
ÚČINEK LÉČBY 
RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
TELAT POMOCÍ NESTEROIDNÍCH 
PROTIZÁNĚTLIVÝCH LÉKŮ 
(NSAID)   

V kontrolní klinické studii provádě-
né u 100 telat s akutním respiračním 
onemocněním byl pozorován účinek 
Metacamu meloxicamu v kombinaci 
s antibiotickou terapii. Všechny
telata byly léčeny florfenikolem a 50 
telatům byl v jedné dávce aplikován 
Metacam (metaloxicam). Všechna zví-
řata byla vyšetřována v období 14 dnů 
a byly sledovány následující paramet-
ry: chování, tělesná teplota, frekvence 
dýchání, dyspnoe, nosní sekrece, kašel, 
patologické plicní šelesty a apetit. Při 
virologickém a bakteriologickém vyšet-
ření nosních mukózních buněk respek-
tive sekretu tracheální mukózy, byly 
vyloučeny virová onemocnění. Po 14 
dnech nebylo výrazné zvýšení tělesné 
hmotnosti. Po 90 dnech, zvířata, která 
byla léčena Metacamem vykazovala 
významně vyšší tělesnou hmotnost než 
kontrolní skupina.

Bardella I., Heckert H.P., Hofmann W.
Klinika přežvýkavců, Univerzita Berlín, 
Německo

KLINICKÝ ÚČINEK 
MELOXICAMU (METACAM) 
U TELAT S RESPIRAČNÍM 
ONEMOCNĚNÍM

Úvod: meloxicam, nesteroidní protizá-
nětlivý lék (NSAID) třídy oxicamů, je 
v EU registrován pro použití u telat a 
psů pod obchodním názvem Metacam.
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Použití   
u skotu

SKOT 3

Cíl: náhodný dvojitý slepý pokus sledo-
val účinnost jednorázové aplikace melo-
xicamu u telat s respiračním onemocně-
ním v porovnání s jinými NSAID.
Metody: telata byla první den léčena 
buď meloxicamem nebo srovnávaným 
NSAID. Léčba s porovnávaným výrob-
kem NSAID byla opakována 
2. a 3. den. Ve skupině léčené meloxi-
camem byl 2. a 3. den podáno place-
bo. Současně byl po tři následující dny 
podáván ceftiofur 1.0mg/kg. Zvířata 
byla sledována 1.,2., 3. a 8. den. Pri-
márními parametry byl total clinical 
index score (TCIS, minimum 8, maxi-
mum 26) zjišťované 2. den a skládající 
se z – rektální teploty, příjmu krmiva, 
celkového chování, stupně dyspnoe, 
kašle, nazálního výtoku, patologických 
plicních šelestů. Sekundární parametry 
se skládaly z: TCIS po další dny, vlastní 
klinický účinek, výskyt opakované apli-
kace, recidivy.
Výsledky: Počet 127 telat (65 meloxi-
cam, 62 srovnávané NSAID) byl vy-
hovující pro zhodnocení. Před léčbou 
nebyly sledovány významné rozdíly 
mezi skupinami zvířat. Hodnota TCIS 
se zlepšila z 19,6 a 19,7 první den na 
16,2 a 16,8 druhý den pro meloxicam 
a porovnávané NSAID. 
8. den byla příslušná hodnota pro me-
loxicam 9,9 a pro srovnávanou skupi-
nu 9,6. Procento zvířat, u kterých došlo 
k zlepšení kašle od 2. do 3. dne bylo 
ve skupině léčené meloxicamem (22%) 
v porovnání s kontrolní skupinou (8%) 
významně vyšší (p=0,045).
Závěr: Jednorázová aplikace Metacamu 
(meloxicam) u telat s respiračním one-
mocněním je účinná v kombinaci s pří-
slušnými antibiotiky. Účinnost je odpoví-
dající třem aplikacím jiných NSAID.

Schneider T., Philipp H., Kleemann R., 
BIV, Ingelheim, NěmeckoVý
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Chřipkové vlny u telat

SKOT 3

Respirační onemocnění u telat a mladého skotu je 
jednou z nejdůležitějších „ekonomických zátěží“ od-
chovu skotu ve všech zeměpisných šířkách. Tak jako 
řada chovatelů bohužel nezvládá racionální kontrolu 
výdajů a kalkulaci rizik v managementu ztrát, stejně 
tak řada veterinárních lékařů obtížně zvládá reálnou 
kalkulaci rozboru náklady versus potenciální přínos a 
opomíjí dvě základní zásady: 1. Zdraví zvířat je fi-
nančně ocenitelná komodita stejně jako pšenice nebo 
železná ruda. 2. Produkční schopnost zvířat je přímo 
úměrná jejich zdravotnímu stavu.
 Obě zásady platí bez ohledu na momentální stav cen 
zemědělských produktů. 
Zdraví je veličina biologická, zcela nezávislá na ak-
tuálním cenovém rámci, jinými slovy při extrémně 
nízkých cenách komodit je ztráta při chovu zdravých 
zvířat nižší než při odchovu nemocných, naopak  při 
vysokých cenách komodit je zisk z chovu zdravých 
zvířat vyšší než zisk z chovu zvířat zdravotně horších. 
Rozhodnutí jestli v dobách dolních oblastí cenové 
křivky omezovat investice do zdraví (profylaktické 
programy), nebo například tyto programy úvěrovat, 
musí být technické rozhodnutí, založené na početním 
porovnání potenciálního omezení ztrát (porovnáním 
mezi obdobími například) a cenou peněz investova-
ných do programu (tedy včetně obsluhy možného úvěru).

Respirační onemocnění mladého skotu je etiologicky 
polyfaktoriální a jeho vznik je výsledkem vztahů mezi 
faktory prostředí, organismem zvířete a přítomnými 
patogeny. Stresory, které negativně ovlivňují imunitní 
i neimunitní obranné mechanismy organismu telete 
jsou odstav, přesuny, změny krmení, přeplnění pro-
stor a špatné větrání. Některé z nich (větrání a přeplně-
né kotce) navíc usnadňují přenos patogenů mezi zvířaty.
Respirační onemocnění skotu způsobuje řada pato-
genů. Iniciální – viry – zpravidla narušují obranné 
schopnosti organismu a usnadňují kolonizaci dol-
ních cest dýchacích bakteriemi. Vlny chřipkových 
onemocnění u telat jsou často sezónního charakteru 
(pozdní podzim, předjaří, letní horka) a postihují 
takřka převážně mladý skot ustájený, zřídka pastevní 
odchov. Morbidita u ustájeného skotu dosahuje čas-
to až 100%, procento úhynů bývá různé, v horších 
případech může dosáhnout 20%. U individuálních 
zvířat je incidence nejvyšší v období, kdy se množství 
mateřských protilátek dostává pod ochrannou úroveň. 

