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ÚVODEM

Fakulta veterinární hygieny a ekologie v akademickém roce 2008/2009 v rámci oslav
90. výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno odstartovala nový projekt
v podobě realizace „I. Konference studentské vědecké a odborné činnosti“. Konference,
zaměřená do oblastí profilujících Fakultu veterinární hygieny a ekologie v jejích hlavních
činnostech: "Veterinární hygiena, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin", byla
mimořádně úspěšná. V akademickém roce 2009/2010 pokračuje tento projekt konáním již
II. Konference studentské vědecké a odborné činnosti s rozšířenou celorepublikovou
prezentační možností.
Myšlenka podpory prezentace studentské vědecké a odborné činnosti pregraduálních
studentů Fakulty veterinární hygieny a ekologie každoročním pořádáním této konference
navázala na tradici konferencí SVOČ, pořádaných na Vysoké škole veterinární v Brně.
Nicméně aktuální, letos již druhým rokem realizovaná konference, je dimenzí odlišná, a proto
ji nelze chápat, jako přímou pokračovatelku. Projektovým realizačním záměrem se jedná
nejen o podporu rozvoje vědecko-výzkumné, odborné a další tvůrčí aktivity studentů všech
bakalářských a magisterských studijních programů, ale i o zvyšování úrovně závěrečných
prací studentů ve všech akreditovaných oborech studijního programu Veterinární hygiena
a ekologie. Neméně důležitým záměrem konference je motivační formou rozvíjet prezentační
dovednosti studentů, schopnost obhájit svou hypotézu a komplexní dovednost komunikace,
která je jedním z důležitých deskriptorů kvality terciárního vzdělávání a vedle dalších
deskriptorů, kterými jsou znalosti a porozumění a jejich uplatňování, tvoření úsudku
a schopnost dalšího vzdělávání, hraje důležitou roli v profilaci, uplatnitelnosti a tím
v konkurenceschopnosti budoucích absolventů.
Konání již druhého ročníku konference je dokladem úspěšné realizace projektu,
principiálně zvyšujícího kvalitu absolventů FVHE a poděkování právem patří organizačnímu
výboru konference pod vedením prof. RNDr. Miroslavy Beklové, CSc.

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
děkanka FVHE VFU Brno
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STANOVENÍ RIBOFLAVINU V KRAVSKÉM, OVČÍM A KOZÍM MLÉCE
KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ
Gregorová Lucie
Ústav hygieny a technologie mléka
lucie.gregorova@seznam.cz
Riboflavin je majoritním hydrofilním vitaminem v mléce a mléčných výrobcích.
I když jeho obsah v mléce není vysoký, vzhledem ke spotřebě je tato komodita jako expoziční
zdroj významná.
V poslední době se zvyšuje poptávka po netradičních druzích mléka v souvislosti
s podvědomím spotřebitelů o jejich vyšší výživné hodnotě a obsahu nutričně významných
látek, mezi které patří i vitaminy.
V mléce se riboflavin vyskytuje jak volný, tak vázaný ve formě FMN nebo FAD.
Pro stanovení celkového obsahu riboflavinu je nutné jej převést z vázaných forem na volné
kyselou a enzymatickou hydrolýzou.
Cílem práce bylo zavést metodu pro stanovení riboflavinu v matrici živočišného
původu a stanovit obsah riboflavinu v různých druzích mléka - kravském, ovčím a kozím.
Vitamin byl z potravinové matrice extrahován pomocí kyselé hydrolýzy 0,1 M HCl,
následovanou enzymatickou defosforylací pomocí směsi enzymů ClaraDiastasa. Finální
analýza byla provedena pomocí iontově párové vysokoúčinné kapalinové chromatografie
na reverzní fázi C18 s gradientovou elucí a fluorescenční detekcí.
Pomocí vypracované metody byla prováděna stanovení u vzorků UHT kravského
mléka z tržní sítě, syrového a pasterovaného ovčího a kozího mléka, ovčích sýrů z farmy
z Valašské Bystřice.
Nalezené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 20 - 137 µg.100g-1 u kravského mléka,
158 µg.100g-1 v případě kozího mléka, 316 - 679 µg.100g-1 u ovčího mléka a 410 - 499
µg.100g-1 v ovčích sýrech, což je v souladu s publikovanými údaji, jež uvádějí nejvyšší
množství riboflavinu v ovčím mléce a produktech z něj.

