

Vzduch v halách pro chov drůbeže obsahuje vyšší množství prachu. Jeho zdrojem jsou krmné smě-
si, podestýlka, suchý trus, peří a epidermis. Také prašnost ve stájovém prostředí je závislá na teplotě 
a vlhkosti vzduchu, u chovů na podestýlce samozřejmě také na vlhkosti a stáří podestýlky, stejně 
tak na pohybové aktivitě drůbeže. Tvorba prachu je minimální při vlhkosti podestýlky kolem 40 %, 
s jejím snižováním se zvyšuje. V halách s podestýlkovým systémem chovu se pohybuje nejčastěji 
v rozmezí 5-30 mg/m3. Prachové částice dráždí sliznice dýchacích cest mechanicky případně che-
micky. Mohou být živným médiem pro mikroorganismy, nosičem i ochranou před nepříznivými 
vlivy prostředí. Prach je také jednou z příčin typického zápachu v okolí hal, který silně znečisťuje, 
v řadě případů i ničí vegetaci.
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Biologické účinky prachu a mikrobiální kontaminace ovzduší úzce souvisí s problematikou infekč-
ních onemocnění dýchacích orgánů i faktorových onemocnění. Např. přežívání virů v ovzduší je 
nejkratší při relativní vlhkosti vzduchu 40-60 %. Při extrémně nízkých i vysokých vlhkostech vzdu-
chu se přežívání několikanásobně zvyšuje. Se zvyšující se absolutní vlhkosti vzduchu se snižuje 
prašnost a naopak.

Světlo

Drůbež je velmi citlivá na světlo. Vliv světla na životní projevy ptáků je výrazný, protože u nich 
převažuje zraková orientace nad ostatními smysly, což je důležité jednak v prvních dnech života a 
jednak při změně prostředí. Světlo působí na organismus drůbeže svou vlnovou délkou, intenzitou 
a barvou.

Požadavky hrabavé drůbeže na intenzitu osvětlení nejsou velké. Optimální intenzita osvětlení ve 
snáškových halách je přibližně 10 - 20 luxů, 5 - 15 luxů v odchovu a 2 - 10 luxů ve výkrmu. Při příliš 
vysoké intenzitě osvětlení dochází ke kanibalismu a rozpadu sociální hierarchie hejna.

Vliv barvy světla není jednoznačný. Je známo, že citlivost drůbeže na modrou barvu je velmi ome-
zená, což je využíváno například při vyskladňování. Červené světlo je považováno za nejefektiv-
nější, zamezuje, případně v některých případech tlumí výskyt kanibalismu. Běžně se v chovech 
používá světlo bílé nebo žluté.

Světelný režim ovlivňuje tělesný vývoj kuřic a pohlavní dospělost. Při volbě světelného dne platí 
zásada, že jeho délka nemá být od 8. týdne věku kuřic delší, než délka světelného dne používaná v 
průběhu snáškového období. Zkracováním délky světelného dne v období odchovu spolu s restrik-
cí krmiva je oddalována pohlavní dospělost. Na vypracování světelných režimů je kladen velký 
důraz a jejich dodržování je považováno za jeden z hlavních předpokladů dosažení maximální 
užitkovosti. Střídavé osvětlení zlepšuje intenzitu růstu a využití krmiv, snižuje výskyt defektů kon-
četin, hmotnostní nevyrovnanost, obsah tuku v tělní dutině a náklady na elektřinu. Ovšem světlo 
jako mikroklimatický faktor nemůže zlepšit genetický základ ani nahradit nedostatky ve výživě.

Nejmenší nároky na řízení stájového mikroklimatu jsou v užitkových chovech nosnic, kdy se v 
průběhu snáškového období nároky na tepelnou pohodu prakticky nemění.

Vytváření optimálních podmínek stájového prostředí je důležitým předpokladem pro pohodu zví-
řat. Užitkovost, plodnost, zdraví a chování zvířat je pak dokladem toho, do jaké míry dané podmín-
ky chovného prostředí vyhovují požadavkům ustájených zvířat.
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Na základě úrovně současného poznání je možné konstatovat, že ani jeden ze současných techno-
logických systémů používaných v chovu drůbeže nesplňuje všechny podmínky pro dosažení po-
hody zvířat. Při jejich posuzování je proto nutné hledat určité kompromisy, které budou přijatelné 
jak pro zvíře, tak i pro člověka.