Etiologie zahrnuje stresové faktory, které souběžně 
s virovými agens (Parainfluenza 3 virus, Bovinní respi-

ratorní syncytiální virus, Bovinní herpesvirus I – IBR,  
Virus bovinní virové diarrhoei) potlačují obranné 
schopnosti organismu, což umožňuje množení ko-
menzálů a podmíněně patogenní mikroflóry v horních 
cestách dýchacích a později kolonizaci dolních cest 
dýchacích a vznik bronchopneumonií, především 
v kranioventrálních oblastech plic.
Bakterií nejčastěji izolovanou z plic skotu postižené-
ho respiračním onemocněním je Pasteurella hemolyti-
ca, dále Pasteurella multocida, Actinomyces pyogenes 
a Haemophilus somnus.
Tyto bakterie jsou vesměs normálními obyvateli naso-
pharyngu telat, především tonzilárních krypt. Při stre-
su nebo virové infekci se zvýší rychlost replikace  P. 
haemolytica v horních cestách dýchacích a dochází 
ke kolonizaci plic. V období rychlého množení také 
vzrůstá její virulence a dochází k tvorbě leukotoxinu. 
Interakce mezi tímto a obrannými mechanismy hosti-
tele způsobují poškození plicní tkáně, omezují funkč-
nost plic a vyvolávají příznaky pneumonie.

Nález typický při pitvě uhynulých telat lze při in-
fekcích P. haemolytica označit jako fibrinózní nebo 
fibronekrotickou pneumonii. Na plicích pozorujeme 
okrsky červenočerných až šedohnědých lézí s želati-
nózním ztluštěním interlobulárních sept a fibrinózní 
pleuritídou. P. multocida a H. somnus vyvolávají 
změny s menším množstvím fibrinu, zato supurativní 
bronchitidou až bronchopneumonií. Abscedace se 
u chronických případů vyvine v období cca 3 týdnů 
a kolem 4. týdne se tyto abscesy opouzdřují. Z nich 
bývá nejčastěji vykultivována Actinomyces pyogenes.   

Laboratorní vyšetření pouze ke stanovení bakteriál-
ního původce má omezenou hodnotu, protože zmí-
něné bakterie jsou normálními obyvateli horních cest 
dýchacích. Kultivace ze vzorků plic uhynulých telat 
nebo intratracheální či bronchoalveolární stěry s pře-
nosem kultury do transportního media lze využít pro 
stanovení citlivosti původce vůči ATB.
Ke zjištění přítomnosti primárních virových agens 
v chovu lze využít serologické vyšetření krav i telat. 
Pro interpretaci výsledků a případná doporučení je 
však nutno zvážit individuální situaci v chovu (napá-
jení kolostrem po narození v nočních hodinách např.) 
i odlišné chování virů (PI3, BRSV, IBR a BVD) při vy-
volávání imunitní odpovědi u telat.
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Léčba antibiotiky je základní volbou. Častou chybou 
je předčasné ukončení ATB léčby v okamžiku prv-
ního ústupu klinických příznaků. Jejím následkem 
bývají opakované relapsy. K omezení rozvoje zánětu 
respiračního systému se používají především NSAIDs. 
Tyto nesteroidní antiinflamatorní látky brání dalšímu 
rozvoji zánětu, jejich použití je však nejúčinnější 
v počátečních stadiích onemocnění, předtím než do-
šlo k vývoji ireverzibilních změn v dolních cestách 
dýchacích.   

Praktické zkušenosti s vakcínou Triangle 4 Ph-K
Společně s manželkou máme třináctý rok na starosti zdravotní stav 
telat a mladého skotu v bývalém VKT na ústeckoorlicku. Celková 
kapacita stáje cca 2200 ks, věkové kategorie 14 dní – 9 měsíců stáří.. 
Roční obrat stáda 5 000 – 6 000 ks telat.V takovém chovu je respirační syndrom každodenním chlebem a 
jednoznačně nejdůležitějším objektem našeho zájmu. Zdravotní 
stav stáda často představuje časovanou bombu, která může kdykoliv 
spustit. V době před nástupem polyvalentních vakcín  ztráty v chovu 
často přesahovaly normální meze. Vakcinovalo se monovalentními 
vakcínami (PI3, IBR) s neuspokojivými výsledky. Patologické nálezy 
a kultivace hovořily vždy jednoznačně pro známou kombinaci P. 
haemolytica, P. multocida, H. somnus, přesto prvotní příčinou byly 
infekce virové.  „Chřipkové“ vlny probíhaly několikrát ročně a často 
lavinovitě s nezadržitelnou silou.Vakcínu Triangle 4 Ph-K používáme čtvrtý rok. Pokrývá nejdůležitější 
virové patogeny + P. haemolytica. Vakcinujeme týden po naskladnění 
telat s revakcinací za 21 dní, revakcinaci v 6 měsících již neprovádí-
me. Ekonomický efekt vakcinace je nesporný, což pochopil i majitel, 
který vakcinaci po nedobrých zkušenostech  z předvakcinačního ob-
dobí, již jednoznačně vyžaduje. Snížily se ztráty telat, chřipkové vlny 
jsou méně časté a co je nejdůležitější – veterinář může vcelku klidně 
spát beze strachu, jaká katastrofa ho čeká další den.
Vakcína nezlikviduje respirační syndrom a veterináře rozhodně nepři-
praví o práci, terapie má však lepší efekt a žádná chřipková vlna již 
neprobíhá fatálně.
 
MVDr. Přemysl Gross

Profylaxe může spočívat ve vakcinaci krav proti respi-
račním virózám v době zaprahlosti, tak abychom zvý-
šili množství kolostrálních protilátek v období porodu. 
Telata musí dostat kolostrum v množství 8-10% svojí 
tělesné váhy v průběhu 12 hodin po porodu. Vakcina-
ci telat je nejlépe provádět 3-4 týdny před přesunem 
či prodejem, i když u individuálních zvířat může po 
první aplikaci primovakcinace docházet k interferenci 
s přetrvávajícími mateřskými protilátkami.
K. Daniel
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Výživa psů a koček 
DIETOLOGICKÝ SERVIS VE VETERINÁRNÍ 
PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT
Pod pojmem dietologický servis si lze v nejširším slova 
smyslu představit soubor opatření v rámci komplexu pre-
ventivní veterinární péče vedoucí k udržení optimálního 
zdravotního stavu jedince. V užším slova smyslu pak sta-
novení optimální krmné dávky v závislosti na přesně defi-
novaných parametrech a v konečné fázi i prodej krmiv a 
krmných doplňků.

Jestliže si uvědomíme, že kvalitní výživa se podílí z více než 
50% na tvorbě a udržení zdraví zvířete a veterinární lékař 
je odborným garantem zdraví, pak nám tato disciplína při 
správném pochopení a nastavení  nabízí přímo netušené 
možnosti pro zvýšení kreditu a profitability pracoviště.  

I v dietologii je nutno klienty, resp. pacienty určitým způ-
sobem kategorizovat a následně zvolit pro každou kategorii 
nebo soubor kategorií individuální přístup.

Rozdělení dle aktuálního zdravotního stavu:
l Výživa zdravých zvířat
l Výživa nemocných zvířat
 l Nosologické jednotky ovlivnitelné krmivem
 l Nosologické jednotky nereagující na krmivo
 – krmivo jako doplňková terapie

Rozdělení dle věkové kategorie
Rozdělení dle aktivity
Rozdělení dle hmotnostních kategorií (psi)
Rozdělení dle plemenné příslušnosti 
l Některá plemena psů a koček mají specifické nároky na 
výživu, resp. obsah některých živin v krmivu. Konkretizace 
je však nad rámec tohoto pojednání. Připomeňme třeba 
Bedlington teriéra a jeho vztah k obsahu mědi v krmivu, 
nebo Perskou kočku a saturaci molybdenem apod.

