
MYSLIVOST 



Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje 
soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, 
kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. 
         Ottův slovník naučný 

Ing. Lukáš Kandler 



NEMOCI ZVĚŘE 

Infekční choroby zvěře srstnaté 
Virové choroby: 

Myxomatóza králíků 
 Vyskytuje se v České republice od roku 1955. Silně 

zdecimovala v té době vysoké stavy králíků divokých                 
i domácích. 

 Chorobu přenáší hlavně bodavý hmyz, ale i ptáci, člověk          
a nemocná zvířata.  

 Klinicky se choroba projevuje zánětem spojivek, hnisavým 
výtokem z očí, otokem hlavy a uzlovitými útvary v podkoží. 
Králík nežere a dochází k úhynu. Někteří jedinci však přežívají 
a stávají se dalším zdrojem nákazy.  

 Ochranná opatření stanoví veterinární správa. Vakcinace      
se provádí v chovech domácích králíků. 

 Ing. Lukáš Kandler 



Myxomatóza 



NEMOCI ZVĚŘE 

Mor prasat 

Je aktuální velmi nebezpečná nákaza prasat 
domácích a zvěře černé, vzájemně přenosná.  

Virus vyvolává těžké celkové horečnaté 
onemocnění. Selata a mladá zvěř většinou 
hyne, starší kusy mohou přežít a stát               
se zdrojem nákazy.  

Přenáší se přímým stykem, podestýlkou, 
krmivem, nářadím a patrně i ptáky.  

Nákaza je povinná hlášením a jsou 
nařizována velmi přísná veterinární opatření. 

Ing. Lukáš Kandler 



Mor prasat 



NEMOCI ZVĚŘE 

Vzteklina 

Onemocnění zejména lišek, ale i kun, jezevců, 
koček, srnčí zvěře a psů. Je přenosná i na člověka        
a končí ve všech případech smrtí. Virus proniká       
do těla nejčastěji ranou při pokousání vzteklým 
zvířetem.  

Onemocnění probíhá ve formě zuřivé (častěji),    
nebo tiché. Inkubace je různě dlouhá, v extrémních 
případech až 1 rok. Zvíře ztrácí plachost, požírá 
nestravitelné předměty, onemocnění končí 
paralýzou svalů včetně dýchacích, čímž dochází         
k smrti. 

 Ing. Lukáš Kandler 



NEMOCI ZVĚŘE 

Vzteklina 

Při podezření na tuto chorobu u zvěře musí 
myslivec zachovat maximální opatrnost                        
při manipulaci s úlovkem a zajistit jeho dodání     
k veterinárnímu vyšetření. Další opatření stanoví 
veterinární správa. 

Preventivně se vakcinují všichni psi a podle 
rozhodnutí úřadů i lišky. Vakcína pro lišky                  
je vykládána myslivci nebo letecky v honitbě 
šachovnicovitě, asi 16 dávek na 1 km2. Tímto 
očkováním lišek se podařilo vzteklinu utlumit. 

 Ing. Lukáš Kandler 



NEMOCI ZVĚŘE 

Slintavka a kulhavka 
 Je to velmi nebezpečná virová nákaza vyskytující            

se zejména v chovech domácích zvířat, dále u srnčí, 
daňčí, jelení, kamzičí, černé a losí zvěře. Nákazu 
přenášejí nemocná zvířata. 

 Klinicky je možno vidět puchýřky na mulci, jazyku a jeho 
spodině a mezi spárky. Chůze je bolestivá, dochází           
k uvolnění a vyzutí spárků. Při zhoubném průběhu 
choroby nastává rychle úhyn. 

 Nákaza je povinna ohlášením a opatření stanoví 
veterinární správa. Její výskyt je obvykle vázán               
na onemocnění domácích zvířat.  

 

 
Ing. Lukáš Kandler 



Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 283 – 284.  

 

Ing. Lukáš Kandler 



Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 

Ing. Lukáš Kandler 