Klíčová slova: mléko, kapalinová chromatografie, riboflavin
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SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU LISTERIA MONOCYTOGENES V SYROVÉM MLÉCE
Cutáková Zdeňka1, Gelbíčová Tereza2, Karpíšková Renáta 1,2
1
Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU Brno
2
Státní zdravotní ústav Praha, Centrum laboratorních činností Brno
zdenickac@seznam.cz
Listeria monocytogenes je původcem alimentárního onemocnění postihujícího lidi
i zvířata. Listérie jsou ubikvitárně se vyskytující baktérie, které je možné izolovat z vody,
půdy, rozkládajících se organických matric i faeces. Ke kontaminaci surovin a potravin
baktériemi L. monocytogenes může dojít v průběhu celého potravinového řetězce (tzv. od
farmy po vidličku). K potravinám s nejčetnějšími pozitivními nálezy patří mléčné, rybí
a masné výrobky. Příčinou výskytu L. monocytogenes v mléčných výrobcích může být
kontaminace mléka na farmách (fekální kontaminace v průběhu dojení a uchovávání mléka),
ve zpracovatelských podnicích (postpasterační kontaminace) nebo v tržní síti (u výrobků
volně prodejných v obsluhovaných úsecích).
Cílem této práce bylo sledovat a vyhodnotit frekvenci výskytu L. monocytogenes
v syrovém kravském mléce pocházejícím z farem v České republice a i jedné lokality na
Slovensku.
V období od února do září roku 2009 bylo analyzováno 167 bazénových vzorků
mléka. Vyšetřované mléko bylo získáno z 91 českých (160 vzorků) a jedné slovenské farmy
(7 vzorků). Detekce L. monocytogenes byla provedena dle ČSN EN/ISO 11 290 – 1. Pozitivní
izoláty byly charakterizovány metodou sérotypizace. Výsledky sérotypizace byly stanoveny
na základě sklíčkové aglutinace za použití komerčně dostupných antisér (DENKA SEIKEN,
Japonsko) a multiplex PCR (Borucki and Call, 2003; Doumith et al., 2004).
L. monocytogenes byla prokázána u 3,0 % (5/167) bazénových vzorků mléka v pěti
lokalitách České republiky. Metodou sérotypizace byly u jednoho z pozitivních vzorků
identifikovány dva kmeny L. monocytogenes odlišného sérotypu (1/2a a 1/2b).
U vyšetřovaných izolátů byla prokázána pouze sérová skupina 1/2. Čtyři ze šesti (66,7 %)
izolátů patřilo k sérotypu 1/2a a 33,3 % (2/6) k sérotypu 1/2b.
V porovnání s výsledky obdobných studií prováděných v USA a některých
zemích EU je kontaminace syrového kravského mléka v ČR nízká. Ke kontaminaci dochází
zejména z prostředí farem a fekálním znečištěním, a proto je velmi důležité dodržovat
správnou praxi při získávání mléka v prvovýrobě. Pasterační proces listérie nepřežívají, tudíž
je před konzumací nebo dalším zpracováním nezbytné dostatečné tepelné ošetření mléka.
Kontaminace finálních mléčných výrobků L. monocytogenes je obvykle způsobena až po
pasteraci při výrobě a zrání sýrů.
Klíčová slova: L. monocytogenes, bazénové vzorky, kravské mléko, sérotypizace

Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM 6215712402 Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravina a projektu MŠMT 2B08050.
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VÝSKYT A CHARAKTERISTIKA LAKTOBACILŮ Z POTRAVIN
Víšková Lucie1, Dušková Michaela1, Karpíšková Renata1,2
1
Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU Brno
2
Státní zdravotní ústav Praha, Centrum laboratorních činností Brno
LucieFVHE@email.cz
Cílem práce bylo sledovat frekvenci výskytu bakterií rodu Lactobacillus a vybraných
druhů laktobacilů v potravinách určených k přímé spotřebě.
Izoláty byly konfirmovány a identifikovány pomocí fenotypových (OXI-test, průkaz
přítomnosti enzymu katalázy, barvení dle Grama) a genotypových metod (rodově a druhově
specifická PCR).
Celkem bylo vyšetřeno 57 vzorků masných výrobků, 124 vzorků BIO-mléčných
výrobků a 74 vzorků výrobků z ovčího mléka. Přítomnost laktobacilů byla zjištěna v masných
výrobcích (n=42; 73,68 % pozitivních vzorků), v BIO-mléčných výrobcích (n=59; 47,58 %
pozitivních vzorků) i ve výrobcích z ovčího mléka (n=33; 44,59 % pozitivních vzorků).
V BIO-mléčných výrobcích a výrobcích z ovčího mléka byly identifikovány 3 z vybraných
druhů laktobacilů (L. brevis, L. casei a L. rhamnosus). V masných výrobcích nebyla
potvrzena přítomnost žádného z vybraných druhů. Nejčastěji izolovaným druhem byl
L. rhamnosus (n=18; 7,10 %). Daleko méně pak L. brevis (n=7; 2,75 %) a L. casei (n=4;
1,57 %). Další vybraný druh L. gasseri nebyl v žádné z komodit identifikován.
Klíčová slova: Lactobacillus spp., Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri, polymerázová řetězová reakce, masné výrobky,
produkty z ovčího mléka, identifikace, druhové zastoupení.

Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM 6215712402 Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin.
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SLEDOVÁNÍ VYBRANÝCH FAKTORŮ VIRULENCE U STAPHYLOCOCCUS
AUREUS POMOCÍ GENOTYPOVÝCH METOD
Graclíková Petra1, Šťástková Zora1, Karpíšková Renata1,2
1

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
2
Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum laboratorních činností, OLHVBP Brno

petragraclikova@gmail.com
Staphylococcus aureus je baktérie, vyskytující se jako komenzál asi u třetiny populace
jako součást kožní a slizniční mikroflóry. Na druhé straně působí jako patogen a může
způsobit celou řadu onemocnění, od drobných infekcí kůže až po fatální sepsi. V souvislosti
s konzumací kontaminovaných potravin je v současnosti považován za nejvýznamnějšího
původce alimentárních intoxikací (stafylokokových enterotoxikóz). Zdrojem stafylokoků
mohou rovněž být i pracovníci v potravinářském průmyslu, kteří mohou být nosiči S. aureus
a mohou tak při nedostatečném dodržování hygienických pravidel kontaminovat suroviny či
potraviny. Virulenci mohou u S. aureus zvyšovat některé další exoprodukty, které je schopen
produkovat. Tyto látky lze rozdělit do několika skupin, jako jsou povrchové složky,
extracelulární enzymy a toxiny, přičemž vybraným toxinům je věnována tato studie.
Cílem práce bylo sledování vybraných faktorů virulence u izolátů S. aureus získaných
z mléka, a to stafylokokových enterotoxinů (SEs), Pantonova – Valentinova leukocidinu
(PVL), toxinu syndromu toxického šoku – 1 (TSST-1), exfoliatinu A a B (ETA a ETB)
pomocí genotypových metod.
Celkem bylo vyšetřeno 259 bazénových vzorků mléka. Vzorky pocházely z centrální
laboratoře pro rozbor mléka, Brno-Tuřany a dále přímo z jednotlivých farem skotu.
Genotypová konfirmace suspektních izolátů získaných stafylokoků byla provedena
metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) pro detekci specifického fragmentu S. aureus
SA 442. U potvrzených izolátů S. aureus byl následně pomocí PCR sledován výskyt genů
kódujících vybrané faktory virulence.
Celkem bylo získáno 136 izolátů S. aureus (52,5 % pozitivních vzorků). U žádného
izolátu nebyl zjištěn výskyt genů kódujících PVL, TSST-1, ETA ani ETB. Spektrum genů
kódující SEs bylo pestřejší. Nejčastěji se vyskytovaly izoláty bez obsahu genů pro SEs
(49,3 %), následovaly izoláty s genotypem seg, sei (30,9 %) další zastoupení jednotlivých
genotypů je uvedeno v tabulce 1.
Tabulka 1. Zastoupení jednotlivých genotypů izolátů S. aureus
Genotyp
Bez
seb,seg, seb,sed, sed,seg,
seg,sei
sec
(ses)
genů
sei
seg,sei
sei
Počet
67
42
9
4
4
3
izolátů