Z hlediska formy lze dietologický servis rozdělit do třech 
na sebe navazujících kroků:
1.  Informace
2.  Navržení vhodného krmiva se stanovením optimální 
 krmné dávky
3.  Vlastní prodej  

ad. 1) Informace
Tento krok lze považovat v celém komplexu péče o zákaz-
níka za nejdůležitější. Připravujeme si zde totiž pole pro 
krok poslední a pokud si zde získáme důvěru klienta v naší 
odbornou fundovanost, máme vyhráno. Obchod je totiž 
záležitostí ryze emocionální a klient musí nabýt dojmu, že 
to, co mu nabízíme, je pro něj, resp. jeho čtyřnohého příte-
le zcela nepostradatelné a nikdo jiný mu nabízené služby 
nemůže poskytnou kvalitněji. Naopak kvalitně poskytnuté 
informace zcela zákonitě zastírají otázku ceny, která se 
v moderních ekonomikách podílí na prodejnosti služby 

z maximálně 5 %. Jinak řečeno - cena není rozhodujícím 
faktorem.

V první fázi je nutno získat od klienta co nejvíce informací 
a anamnestických údajů přímo souvisejících s výživou. 

Ve fázi druhé zhodnotit na základě získaných informací 
dosavadní výživu, vyzvednout klady klientova postupu a 
naopak poukázat na nedostatky ve výživě a jejich možné 
dopady na zdraví zvířete a to jak v krátkodobém, tak v dlou-
hodobém horizontu.

V neposlední řadě je nutno klientovi vysvětlit důvody naše-
ho zájmu o kvalitní výživu jeho miláčka. Ve své podstatě je 
nejdůležitějším a klientem nejsnáze akceptovatelným důvo-
dem zdraví zvířete a komplexnost námi poskytované péče. 
Zde se uplatní argumenty typu: „ výživa půl zdraví“, „jako 
Váš veterinář znám po zdravotní stránce Vašeho pejska 
(kočičku) nejlépe a dokáži velmi dobře posoudit jeho potře-
by z hlediska výživy“, „budete-li respektovat námi navržený 
dietologický postup, bude Vaše zvířátko zdravější“, „ kvalit-
ní výživou ušetříte za terapeutickou činnost, protože budete 
méně nemocní“ apod.. V této fázi se můžete okrajově a 
jakoby mimoděk dotknout neadresnosti prodeje v různých 
pet shopech a hypermarketech, nešvarů s takovým pro-
dejem spojených a třeba i v obecné rovině nedostatečné 
odborné způsobilosti personálu. Všechny argumenty však 
musí být klientovi nabídnuty nenásilnou formou a jejich 
cílem je dovést klienta k otázce: Tak co byste, pane doktore, 
navrhoval? 

ad. 2) Navržení vhodného krmiva se stanovením optimální 
krmné dávky
Výběr vhodného krmiva se odvíjí od výše popsané kate-
gorizace klienta, resp. jeho psa či kočky, v závislosti na 
získaných informacích, na základě klinického, případně 
specializovaného vyšetření a v neposlední řadě na portfoliu 
námi nabízených krmiv a krmných doplňků. 
Při kvalitní komunikaci s klientem bude tento v zásadě 
respektovat naše doporučení, nicméně z mnoha známých 
důvodů by měl mít možnost určitého, byť třeba omezeného 
výběru. 

V případě, že nemáme v rámci veterinární praxe integro-
vaný obchod s krmivy a chovatelskými potřebami ( což lze 
v kontextu komplexnosti poskytovaných služeb považovat 
za ideální stav ), je nutno vybrat vhodná krmiva, která bude-
me schopni a ochotni svým klientům bez obav nabídnout. 

Na českém trhu je v současné době registrováno okolo 60 
značek krmiv od těch nejkvalitnějších až po krmiva kvality 
zcela pochybné. Portfolio krmiv nabízených ve veterinární 
praxi by však nemělo být příliš široké. Ze zkušeností vy-
plývá, že plně postačuje 3 – 5 značek. Zvolená krmiva by 
zároveň měla splňovat určité parametry:

druhý díl
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1. Kompletnost z hlediska definice kompletního krmiva
2. Zdravotní nezávadnost
3. Ucelenost sortimentu – výživa pro všechny fáze života
 psa/kočky + klinické diety
4. Dostatečný rozsah balení dle gramáže
5. Silná a odbornou veřejností uznávaná značka
6. Kvalitní distribuce bez výpadků v sortimentu ( silný a
 schopný dovozce )
7. Vhodná cenová politika
8. Marketingová podpora 

Budeme-li respektovat výše popsaných 8 bodů, zúží se 
možnost výběru krmiva vhodného pro veterinární praxi ze 
60 značek na značek zhruba 8. Když však přidáme  devátý 
parametr a tím je absolutní exkluzivita prodeje pro vete-
rinární pracoviště a to jak u krmiv standartních, tak u kli-
nických  diet, je možnost výběru na českém trhu omezena 
pouze jednou jedinou značkou, kterou lze bez nadsázky 
nazvat „veterinárním krmivem“.
Takto nastavená exkluzivita apriori odbourává možnost 
široké konkurence a umožňuje větší fixaci klienta na veteri-
nární pracoviště. 

Při stanovení optimální krmné dávky respektujeme v první 
fázi doporučení uvedená výrobcem na obalu krmiva. Tato 
doporučení jsou orientační a vycházejí ze statistického a 
matematického průměru pro danou hmotnostní kategorii. 
Z toho důvodu pozveme klienta na kontrolu za 4 – 6 týdnů 
a krmnou dávku patřičně upravíme.

Při první návštěvě klienta je vhodné založit dietologickou 
kartu pacienta. Její obsah záleží zcela na rozsahu pracoviš-
těm poskytovaných služeb v rámci dietologického servisu. 
Pro běžnou praxi postačí plně rozšířená karta pacienta, 
která je součástí většiny kvalitního veterinárního software. 
Mezi základní údaje karty lze zahrnout nacionále, dieto-
logický status praesens, hmotnostní a růstovou křivku, vý-
sledky laboratorních vyšetření, používané krmivo a krmnou 
dávku. Kopie karty by měla být předána spolu s krmivem 
klientovi. Na zadní stranu této kopie lze uvést zásady kr-
mení psa/kočky, techniku krmení pro konkrétního jedince, 
frekvenci krmení, datum příští návštěvy, případně úkoly pro 
klienta, které má splnit do další návštěvy.

ad.3) Vlastní prodej 
Na tomto místě se nabízí otázka tvorby ceny a stanovení 
marže.
Cena by měla především kopírovat přímé a nepřímé nákla-
dy spojené s dietologickým servisem a provozem veterinární 
praxe a v dalším i ocenění vlastní práce. 
Neexistuje jednoznačné pravidlo pro nastavení marže, ale 
můžeme se zde opřít o zkušenosti z vyspělých ekonomik, 
kde se marže 30 % považuje za minimální a běžné rozpětí 
je 35 – 50 %. Takto nastavená marže jednak dává dostateč-
nou možnost pro tvorbu zisku a tím i další investice do pod-
nikání při relativně normálním pracovním tempu. V druhé 
řadě umožňuje nastavit určité motivační a věrnostní systémy 
v rámci praxe aniž by byla výrazně ohrožena profitabilita 
pracoviště. I v podmínkách českého trhu lze při vhodném 
výběru portfolia produktů a kvalitní komunikaci se zákaz-

níkem nastavit podobné rozpětí marže a to zcela bez obav 
z cenové konkurence ze strany ostatních prodejců.