Biosekurita v líhních

Líheň je potenciálním zdrojem přímého či nepřímého šíření infekce. V provozu líhní se musí po-
zornost zaměřit na kontrolu dodržování kritických limitních hodnot v jednotlivých fázích techno-
logického postupu s důrazem na monitoring:

•	 vajec	(povrchu	skořápky),
•	 ploch	a	zařízení,	které	mohou	vejce	kontaminovat,
•	 kontaminaci	ovzduší,	včetně	ventilačního	systému,
•	 technologické	systémy	a	zařízení,
•	 personál.

Základem preventivních opatření a současně významným faktorem snižujícím riziko onemocnění 
jednodenních kuřat je sanitace líhní. Nepřímý přenos infekce násadovými vejci z chovu zapříčiňuje 
navíc zhoršení líhnivosti vajec. Nízká úroveň sanitace může také způsobovat zvýšení úhynů kuřat 
na začátku odchovu.

K dosažení odpovídajícího efektu dezinfekce musíme zohledňovat odolnost mikroorganismů a 
charakter prostředí, v němž bude dezinfekce prováděna. U vybraného dezinfekčního prostředku je 
nezbytné dodržet doporučený způsob jeho použití (koncentrace, teplota roztoku, použité množ-
ství, četnost aplikací, včetně doby expozice). 

Důsledné dodržování hygienického režimu, úrovně veterinární a ošetřovatelské práce s důrazem 
na šetrný způsob zacházení a optimální podmínky skladování násadových vajec jsou rozhodujícím 
faktorem produkce kvalitních jednodenních kuřat, která jsou předpokladem pro dosažení ekono-
mické rentability v líhňařských provozech.
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Všeobecné požadavky na prostory líhní

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

Prostory líhní musí odpovídat produkční kapacitě líhní, rozdělené na část čistou a nečistou. Jejich 
uspořádání, provedení, konstrukce, umístění a velikost prostor musí:

•	 mít	povrchovou	úpravu	stropů,	stěn	i	podlah	z	odolných	materiálů	s	hladkým	povrchem;

•	 umožňovat	pravidelnou	údržbu,	čištění	a	dezinfekci	prostor;

•	 umožňovat	jednoduchou	demontáž	částí	technologie	pro	účely	sanitace;

•	 zabránit	nebo	minimalizovat	kontaminaci	vzduchem;

•	 	poskytnout	zaměstnancům	odpovídající	pracovní	prostor	k	provádění	všech	hygienických	
úkonů;

•	 zabraňovat	hromadění	nečistot	s	následným	pomnožením	nežádoucích	plísní	na	površích.

Transport násadových vajec a jednodenních kuřat

Pro přepravu násadových vajec i jednodenních kuřat se musí používat tepelně izolované vozy s 
klimatizací, vybavené registračním zařízením ke sledování teploty vzduchu v přepravním prostoru. 
Základem úspěšného transportu jednodenních kuřat je pravidelná sanitace vozidel s důrazem na 
kvalitu umytí a dezinfekci prostoru pro přepravu kuřat vždy po každé přepravě. Nákladový prostor 
vozidla	se	začíná	čistit	a	dezinfikovat	od	shora	dolů,	tj.	od	stropu	přes	bočnice	na	podlahu	a	zároveň	
od kabiny směrem k nakládací rampě.

Významnou roli hraje také vyrovnaná teplota skladovacího prostoru v líhni a nákladového pro-
storu vozidla. Z hlediska biologické bezpečnosti je nezbytné používat čisté papírové jednorázové 
proložky	na	vejce,	respektive	přepravní	krabice	na	kuřata,	případně	řádně	vymyté	a	vydezinfiko-
vané plastové přepravky (lísky). Vozidla přepravující násadová vejce z farem do líhní a jednodenní 
kuřata	na	farmy	musí	být	vždy	po	každé	přepravě	vyčištěna,	umyta	a	vydezinfikována.
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Veterinární ochranná pásma líhní

Stanovení veterinárních ochranných pásem vychází z oddělení výrobní zóny od zón ostatních. Pro-
voz mezi nimi a spojení farmy s vnějším prostředím probíhá v uzlech vstupem a výstupem z nich. 

Orientační odstupové vzdálenosti staveb (areálů) líhňařských chovů drůbeže od staveb ostatních 
chovů	drůbeže	jsou	1000	m;	od	staveb	pro	ostatní	druhy	hospodářských	zvířat	pak	500	m.

Z hlediska veterinárně hygienické ochrany je možno jednotlivé provozní celky líhně rozdělit do tří 
zón: bílá (čistá), černá (nečistá) a neutrální zóna (tabulka 2).