seg

seh

sei

sec,seg,
sei

2

2

2

1

Rozšíření kmenů S. aureus schopných produkce různých typů toxinů může hrát
důležitou roli v epidemiologii stafylokokových intoxikací. K šíření těchto kmenů může
docházet i prostřednictvím potravinových zvířat, případně surovin. Jejich výskyt v prostředí
prvovýroby potravin představuje nebezpečí pro jejich rozšíření.
Klíčová slova: stafylokokové enterotoxiny, TSST-1, PVL, exfoliativní toxiny, PCR

Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM 6215712402 a z projektu MzeNAZVA č. QH81111.
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VLIV TEPLOTY A ČASU NA DEKARBOXYLÁZOVOU AKTIVITU
BACILLUS LICHENIFORMIS
Doseděl Libor1,2, Kalhotka Libor1, Vyletělová, Marcela3, Němcová Michaela1
1
Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
2
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
3
Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín
libor.dosedel@seznam.cz
Působením bakteriálních dekarboxyláz na volné aminokyseliny vznikají biogenní
aminy, jimž je v poslední době věnována nemalá pozornost. Jedná se o nízkomolekulární
bazické dusíkaté látky, které mají v organismu člověka významné fyziologické funkce.
Mohou sloužit například jako prekurzory některých hormonů, nukleových kyselin nebo
proteinů. Jejich nadbytečné množství však vede k alimentárním intoxikacím. Jejich obsah
v potravinách ovlivňuje řada faktorů. Hlavními faktory jsou kvalita výchozí suroviny, hygiena
při výrobě, zastoupení jednotlivých bakteriálních druhů, doba a teplota zrání či skladování.
Cílem práce bylo charakterizovat dekarboxylázovou aktivitu sedmi různých kmenů
Bacillus licheniformis při odlišných teplotách. Mikroorganismy byly získány z Výzkumného
ústavu pro chov skotu v Rapotíně. Tyto kmeny byly inokulovány do zkumavek s živným
bujónem a vždy s jednou z testovaných aminokyselin. Testovány byly tyto aminokyseliny:
lysin, arginin, ornithin, tryptofan, tyrosin, histidin a phenylalanin v tripletech s každým
z kmenů B. licheniformis při teplotách 6 °C, 25 °C, 30 °C a 37 °C. Inkubace mikroorganismů
probíhala při již zmiňovaných teplotách po dobu 10 dnů, přičemž každý den byly vizuálně
zjišťovány výsledky jejich dekarboxylázové aktivity pomocí barevné biochemické reakce.
Jejím principem je, že při dekarboxylaci aminokyseliny dojede ke změně pH, která se
následně projeví reakcí indikátoru pH v médiu. Metoda byla zvolena jako nejvhodnější
pro rychlé zjištění pozitivity či negativity reakce (Kalhotka, 2007).
Všechny testované kmeny vykazovaly silnou dekarboxylázovou aktivitu vůči
ornithinu, phenylalaninu a tyrosinu při všech použitých teplotách, kromě 6 °C. Z argininu,
lysinu a histidinu se za podmínek reakcí biogenní amin nevytvořil ani při jedné z testovaných
teplot. Tryptofan při teplotě do 30 °C vykazoval negativní reakci, ale při teplotě nad 30 °C
docházelo u některých kmenů i k dekarboxylaci tryptofanu.
Byla potvrzena hypotéza, že se u B. licheniformis pohybuje optimum
pro dekarboxylázovou aktivitu mezi 30 °C a 37 °C, kdy kromě jednoho kmenu všechny
kmeny tvořily biogenní aminy nejintenzivněji. Zmiňovaný jeden kmen tvořil nejvyšší
množství biogenních aminů při 25 °C. U většiny kmenů byla při teplotě 37 °C reakce
nejintenzivnější
a k jejímu nástupu docházelo v nejkratší době od započetí testování. Při teplotě 6 °C
nereagoval žádný z kmenů s žádnou aminokyselinou. Je tedy patrné, že dekarboxylázovou
aktivitu mikroorganismů významně ovlivňuje teplota a délka inkubace. Se vzrůstající teplotou
a délkou inkubace se dekarboxylázová aktivita a potažmo i produkce biogenních aminů
zvyšuje. Otázkou však stále zůstává, zda se námi zjištěná dekarboxylázová aktivita projeví
i v potravině, protože zde na mikroorganismus působí nejen mnoho dalších vlivů, ale
i konkurenční mikroflóra.
Klíčová slova: aminokyseliny, biogenní aminy, dekarboxyláza, kultivace