Uveďme si zde ještě modelový příklad ekonomické kalku-
lace pro odůvodnění prodeje kvalitnějších a tím i dražších 
krmiv v rámci dietologického servisu:

Zvažované veličiny
l Krmivo č.1 – pořizovací hodnota 40,- Kč/kg, průměrná 
KD 170 g/10 kg ž.m./den
l Krmivo č.2 – pořizovací hodnota 70,- Kč/kg, průměrná 
KD 120 g/10 kg ž.m./den
l Marže – 30%
l Celková hmotnost obsluhovaných zvířat – 500 kg
l Fiskální období – 1 měsíc

VÝPOČET HRUBÉHO ZISKU PRO KRMIVO Č.1

Objem prodaného krmi-
va ve fiskálním období

500/10 x 0,170 x 30 tj. 255 kg

Pořizovací náklady 255 x 40 tj. 10.200,- Kč

Hrubý zisk 10.200,- x 30% tj. 3.060,- Kč 

VÝPOČET HRUBÉHO ZISKU PRO KRMIVO Č.2

Objem prodaného krmi-
va ve fiskálním období

500/10 x 0,120 x 30 tj. 180 kg

Pořizovací náklady 180 x 70 tj. 12.600,- Kč

Hrubý zisk 12.600,- x 30% tj. 3.780,- Kč

Z uvedeného příkladu jednoznačně vyplývá, že při prodeji 
kvalitnějších krmiv lze dosáhnout při nižším objemu fyzické 
práce a nižších vedlejších nákladech ( skladovací prostory, 
ztráta času apod.) vyššího hrubého zisku, než při prodeji 
krmiv méně kvalitních. 

Shrnutí výhod dietologického servisu pro veterinární praxi:
l ucelení komplexnosti poskytovaných služeb – zvýšení 
kreditu pracoviště
l užší vazba klient – veterinární pracoviště
l lepší znalost pacienta – snazší diagnostika a cílenější 
terapie v případě výskytu onemocnění 
l přímé i nepřímé zvýšení profitability pracoviště 

Celý komplex dietologického servisu s vyjímkou prvních 
návštěv a klinické dietologie lze delegovat na řádně proško-
lený střední veterinární personál, kde se zvláště ekonomické 
aspekty dietologického servisu ještě násobí.

MALÁ ZVÍŘATA+
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Drůbež
INFEKČNÍ BURSITIDA DRŮBEŽE – IBD 
(INFECTIOUS BURSAL DISEASE, GUMBORO)
Je infekční onemocnění virového původu (virus z čeledi 
Birnaviridae), které je celosvětově rozšířeno.Postihuje lym-
fatické orgány kuřat, především burzu Fabricii, a navozuje 
destrukci B-lymfocytů, čímž vzniká stav imunosuprese. 
V postiženém chovu jsou nejvyšší ztráty kuřat ve stáří 2 
– 6 týdnů,  jen někdy též u starších kuřat. Dochází jednak 
k přímým úhynům, jednak k zaostalostí v růstu a k zakrně-
losti. Dalším problémem je relativně vysoká stabilita viru, 
jeho dlouhé přežití v prostředí a nesnadné odstranění všech 
nosičů viru z kontaminovaného prostředí.

Přirozeně vnímavý na infekci virem IBD je pouze kur domácí, 
dále krůty a kachny. Klinicky reagují na infekci  pouze mladá 
kuřata, zpravidla jen do stáří 20 týdnů. U starší drůbeže, u krůt 
a kachen probíhá infekce inaparentně. Specifické mateřské pro-
tilátky chrání kuřata po dobu 2 až 5 týdnů, podle výše jejich titru.

Infekce virem IBD nastává převážně perorální cestou a přes 
horní cesty dýchací a hematogenní cestou se v organismu 
rozšíří. Bursa Fabricii je infikovaná během 11 hodin p.i., 
virus se dostává dále do sleziny, do thymu, do Harderovy 
žlázy a do ledvin. Jako cílové buňky jsou především B-lym-
focyty a prekurzorové buňky, což navozuje stav imunosu-
prese, který vrcholí do 3 týdnů po infekci.

Virus IBD se vylučuje z organismu především trusem po 
dobu 10 – 14 dní, je relativně velmi odolný, udržuje se v 
prostředí aktivní po dobu několika měsíců.

Diagnostika IBD 
Se stanovuje podle pitevního nálezu, na SVÚ nebo ve ve-
terinárních laboratořích histologickým vyšetřením, sérolo-
gicky především ELISA- testem / IDEXX /, příp. lze provést 
pokus o izolaci a průkaz viru. 
Jako zajímavá a užitečná pomůcka pro sledování změn 
burzy Fabricii kuřat je  speciální pravítko s různě velkými 
otvory, tzv. „Bursametr“, kterým lze při pitvě uhynulých 
kuřat změřit a posoudit její velikost. 

Imunoprofylaxe IBD       
Vlastní preventivní a imunoprofylaktická opatření proti IBD 
vycházejí jednak z povahy viru a jeho tenacity, jednak z do-
stupných vakcín. V Evropě se používají k imunizaci proti 
IBD pouze klasické virové kmeny sérotypu 1, o různém 
stupni zbytkové patogenity. Vakcinací se má především do-
cílit vytlačení virulentního viru, snížení mortality, morbidity 
a také imunosuprese, navozené terénním virem IBD. 
Po imunizaci nosnic masného typu inaktivovanou vakcínou 
proti IBD  (v 16-20.týdnu věku), lze docílit vysoké hladiny 
specifických protilátek v období snášky, které po přenosu 
jsou s to specificky chránit potomstvo v prvých týdnech 
života mateřskými protilátkami. Používají se jak monova-
lentní vakcíny proti IBD, tak především vícevalentní vakcíny 
(kombinace inaktivované vakcíny proti IBD s dalšími inak-
tivovanými virovými antigeny jako Newcastleské choroby, 
Infekční bronchitidy, Reovirózy – IB/ND/Gu/Reo).
Živé vakcíny proti IBD pro imunizaci kuřat jsou tříděny 
podle virulence vakcinačního viru na slabé („mild“), středně 
virulentní (,,intermediární“) a na kmeny s vyšší virulencí 