Požadavky na provoz líhní

Kvalita procesu líhnutí závisí na mnoha faktorech, jako jsou věk a zdraví hejna, vyrovnaná hmot-
nost násadových vajec včetně míry jejich znečistění a také provozní podmínky v líhni. V před-
líhních i dolíhních musí být v průběhu líhnutí přesně dodržovány mikroklimatické podmínky (s 
důrazem na teplotu relativní vlhkost). Významné je také odpovídající zařízení pro výměnu vzdu-
chu zabezpečující dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odstranění produktů respirace, vlhkosti i 
nežádoucích plynů z líhní i dolíhní.

Rozmnožovací chovy

Cílem odchovu kuřic nosného typu je produkce zdravých nosnic pro produkční chovy.

Naproti tomu cílem odchovu kuřic masného typu je produkce zdravých nosnic, snášejících biolo-
gicky plnohodnotná násadová vejce, šlechtěných na vysokou intenzitu růstu a dosažení předpoklá-
dané živé hmotnosti v 5 týdnech věku. Základním předpokladem dosažení optimální užitkovosti v 
reprodukci je oddělený odchov kuřic a kohoutů, který umožňuje řízený fyziologický vývoj rodičů v 
průběhu období odchovu. Následující období chovu nosnic masného typu je zaměřeno na produk-
ci co nejvyššího množství oplozených vajec vhodných pro líhnutí.

Ustájení kuřic nosných i masných hybridů by mělo probíhat ve stejných technologických systé-
mech, protože změna systému ustájení (podestýlka-klec) působí jako významný stresový faktor 
s negativním dopadem na zdraví a užitkovost chovaných zvířat. Z hlediska optimálního využití 
prostoru v halách se jeví jako výhodnější technologie ustájení kuřic ve více etážových klecích. Z ve-
terinárně hygienického hlediska je výhodou tohoto systému ustájení oddělení zvířat o trusu. Nevý-
hodou jsou pak vyšší investiční a náklady na údržbu. Naproti tomu u odchovu kuřic na podestýlce 
musíme klást důraz na hygienickou nezávadnost podestýlkového materiálu.
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Rozmnožovací chovy

Rozmnožovací chovy jsou potenciálním zdrojem šíření infekce prostřednictvím násadových vajec.

Mezi rizikové faktory potenciální mikrobiální kontaminace násadových vajec patří:

•	 externí	kontaminace	–	skořápka	(póry	a	trhliny),
•	 vertikální	přenos	 –	infikované	hejno,
•	 interní	kontaminace	–	žloutek	a	bílek,
•	 vektory	 	 –	ruce,	hmyz,	hlodavci,	vozidla,	zařízení.

Z mikrobiologického hlediska je možno konstatovat, že v době snášky by u zdravého hejna měla 
být vejce mikroorganismů prostá. Výjimky nastávají v případech přenosu infekce prostřednictvím 
vajec (transovariální přenos). Při salmonelóze, tuberkulóze, mykoplazmóze aj. se mikroorganismy 
dostávají přímo z krve do vaječníku a do tvořící se žloutkové koule. Vejce může být kontaminováno 
zárodky také ve vejcovodu a v oblasti kloakya pak se jedná o vertikální přenos infekce.

K nepřímému vertikálnímu přenosu dochází při kontaminaci vejce zvenčí přes skořápku, ať již tru-
sem při průchodu kloakou nebo stykem s vnějším prostředím (podestýlka). Některé mikroorganis-
my mají schopnost aktivně prorůstat přes neporušenou skořápku do vaječného obsahu (salmonely 
nebo plísně), jiné se zase mohou dostávat dovnitř pasivně přes mechanicky porušenou skořápku 
- praskliny, naklování ,apod. (například půdní bakterie).

Kromě vertikálního přenosu bakteriálních infekcí je třeba počítat u drůbeže s existencí transova-
riálního přenosu virových agens (například virus aviární leukózy, adenovirus, reovirus, cirkovirus, 
parvovirus). Výskyt těchto infekcí úzce souvisí se zdravotním stavem rodičovského hejna a mož-
nostmi regulace výskytu vertikálně přenosných onemocnění. 

Vejce se po snesení začíná ochlazovat, dochází k částečnému smršťování obsahu, v důsledku toho 
nastává ve vejci podtlak, který nasává mikroorganismy z povrchu skořápky přes póry, protože ku-
tikula je ještě vlhká a není dostatečně zacelená.

Na suché skořápce převažují G+ mikroorganismy, především koky. Naproti tomu na vlhké sko-
řápce převažují G- mikroorganismy, které způsobují hnilobný rozklad vaječné hmoty. Frekvence 
výskytu mikroorganismů ve skořápce vajec je zřejmá z tabulky 5.

