
MYSLIVOST 



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

Infekční choroby zvěře srstnaté 
Bakteriální choroby: 

Brucelóza zajíců 

Je to chronické onemocnění způsobované 
bakterií (Brucela suis) přenosné na domácí 
zvířata, zejména prasata, ale i člověka.  

Onemocnění se šíří nemocnými zvířaty             
a potravou potřísněnou močí a výtokem          
z pohlavních orgánů. Je chorobou s přírodní 
ohniskovostí, která se udržuje delší dobu.  
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NEMOCI ZVĚŘE 

Brucelóza zajíců 
Projevuje se zduřením varlat samců, výtokem             

z pohlavních orgánů u samic. Dochází               
k potratům. V děloze i varlatech vznikají 
nekrotické uzlíky, které je možno najít               
i ve slezině, játrech, ale i plicích a svalovině.  

Rovněž při výskytu brucelózy zajíců stanoví 
veterinární správa ochranná a zdolávací 
opatření. Po honu jsou všichni zajíci 
serologicky vyšetřeni na výřadu a je o nich 
rozhodnuto veterinárním lékařem. 
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Brucelóza  



NEMOCI ZVĚŘE 

Tularemie 

 Je to choroba způsobovaná bakterií, vyskytuje 
se u hlodavců, zajíců a je přenosná na člověka. 

 Je to onemocnění s přírodní ohniskovostí              
a stacionárně se vyskytuje v některých oblastech 
(jižní Morava). 

Nákaza se přenáší buď přímo nemocným 
zvířetem nebo prostřednictvím hmyzu. Člověk      
se nakazí buď přímo manipulací nemocnou zvěří 
(stahování a kuchyňské zpracování),                
nebo potravou znečištěnou močí či trusem 
nemocných zvířat.  
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NEMOCI ZVĚŘE 
Tularemie 

Klinicky se choroba u zajíců projevuje ztrátou 
plachosti, malátností, v akutních případech 
dochází k úhynu. Častější je však průběh 
chronický. Z vnitřních orgánů bývají změny         
na slezině (silné zvětšení), uzlíky ve slezině, 
játrech a plicích. 

Ochranná opatření stanoví veterinární správa. Je 
nařízeno po honech vyšetření všech zajíců          
na výřadu, které provede veterinární pracovník. 
Pozitivní zajíci jsou neškodně odstraněni, 
negativní se mohou při zachování hygienických 
opatření dále zpracovávat. 

 
 



Tularemie 
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NEMOCI ZVĚŘE 
Sněť slezinná (Antrax-uhlák) 

 Původcem je bakterie Bacilus anthraxis. 
 Náhlý úhyn (i během 24 hodin) jinak zdravého kusu. 

Bývá zjistitelné krvácení z přirozených otvorů tělních. 
 Při pitvě bývá zjišťováno silné zvětšení sleziny                 

s rozbředlou tkání. Krev se nesrazí, je dehtovitě 
tmavá. 

 Při podezření ze snětí slezinné nemá být uhynulý kus 
otvírán. Bacil má schopnost tvořit na vzduchu spóry, 
které dlouho odolávají vlivům prostředí (v půdě vydrží 
až 30 let). 

 Choroba přenosná na člověka končící často smrtelně. 
 Ochranná opatření stanoví veterinární správa.  
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NEMOCI ZVĚŘE 

Aktinomykóza 
 Je sporadicky se vyskytující onemocnění způsobené 

bakterií rodů Actinomycetes a Actinobacillus,             
která se může nacházet na krmivu nebo stelivu a vzácně 
napadat spárkatou zvěř, především srnčí. Poraněnou 
sliznicí dutiny ústní proniká do tkání. Na postižených 
místech, nejčastěji kostech čelistních, pozorujeme 
otoky, píštěle s výtokem hnisu s množstvím spor plísně. 
Napadená kost má houbovitý charakter. V důsledku 
toho nemůže zvěř přijímat potravu, hubne až zhyne.       
U černé zvěře může být aktinomykózou napadeno             
i vemeno bachyně. Napadená zvířata je třeba                   
co nejrychleji z honitby odstranit. Aktinomykózou může 
onemocnět i člověk. 
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Aktinomykóza 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 284.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 

Ing. Lukáš Kandler 