(„strong“ či „intermediární plus“ nebo „hot“). Vakcinační 
kmeny s vyšším stupněm virulence navozují zpravidla vyšší 
titry protilátek, způsobují větší postvakcinační mikroskopic-
ké leze na burse Fabricii, ale jsou s to překonat vyšší hladi-
ny mateřských protilátek. Imunosupresivním účinkem však 
mohou navodit snížení tvorby protilátek po vakcinaci kuřat, 
např. proti pseudomoru drůbeže. Proto závisí volba vakci-
načního kmene viru IBD pro imunizaci na infekčním tlaku a 
na virulenci terénního viru, který chov ohrožuje. 
Imunizace kuřat proti IBD se provádí ve velkochovech 
podle různých vakcinačních programů. Jedním z nejdůle-
žitějších faktorů pro úspěšnou imunizaci živou očkovací 
látkou proti IBD je výše  hladiny mateřských protilátek kuřat 
připravených k vakcinaci. Mateřské protilátky dovedou vy-
blokovat vakcinační virus: proto se musí oddálit termín imu-
nizace proti IBD, až tyto protilátky klesnou na úroveň, která 
již dovoluje vakcinačnímu viru navodit kuřatům dostatečnou  
imunitu. Efekt mateřských protilátek na imunizaci proti IBD 
je nutno brát v úvahu u každé vakcinace kuřat. Proto je velmi 
výhodné, znát průměrné hladiny mateřských protilátek v hejnu 
kuřat ještě před aplikací vakcíny, aby se imunizace neprováděla 
do neznámých hladin, kdy může být imunizace neúčinná.
Pro praxi lze vypočítat průměrný úbytek hladin mateřských 
protilátek podle vzorce jak jej uvádí Kouvenhoven (citováno 
podle Davelaar, 1998). Tím lze stanovit očekávaný termín, 
kdy mateřské protilátky dosáhnou v průměru výši, která by již 
umožňovala úspěšnou vakcinaci za použití vybraného vakci-
načního kmene viru IBD. Od druhé odmocniny titru protilátek 
v ELISA (kitem od IDEXX), se odečítá denně 2,82.

1. Vakcinační kmeny viru IBD se slabou virulencí lze použít 
až u starších kuřat, kdy se už nepředpokládá přítomnost 
mateřských protilátek a v chovech, kde se neočekává vyso-
ký infekční tlak. 
2. Intermediární vakcinační kmeny viru IBD lze považovat 
za příhodné do běžných terénních podmínek, nenavozují 
imunosupresy a jsou také nejvíce používány k imunizaci 
(např. Poulvac Bursine 2 nebo TAD Gumboro vac).
3. Vakcinační kmeny viru IBD s vyšší virulencí  –  tzv. „inter-
mediate plus“ nebo „hot“ – kmeny, jsou doporučovány při 
vysokém infekčním tlaku, navozují sice vyšší hladiny protilátek 
a jsou s to překonat vyšší hladiny mateřských protilátek, ale 
jejich aplikace je spojena s většími postvakcinačními reakcemi 
a mohou být imunosupresivní.     MVDr. Aleš Krajča 

DRŮBEŽ 4

Příklad:
Titr první den: 1 600

Druhá odmocnina: 40

Za deset dní: 

10 x 2,82 odečítá se celkem 28,2

Druhá odmocnina titru za 10 dní 11,8

Předpokládaný ELISA titr za 10 dní: druhá mocnina 11,8=139

Za dvanáct dní: 

12 x 2,82 odečítá se celkem  33,84

Druhá odmocnina titru za 12 dní: 6,16

Předpokládaný ELISA titr za 12 dní: druhá mocnina 6,16=38   
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Dezinfekce 
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ DEZINFEKČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ DEXTRAL A HP3
Dezinfekční prostředky Dextral a HP 3 byly použity 
k dezinfekci hal v chovu kuřat.
Jedná se o firmu s celkovou kapacitou 280 000 kuřat. 
Farma je rozdělena na 2 haly a každá hala má 4 čtvrtě 
po 35 000 kusech. 
Dezinfekce těchto prostor se prováděla běžnými 
prostředky na bázi chloru, nebo kyseliny peroctové 
a před naskladněním se prováděla dezinfekce pode-
stýlky formalínovými parami. Protože formalín jako 
karcinogen nemá do budoucna využití, nahradili jsme 
tyto dezinfekční prostředky přípravky od firmy Cyme-
dica – Dextral pro plošnou dezinfekci a k aerosolové 
dezinfekci přípravkem HP 3.
Dezinfekce byla prováděna následujícím způsobem:

DEZINFEKCEF

1. HALA

dezinfekce složení přípravku
koncentrace 
praconího 
roztoku

spotřeba pra-
coního roztoku doba aplikace doba působení teplota

povrchu k. perooctová,peroxid vodíku,
kyselina octová 0,2% 200ml/ m2  - 30 minut  5 0C

prostředí a podestýlky formaldehyd - 8ml/m3 90 minut 24 hodin 25 0C

2. HALA

dezinfekce složení přípravku
koncentrace 
praconího 
roztoku

spotřeba pra-
coního roztoku doba aplikace doba působení teplota

povrchu Dextral – fenoly nové generace, 
glutaraldehyd 0,2% 200ml/ m2  - 30 minut  5 0C

prostředí a podestýlky HP 3 – fenoly nové generace, 
glykoly - 1ml/m3 30 minut 24 hodin 5 0C

Vlastní dezinfekci předcházela mechanická očista a 
omytí wapkou. 
Po dezinfekci se provedly kontrolní otisky z  krmítek, 
napáječek, stěn, podestýlky a konstrukce, ve všech 
čtvrtích obou hal. 
K zjištění účinnosti dezinfekce byla prováděna otis-
ková metoda pro stanovení celkového počtu mikro-
organizmů, kvasinek a plísní (Petrifilm). Mikroorga-
nizmy kontaminující vyšetřovanou plochu se přímým 
otiskem přenesou na živnou půdu (destičky Petrifilm) 
předepsanou pro stanovení CPM a na živnou půdu 
pro stanovení počtu kvasinek a plísní. Pro stanovení 
celkového počtu mikroorganizmů kultivujeme 48 
hodin při teplotě 30°C, pro stanovení počtu plísní a 
kvasinek kultivujeme 3-5 dní při teplotě 25°C. 

Prováděná metoda se používá k monitorování úrovně 
mikrobiální kontaminace v potravinářském průmyslu. 
Je velmi citlivá a proto i po dezinfekci v chovu kuřat 
byl zaznamenán růst mikroorganizmů a plísní. Při po-

rovnání obou dezinfekčních postupů došlo u většiny 
prováděných otisků destičkou Petrifilm po dezinfekci 
přípravky Dextral a HP 3 k výraznějšímu snížení CPM 
(celkový počet mikroorganizmů) a plísní.
Z výsledků kultivace prováděných stěrů vyplývá, že 
dezinfekce přípravkem Dextral a HP 3 byla účinnější 
než dezinfekce prováděná prostředky na bázi kyseliny 
peroctové a fumigace formalínem. Z výše uvedeného 
pokusu vyplývá, že prostředek HP 3 je bezpečnou a 
účinnou náhradou formaldehydu.

MVDr. Jiří Zelený - Veterinární centrum Sušice s.r.o.