Při studiu vlivu teploty skladování vajec na růst Salmonella enteritidis bylo zjištěno, že doba pou-
žitelnosti vajec by neměla být delší než 21 dnů v případě, že byla skladována při teplotách do +20 
°C. Při vyšších teplotách dochází k výraznému zvýšení množství Salmonella enteritidis na usklad-
něných vejcích. Při skladovacích teplotách pod +8 °C dochází k zastavení růstu mikroorganismů. 
Celkový počet mikroorganismů (CPM) ve skořápce vajec se zvyšuje s délkou skladování.
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Mezi základní požadavky ochrany vajec před mikrobiálním znečištěním patří v první řadě udržo-
vání dobrého zdravotního stavu chovaných jedinců. Následně pak samozřejmě i preventivní zoo-
hygienická a epizootologická opatření zabraňující mikrobiální kontaminaci skořápky. Především je 
třeba zaměřit pozornost na dodržování hygienických zásad technologie chovu v jednotlivých sys-
témech, včetně pravidelného čištění a dezinfekci všech zařízení, se kterými přijdou vejce do styku 
(transportní pásy, čistota proložek, atd.).

Pro produkci kvalitních násadových vajec v rodičovských a prarodičovských hejnech hraje vý-
znamnou roli dobrý zdravotní stav (chovná kondice, silná konstituce), odpovídající úroveň výživy, 
včetně optimálního poměru pohlaví.

Z faktorů chovného prostředí je nutné věnovat zvýšenou pozornost mikroklimatickým podmín-
kám v halách s důrazem na teplotně vlhkostní a světelný režim, odpovídající počet a čistotu snáš-
kových hnízd, u podestýlkových chovů pak nejen množství, ale i kvalitu podestýlky.

Chov nosnic

Hodnocení technologických systémů, využívaných v současnosti pro chov nosnic v České repub-
lice, je založeno na analýze vybraných ukazatelů chovu (chování zvířat, zdravotní stav, prostředí, 
kvalita produktu), které jsou nedílnou součástí obecných zásad biologické bezpečnosti v chovech 
nosnic (viz. tabulka 1).

Při zhodnocení všech dosavadních systémů chovu nosnic je možné souhlasit s myšlenkou Dr. 
Appelbyho, kterou v roce 1997 přednesl na mezinárodním sympoziu o welfare ve Wageningenu: 
„Dobře řízený klecový chov může nosnicím poskytnout lepší úroveň welfare, než špatně vedené 
alternativní systémy“.

Výkrm brojlerů

Efektivní výkrm brojlerů vychází z využití víceliniových užitkových hybridů vyšlechtěných na vy-
sokou intenzitu růstu a optimální složení jatečného těla.

Ve výkrmu brojlerů je nezbytné kromě dodržování všech všeobecných zásad biosekurity soustředit 
pozornost na preventivní organizačně provozní, technická a stavební opatření, řešící otázky mož-
nosti zabránění zavlečení nákazy do chovu (tabulka 2).
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Ekonomické aspekty biosekurtiy

Vše začíná a končí u ekonomiky. Rozhodnutí o zavedení a dodržování zásad biosekurity na farmu 
drůbeže závisí nejen na prozíravosti a ekonomickém zhodnocení nákladů a výnosů.

Investice do biosekurity představují náklady spojené se snížením výskytu nemocí, které vedou k 
poklesu nákladů na veterinární péči. Investice do biosekuritních opatření se vyplatí jen v tom pří-
padě, když náklady a ztráty spojené s dalším snížením výskytu nemocí mají za následek pokles 
celkových nákladů na léčení. Jakmile se investice do biosekuritních opatření dostanou do bodu 
zlomu, potom může být výsledný efekt, v podobě dalšího snižování celkových nákladů na léčení, 
jen malý nebo dokonce žádný.

Předpokládaný ekonomický přínos vychází z předpokladu, že dodržováním programu péče o zdra-
ví a biologickou bezpečnost chovu dojde ke zlepšení zdravotního stavu chovaných zvířat, jen v cho-
vech drůbeže se sníží náklady na veterinární péči v chovu minimálně o deset procent. Na základě 
odborného	kvalifikovaného	odhadu	minimálních	nákladů	na	veterinární	službu	a	léky	představuje	
tato úspora přibližně 0,01 koruny na ustájený kus a krmný den, tj. za rok u nosnic za 11 měsíců asi 
3,35	Kč/kus;	u	výkrmu	kuřat	pak	0,35	Kč/kus.	Výsledný	potenciální	roční	ekonomický	efekt	snížení	
celkových	nákladů	bude	v	případě	chovu	výkrmových	kuřat	(cca	11	693	000	ks)	4	092	550,-	Kč;	v	
chovu nosnic (cca 3 733 242 ks) pak 12 506 360,- Kč. 

