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Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 



Mladá hospodářská zvířata  
Rozpoznávání zdravých a nemocných zvířat - trias 

• Opakování anatomie, fyziologie trávicí soustavy u skotu, 

plemenný typ 

Prevence ochrany zdraví 

• Včasné podávání mleziva 

• Zajištění podmínek vhodného ustájení 

• Vhodná výživa a krmení, kvalita krmiv 

• Ochrana proti nákazám - vakcinace 

• Dodržovat zásady welfare 

Projevy zdravého zvířete 

• Lesklá srst, projevuje zájem o okolí, vlhký studený mulec, 

projevuje zájem o okolí, přijímá krmivo, čilé 



Mladá hospodářská zvířata  
Rozpoznávání zdravých a nemocných zvířat - trias 

Projevy nemocného zvířete 

 

• Matná zježená srst 

• Neprojevuje zájem o okolí 

• Teplý suchý mulec 

• Kalné oko 

• Nepřijímá krmivo 

• Polehává 

• Příznaky průjmu 

 

 

 



Mladá hospodářská zvířata  
Rozpoznávání zdravých a nemocných zvířat - trias 

Hodnoty triasu 

• Puls  90-100/min  

• Dech 50-65/min    

• Teplota 38,5-39,5°C tele do 2 měsíců 

                  38-39°C skot do 1 roku 

Pomůcky: lékařský teploměr, borová vazelína, ochranný skřipec 

Postup:  

• Teplota – rektální měření, 3-5min, lékařský teploměr 

• Puls – ozvy srdce měříme 1min, přiložením ruky na tepnu 

(krční, podocasní) 

• Dech – pozorujeme zvedání a klesání krajiny břišní (zvíře v 

klidu) 



Mladá hospodářská zvířata  
Rozpoznávání zdravých a nemocných zvířat - trias 

Příčiny biologické 

• Bakterie 

• Viry 

• Cizopasníci 

Nemoci telat například 

• Salmonelóza (paratif) 

• Katary žaludku a střev 

• Ochroma telat 

• Akutní průjem, úplavice 

• Zánět pupku 

• Nekrobacilóza (Difteorit) 

 

 



Mladá hospodářská zvířata  
Rozpoznávání zdravých a nemocných zvířat - trias 

Bezpečnost práce 

 Přístup ke zvířatům, zacházení se zvířaty, kázeň, hygiena 

 Pracovní oblečení, pracovní obuv 

 

Prověřovací otázky 

 

1) Vysvětli rozdíl v chování zdravého a nemocného zvířete 

2) Popište příznaky onemocnění 

3) Zjistěte a zapište hodnoty triasu do tabulky 

4) Uveďte nemoci telat 



Číslo telete Tep Dech Teplota Hodnocení zdravotního stavu telete 

Zjistěte hodnoty triasu u skupiny telat a zapište do tabulky. 

Zhodnoťte zdravotní stav telete. 



Zdroje: 

• www.orlicky.net 

• www.crvcz.cz 

• Metodika odborného výcviku, Institut výchovy a vzdělávání MZVž v 

Praze 

http://www.orlicky.net/
http://www.crvcz.cz/