Ve výše uváděném pokusu byla použita koncentrace 
pracovního roztoku prostředku Dextral 0,2%. Vzhle-
dem k tomu, že se jednalo o srovnávací pokus, byla 
použita nižší koncentrace než doporučená a schvá-
lená. Přes uspokojivé výsledky, kde byla dokonce 
prokázána lepší dezinfekční účinnost než u kontrolní 
skupiny, doporučujeme v  praxi používat u prostředku 
Dextral schválenou koncentraci, která je 0,5%.
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Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři - tímto 
číslem Herriota začíná náš seriál „Exotický pacient v 
ambulanci“.
Každý z Vás již určitě zažil, tak říkajíc na vlastní kůži, 
ten zvláštní pocit, kdy do ordinace vstupuje klient a 
nese v rukou KRABIČKU!!! Hrdě jí otvírá, vytahuje 
svého mazlíčka, často vskutku rozličného živočišného 
druhu, a dožaduje se nejen ošetření, ale i všech mož-
ných (i nemožných) informací.
Tento překotně se rozvíjející zájem našich klientů o 
celou řadu tzv. PET zvířat, nás neustále nutí rozšiřo-
vat spektrum našich znalostí o další živočišné druhy. 
I když dnešní trh již nabízí spoustu velmi kvalitních 
odborných publikací, je často nezbytná rychlá ori-
entace, kterou nám ne vždy v celém spektru mohou 
nabídnout.
Proto jsme pro Vás připravili tento seriál. Jeho rozsah 
nemá  nahrazovat speciální publikace, ale má Vám 
usnadnit práci s PET zvířaty ve Vaší praxi. Aby byly 
údaje dostupné všem veterinárním lékařům, budeme 
klást důraz na snadnou orientaci a praktické hledisko.
Seriál je rozdělen do tří základních skupin:  
 PLAZI l MALÍ SAVCI l PTÁCI

Každé číslo se pak bude věnovat jednoduchému zoo-
logickému zařazení, fyziologii, nejčastějším onemoc-
něním a terapii.
Zároveň se těšíme na Vaše reakce, zkušenosti a pod-
něty z praxe.

A ještě jedna rada na závěr. Nikdy se nenechte od 
chovatele vtáhnout do diskuse o přesném zoologic-

kém zařazení a pojmenování jejich miláčka.Vy jste 
veterinární lékař - ne chovatel specializující se na 
jeden konkrétní druh, popř. poddruh. Pro vás je pod-
statné základní rozlišení, přibližné místo původu a 
základní fyziologické znalosti o daném jedinci.

Příklad : majitel donese leguána, pro Vás je důležité 
následující rozlišení maximálně do dané čeledi:
l kmen - členovci
 l třída - plazi
  l podtřída - šupinatí
   l řád - ještěři
    l čeleď - leguánovití

Výjimku tvoří některé vzácné živočišné druhy, často 
zahrnuté do seznamu CITES (Mezinárodní úmluva 
o obchodu s ohroženými druhy). U nich je pak vhod-
né uvažovat o zaslání pacienta na specializovanou 
veterinární kliniku, popř. alespoň konzultovat s kole-
gou, který se zabývá  touto problematikou.
Jelikož v přírodě není nic neměnné, dochází poměrně 
často také ke změně taxonomie čili pojmenování ur-
čitých druhů. Zoologové neustále upřesňují definice 
vztahů mezi jednotlivými druhy a tak se můžete setkat 
např. s trojím označením krajty zelené - Python viri-
dis, dříve Chondrophyton viridis či Morelia viridis.
  
Pro jednodušší orientaci ve velmi početné skupině 
plazů uvádím zjednodušené rozdělení do řádů a čele-
dí. Tento systém je nezbytný pro naši další spolupráci. 
Odvíjí se od něj Většina nezbytných informací, jako 
zoohygienické požadavky, dávkování léků…

„Exotický pacient“

EXOTI
K
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REPTILIA - PLAZI
Řád: Haterie - zahrnuje pouze 2 druhy 
  primitivní plazi podobní ještěrům
  zákaz amatérského chovu v zajetí

Řád: Crocodilia - KROKODÝLI  (zahrnuje 23 druhů)
 čeleď: Crocoldylidae - krokodýlovití
 čeleď: Alliga  toridae - aligátorovití
  kajman brýlový - Caiman crocodilus
 čeleď: Gavialidae - gaviálovití

Řád: Testudinata - ŽELVY (zahrnuje cca 250 druhů)
 čeleď: Testudinidae - suchozemské želvy
  želva stepní - Agrionemys horsfiedii
  želva zelenavá - Testudo hermanni
  želva žlutohnědá - Testudo graeca
 čeleď: Emydidae - vodní želvy
  želva nádherná - Trachemys scripta elegans

Řád: Squmata - šupinatí 
 podřád: Serpentes - HADI (cca 2 700 druhů)
 podřád: Sauria - JEŠTĚŘI (cca 3000 druhů)

HADI
 čeleď: Boidae - hroznýšovití
  hroznýš královský - Boa constrictor
  krajta tygrovitá - Python molurus
 čeleď: Colubridae - užovkovití (14 podčeledí, 185 rodů)
  užovka obojková - Natrix natrix
  užovka červená - Elaphe guttata
  korálovka pruhovaná - Lampropeltis getulus

JEŠTĚŘI
 čeleď: Agamidae - agamovití
  agama kočičinská - Physignathus cocincinus
 
 čeleď: Chameleonidae - chameleonovití
  chameleon jemenský - Chameleo calyptratus
  
 čeleď: Corytophanidae - baziliškovití
  bazilišek zelený - Basiliscus plumifrons
 
 čeleď: Gekkonidae - gekonovití
  gekon obrovský - Gekko gecko
  gekončík noční - Eublepharis macularius

 čeleď: Iguanidae - leguánovití
  leguán zelený - Iguana iguana
  anolis obrovský - Anolis equestris

 čeleď: Lacertidae - ještěrkovití
  ještěrka perlová - Lacerta lepida
  ještěrka zelená - Lacerta viridis

 čeleď: Scincidae - scinkovití
  scink dlouhonohý - Eumeces schneideri
  scink alžírský - Eumeces algeriensis

 čeleď: Varanidae - varanovití
  varan stepní - Varanus exanthematicus
  varan nilský - Varanus niloticus

EXOTI
K
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Na podzim roku 2002, započala spolupráce firem Cymedica a Medisoft. Výsledkem  spolupráce je veterinární 
počítačový program WinVet Cymedica. Jeho vývoj je založen na dlouholetých zkušenostech programátorské-
ho týmu společnosti Medisoft.

CO JE WINVET CYMEDICA ?
Počítačový program, vytvořený pro veterinární lékaře, určený k vedení administrativy a ekonomiky malé i 
velké praxe. Společnost Cymedica obohatila program o celou řadu nových prvků, které slouží k lepší informo-
vanosti, veterinárních lékařů, o produktech společnosti. 

RYCHLEJI A SNADNĚJI  ?
Z funkčního hlediska je program navržen tak, aby vete-
rinárnímu lékaři co nejvíce ulehčil a urychlil adminis-
trativní práci jeho ordinace a poskytoval mu přesné a 
rychlé informace o stavu ordinace. 
Základem programu je kartotéka zvířat a majitelů, která 
umožňuje rychlé vyhledávání. Hledat lze jak podle ma-
jitele, tak i podle zvířete. Program umožňuje pracovat se 
zvířetem, chovem nebo územím a je tak vhodný nejen pro 
ordinaci, ale i pro práci v terénu. 
Využívání programu WinVet Cymedica významně urych-
luje vyplnění různých formulářů, které je veterinární lékař 
nucen často vyplňovat (vzteklina, mezinárodního osvědčení 
nebo protokol o přemístění zvířete).
Součástí programu je sklad, který umožňuje načítat skla-
dové položky, předané dodavatel v elektronické podobě. 
Program hlídá limitní stavy skladu a zajišťuje, tak plynu-
lé objednání položek, které docházejí. 
Při účtování nákladů majiteli se využívá číselník výkonů, 
který si lékař předem předdefinuje, číselník léčiv, který 
obsahuje standardně položky dodávané společností Cyme-
dica a který může být dále doplňován dle potřeb lékaře. 