Jedním	z	dalších	významných	nepřímých	ekonomických	profitů	je	omezení	pravděpodobnosti	pře-
nosu nemocí v chovech i mezi hejny. Proto plemenný materiál z chovů uplatňujících biosekuritu 
je možno deklarovat jako biologicky bezpečnější v porovnání se zvířaty z ostatních chovů, čemuž 
samozřejmě odpovídá i jeho vyšší realizační cena.

Žádný plán není nikdy stoprocentně spolehlivý, lepší je řídit se „zdravým selským rozumem“. O 
účinnosti plánu biosekurity rozhodují následující rizikové faktory: člověk, zvíře, krmivo a voda, 
transport, technologické systémy a zařízení, asanační opatření.

Závěr

Dobrý management chovu drůbeže by se měl zakládat na dvou základních principech, tj. naplnění 
základních potřeb a biologické bezpečnosti chovu (biosekurity).

Odpovídající hygienická úroveň chovu je předpokladem udržení dobrého zdravotního stavu a do-
sažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů v chovech. Podceňování jednotli-
vých opatření biosekurity s sebou přináší nejprve snížení užitkovosti, poté se zvýší frekvence vý-
skytu onemocnění a tím následně dojde ke zvýšení nákladů spojených s léčbou při současném 
zvýšení rizika úhynu zvířat, což chovateli snižuje ekonomickou rentabilitu.

Příspěvek vychází z řešení projektu NAZV QJ1530058.
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Tabulka 1: Hodnocení technologických systémů v chovech nosnic 

 Konvenční 
klece 

Obohacené 
klece 

Voliéry Podestýlky Výběhové 
chovy 

Chování zvířat      
     možnost pohybu - - - - + + + + + + + 
     sociální vztahy + + + + / - - - - - - - - 
     výběr hnízd - - - + + + + + + + + + + + 
     popelení - - - + + + + + + + + + + + 
     kanibalismus + + + - - - - - - - - - - - 
Zdravotní stav      
     infekce + + + + + - - - - 
     onemocnění + + + + + - - - - 
     parazité + + + + + + - - - - 
     zhmožděniny + + / - - - - - - - 
Prostředí      
     emise + + + + + + - - - - - - 
     tepelné bilance + + + + + + + - - - - 
Kvalita produktu      
     kontaminace vajec + + + + - - - 
     kvalita vajec + + + + + + + + + + / - 
     rezidua léčiv + + +  -   
Pracovní podmínky      
     prach + + + + + + / - - - - 
     produktivita + + + + + - - - - - - 
+ + +  pozitivní hodnocení     Zdroj: Anonym (1999) 
- - -  negativní hodnocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Tabulka 2 – Zdroje infekce a preventivní opatření ve výkrmu brojlerů 

Zdroj  Opatření 
Zvířata veterinární filtr  

chov jedné věkové kategorie na jedné hale 
Uhynulá kuřata plastové kontejnery (popelnice) u hal 

kafilerní box na hranici farmy 
Lidé hygienická smyčka 

ochranný oděv a obuv 
dezinfekční rohože na vstupu do hal 

Ustájovací objekty (haly) účinné čištění, mytí a dezinfekce mezi turnusy 
povrchy (strop, podlaha, stěny) 
technologické systémy 
- krmítka, napáječky 
- větrací klapky 
- ventilátorové šachty 
- topné zdroje 
- pracovní pomůcky  

Okolí hal volný pás o šířce cca 1-2 m  
- betonový povrch resp. jemný štěrk 
- pravidelné sečení travního porostu 
jedové staničky s nástrahou 

Krmivo překladový uzel mezi černou a bílou zónou 
Voda dezinfekce napájecích systémů mezi turnusy 

dezinfekce napájecí vody 
Podestýlka vyvezení podestýlky po turnusu mimo areál farmy 

dezinfekce nové podestýlky po navezení do hal 
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TERMÍNY KONÁNÍ 
seminářů s exkurzí (vždy 8:30 – 16:00 h): 

Místo a termín konání

Ústecký kraj 12. září 2017

Hl. m. Praha 14. září 2017

Kraj Vysočina 19. září 2017 

Středočeský kraj 20. září 2017

Jihočeský kraj 10. říjen 2017

Jihomoravský kraj 12. říjen 2017 

Moravskoslezský kraj 17. říjen 2017

Královéhradecký kraj 18. říjen 2017

Plzeňský kraj 26. říjen 2017

Karlovarský kraj 30. říjen 2017
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