CO VÁM JEŠTĚ NAVÍC PŘINESE ?
Spolupracuje s čtečkami čipů, přenosnými EKG, sítí 
INTERNET, programem AISLP a biochemickými labora-
tořemi VetTest a Reflovet. Může být doplněn modulem 
pro tvorbu a zpracování obrazové dokumentace, kde 
zdrojem dat může být scanner, zdravotnické přístroje 
s výstupem videosignálu, kamery či digitální fotoaparáty. 
Program WinVet Cymedica je síťový informační systém, 
který umožňuje síťové propojení  několika ordinací. 
Pokud se jedná o ordinace umístěné na odloučených 
pracovišť lze využít  externí modul pro sehrávání dat do 
jedné databáze.

CHCETE WINVET CYMEDICA ?
Program můžete objednat u společností Cymedica a 
Medisoft, nebo u jejich obchodních zástupců. V ceně 
programu je samozřejmně také instalace a zaškolení na 
Vašem počítači.

CYMEDICA SE VÁM PŘEDSTAVUJE

WinVet Cymedica

Na otestování Vám rádi zdarma zašleme plnou verzi programu s časovým omezením na 90 dnů. Pro Vaši po-
třebu je k dispozici tým servisních techniků působících na celém území ČR.

Společnost Cymedica Vám přeje mnoho úspěchů s programem WinVet Cymedica a zároveň se těší na Vaše 
dotazy a připomínky, které uveřejníme v dalších číslech  časopisu. 
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Bonusové korunky 
červen/červenec

produkt hodnota počet
korunek

bonusové 
korunky

Canosan 1.300g 4 + 6

Canosan 200g 2 + 2
Metacam 0,5% inj. 100ml 3 + 7

Metacam oral (100ml i klin.balení) 3 + 7

Obsah Vaší pokladnice je ve Vašich rukách...

Pro období 1.6.-31.7.2003 jsou bonusovými produkty:

METACAM®

Metacam® oral susp. ad us. vet. a Metacam 0,5% inj. ad us. vet. 
jsou nesteroidní přípravky s protizánětlivými účinky (NSAID = 
non-steroidal anti-inflamatory drug) .

Metacam® oral susp
Metacam® oral susp. ad us. vet. je určen k léčebné aplikaci 
u psů ke zmírnění zánětlivých reakcí a bolestí jak při akut-
ním, tak chronickém postižení kostí a svaloviny, jako např. 
u spondylóz, při artropatiích a poranění měkkých tkání.

Metacam 0,5% inj 
Metacam 0,5% inj. ad us. vet. má rozšířenou indikaci k po-
užití u psů i u koček.
Psi: přípravek Metacam 0,5% inj. ad us. vet. je určen ke 
zmírnění zánětlivých reakcí a bolestí, jak při akutním, tak 
chronickém postižení muskuloskeletárního aparátu. Ke 
zmírnění bolesti a zánětů po operacích ortopedických a 
operacích měkkých tkání.
Kočky: zmírnění pooperační bolesti po ovariohysterektomii a 
po menších chirurgických zákrocích na měkkých tkáních. 

CANOSAN®

Přípravek CANOSAN® koncentrát pro psy byl vyvinut po 
několikaletém výzkumu a má jedinečné složení. Přípravek 
Gonex® obsažený v Canosanu se získává propracovaným 
výrobním postupem z měkkýšů (Perna canaliculus), produ-
kovaných na Novém Zélandě. Přípravek z těchto měkkýšů 
mořského původu stimuluje látkovou výměnu pojivových 
tkání a poskytuje esenciální stavební kameny po chondro-
cyty.

Pro zachování dostupnosti cenných látek přípravku se Ca-
nosan® peletuje postupem lisování za chladu.

Vzhledem k optimálnímu složení přípravku Canosan® lze jej 
podávat psům v každém věku:
• pro mladé psy, především větších plemen, k prevenci 
poruch růstu.
• u psů při zvýšené zátěži, k prevenci opotřebení kloubů.
• u psů s postižením pohybového aparátu k ovlivnění naru-
šené látkové výměny  pojivových tkání a kloubů.

Canosan® je koncentrát, proto k dostatečnému účinku stačí 
podávat denně pouhé 3,5g/ 10kg živé hmotnosti.

BONUS
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THAJSKO SE PŘEDSTAVUJE…
Když se podíváte na Thajsko na mapě jihovýchodní 
Asie, bude Vám tvar této země připomínat hlavu slo-
na a tato podoba je stejně známá jako „italská bota“. 
Co do srovnání se blíží ještě k jinému evropskému 
státu – a to rozlohou (513 115 km2), kterou má téměř 
stejnou jako Francie. Na severu hraničí s Barmou a 

Laosem, na zá-
padě s Myanma-
rem (Barmou), 
na východě s 
Kambodžou a 
Laosem, na jihu 
pak s Malajsií. 
Jeho břehy a 
pobřeží četných 
ostrovů omývají 
Andamanské a 
Jihočínské moře. 
Sympatické 
pojmenování 
Thajska “země 
úsměvů” nezna-

mená jen to, že se Thajci velmi rádi smějí a udělají 
pro to všechno. Je jejich životním stylem zachovat si 
pohodu a radovat se v jakékoliv situaci a důvodů pro 
„sanuk“ – jak se tomu v thajštině říká, je pro Thajce 
v každodenním životě řada. Proto veškeré nepříjemné 
zprávy, které je potkají, komentují výrazem „jai yen“ 
– doslova zachovat klid a vadí jim, když se někdo 
rozčiluje a projevuje svou nespokojenost třeba nad 
obyčejným (a vcelku i běžným) zpožděním vlaku. 
Ale nedá se říci, že v Thajsku „farangům“ (thajský vý-
raz pro cizince) všechno projde. Jsou určitá pravidla, 
co se smí a nesmí, jako např.:  návštěva buddhistic-
kých chrámů a památek je povolena jen v patřičném 
oblečení, nejsou povoleny minisukně a krátké kalho-
ty. Před vstupem do chrámových místností je nutné 
zout obuv a vstoupit bosý. Usedá se s nohama pod 
tělem nebo vedle těla, v žádném případě se nesmí 
sedět s nohama dopředu ve směru ke zpodobenině 
Buddhy. Protože podle staré hindské víry, jsou nohy 
považovány za nečisté. Oproti tomu hlava je tím nej-
posvátnějším místem těla a dotýkat se hlavy Thajce je 
považováno za velkou hrubost.
Thajsko je pro nás především exotickou zemi s teplým 
tropickým podnebím, odlišnou kulturou s rozdílným 
stylem života, nádhernou přírodou, krajinou plnou 
kouzelných scenérií a krásným mořem, které je rájem 
pro potápěče. Odvěká tradice a víra thajského národa 
je zde patrná na každém kroku a dává charakter celé-
mu národu, národu, který respektuje svou minulost a 

raduje se z prožit-
ků všedního dne a 
to vše je zde zře-
telné v míře, jež 
je v “civilizované” 
západní kultuře 
nevídaná. Obrov-
ské mrakodrapy 
kontrastují v Bang-
koku s budhistic-
kými mnichy a 
chatrčemi na řece 

Thajsko

RELAX 2003
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Chao Phraya, živá moderní města stojí v protikladu 
k chudému a poměrně jednotvárnému životu na ves-
nici, nevídaná úcta a upřímná láska ke královské rodi-
ně,… všechny tyto zdánlivé paradoxy dělají Thajsko 
tak zajímavé a turisticky přitažlivé. 
Při Vaší cestě do Thajska navštívíte nejenom hlav-
ní město Bangkok, budete mít možnost získat nové 
poznatky z Vašeho oboru při návštěvě kongresu, 
poznáte kus thajské historie, jak té velmi staré, tak té 
novější z nedávno ukončeného, již minulého století. 
Poodhalíte roušku Thajské tradice a ochutnáte něco z 
místních vynikajících kulinářských dobrot. Věříme, že 
právě to a řada jiných maličkostí Vám umožní prožít 
pobyt v Thajsku co nejpříjemněji.

BANGKOK – MĚSTO ANDĚLŮ
Když po zkáze Ayutthayi (tehdejšího hlavního města) 
založil v r. 1782 král Ráma I. nové hlavní město, dal 
mu velkolepý název odpovídající jeho ambiciózním 
plánům: „Veliké město andělů,kde jsou uloženy bož-
ské klenoty, velká nepokořená země, slovutná a vyni-
kající říše, královské a rozkošíplné hlavní město devíti 
skvostných drahokamů, nejvyšší královské sídlo a pa-
lác, božské útočiště a živoucí město reinkarnovaných 
duší.“ Tak zní ve volném překladu město, kterému 
říkají Thajci zkráceně: Krungh Thep – tedy Město an-
dělů. Starší název Bagkok (neboli „vesnice planých oliv“) 
používají cizinci už od dob francouzské kolonizace.

Bangkok je určitě jedním z nejpozoruhodnějších 
měst světa. Může na nás působit jako neuvěřitelná 
směsice skla, betonu, chudinských staveb z naplave-
ného dřeva, nepořádku, ale i honosných pozlacených 
budhistických chrámů s meditujícími mnichy v typic-
kých oranžových hávech, se spoustou parků, které 
v tropickém klimatu velkoměsta jsou oázami klidu. 
Procházka Bangkokem - to je atmosféra orientu, to 
jsou typické, úzké uličky čínské čtvrti, kde řemeslná 
výroba i obchod probíhají přímo na chodníku, ale 
také hypermoderní metropole s několikaproudovými 
silnicemi, magistrálami nad sebou, pod sebou a visu-
tou rychlodráhou vinoucí se mezi mrakodrapy města, 
které neustále kypí životem.

Bangkok se může pochlubit neuvěřitelným počtem 
míst, kde se lze stravovat: od nejjednodušších stán-
ků s nudlemi až po ty nejluxusnější restaurace. Pro 
nás netypickým místem jsou noční trhy: je to vlastně 
spousta stánků a „vývařoven“ pod širým nebem a 
otevřeno bývá celou noc - od večera od šesti do rána 
do šesti. Najdete tu stánky s nudlemi, smaženou rýží, 
stánky se sladkostmi, kde se právě smaží kukuřičné 
palačinky, jinde dostanete proslulé karí z různých 
druhů masa a u dalšího stánku si objednáte čerstvý 
ovocný koktejl z ovoce, na které máte právě chuť. 

A že se na thajských 
plantážích rodí ovoc-
ných druhů nepočí-
taně, si jistě dokážete 
představit: vždyť jen 
banánů mají na 16 
druhů!

A jídlo zdaleka není to 
jediné potěšení, které vám 
Bangkok nabízí. Je to skvělé místo 
pro nákupy nejen suvenýrů a dárků, ale i dalších za-
jímavých věcí. Země je rájem pro nákup šatů a znač-
kového oblečení, které zde koupíte za velmi výhodné 
ceny. Vysoká kvalita, různorodost a skvělé ceny jsou 
jednou z hlavních atrakcí pro turisty. S obrovskými lu-
xusními nákupními středisky lemovanými pulsujícími, 
chaotickými trhy a stánky, nabízí Thajsko mix součas-
nosti a tradičnosti. V Thajsku by bylo možno přeložit 
slovo nákup jako neustálé dohadování se o ceně. Pro 
Thajce je smlouvání hrou, která má však svou etiku. 
Vždy se musíte usmívat, nesmíte zvyšovat hlas, tím by 
jste prodávající urazili a v případě, že se již na ceně 
domluvíte, nesmíte najednou cenu snížit….

A to není zdaleka všechno! Můžete se jít zabavit do 
četných barů na známé ulici Patpong, kde se vás 
dozajista rychle ujmu mladé thajské dívky, které se 
vás budou snažit pobavit a bude záležet jen na vás, 
jestli se necháte vlákat do jejich sítí. Prostituce má 
v Thajsku stejně jako v celé Asii své tisícileté tradice a 
kulturu. Její kořeny sahají do starověké Indie a Číny. 
Nově ji v minulém století rozvinuli američtí vojáci v 
období vietnamské války a když se v polovině 70. let 
americké základny v Thajsku vylidnili, zaplnili tuto 
mezeru zahraniční turisté, přilákáni reklamou. Sexuál-
ní turistika se od té doby natolik rozrostla, že se stala 
součástí thajské ekonomiky a do „města rozkoše“ 
přijíždí za tímto účelem ročně na dva miliony mužů 
z celého světa.
Bangkok leží na naplavených březích řeky Chao Phra-
ya, pouze několik kilometrů nad ústím této řeky do 
Thajského zálivu. Je zde residence královské rodiny, 
setkávají se zde všechny hospodářské, průmyslové a 
finanční tepny, je to nejdůležitější thajský přístav a 
žije zde přes 10% všech Thajců – tj. něco přes 6 mi-
liónů obyv. Bangkok je věrným obrazem země, která 
již několik let vykazuje nejvyšší hospodářský růst na 
světě a zároveň je symbolem exotiky Dálného výcho-
du. Střed živé tradice a západní kultury je zároveň 
fascinující i iritující: meditační domečky na střechách 
vysokých bankovních domů, náboženské rituály u pří-
ležitosti otevírání nejmodernějších obchodů a posvátné 
stromy lemující ulice. Bangkok je středověk a moderní 
doba zároveň - vedle sebe, na sobě, i přes sebe... 
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AVÍZO

JAK INZEROVAT?

Časopis Herriot můžete využívat 
k řádkové inzerci. 

Inzeráty posílejte na níže uvedené 
kontaktní adresy.

POTÝKÁTE SE VE SVÉ 
PRAXI S PROBLÉMEM?

Napište nám o něm 
a my ho zařadíme do některého 

z příštích čísel jako diskusní téma.

PŘÍSPĚVKY A NÁMĚTY 
posílejte na adresu vydavatele:

e-mail: herriot@cymedica.cz
Adresa: Herriot, Cymedica

Pod Nádražím 853
268 01 Hořovice

tel.: 311 545 011, 606 648 451
fax: 311 513 611

Uzávěrka 2. čísla: 10. července 2003 

Reklamní tiskovina.

A co Vás 
příště čeká?Herri

otHezký česk
ý 

Herriot
Hezký český 

3. čísl
o

20. července 2003
ve třetím čísle bude pokračovat

SERIÁL O ZEMI WSAVA 2003 
 l THAJSKO - 2.DÍL

Pokračování se dočkáte i v seriálech

EXOTICKÝ PACIENT 
V AMBULANCI

VÝŽIVA PSŮ A KOČEK 
(ČÁST TŘETÍ)

Společenská rubrika přinese první 

REPORTÁŽE 
Z RELAX PROGRAMŮ 2003