Příspěvek vznikl s podporou projektu MŠMT 2B08069.
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ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE U BAKTERIÍ IZOLOVANÝCH
Z DRŮBEŽÍCH BROJLERŮ
Reitschmied Tomáš
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Fakulta veterinárního lékařství
tomas.reit@email.cz
Cílem této práce bylo zhodnotit rozšíření antibiotické odolnosti baterie Escherichia
coli u reprezentativního vzorku drůbežích brojlerů v České republice.
Celkem bylo vyšetřeno 319 vzorků kůží z krku jatečně upravených těl drůbežích
brojlerů, které byly odebrány na drůbežích porážkách od dubna do prosince 2008. Plotnovou
metodou byly vyizolovány bakterie E. coli u 115 vzorků (36%). U těchto vzorků byla
otestována citlivost na 12 vybraných antibiotik diskovou difuzní metodou. Rezistence či
citlivost na určité antibiotikum byla posuzována podle toho, zda vyšetřovaný kmen bakterie
vytvořil resp. nevytvořil příslušnou zónu inhibice růstu kolem antibiotického disku. Průměr
zóny inhibice, vytvořený vyšetřovanou bakterií kolem disků byl porovnán s hraničním
průměrem inhibiční zóny pro citlivé kmeny podle tabulkových hodnot.
Z celkového počtu izolátů E. coli bylo rezistentních alespoň na jedno antibiotikum 94
vzorků (asi 81%), přičemž rezistence nebyla prokázána u jediného antibiotika (gentamicin),
viditelně nejrozšířenější odolnost u této bakterie byla prokázána na kyselinu nalidixovou
(prevalence 69%), poté se značným odstupem následuje ciprofloxacin (27%), tetracyklin
(26%), ampicilin (24%) a sulfonamidy (20%). Rezistence k dalším antibiotikům byla velice
nízká.
U kmenů, které byly odolné vůči vybraným antibiotickým látkám, byla izolována
jejich genetická informace za účelem provedení PCR a detekce genů zodpovědných
za rezistenci. Nakonec byla sestavena tabulka obsahující fenotypy a k tomu příslušné
genotypy rezistence.
Také bylo provedeno srovnání všech získaných výsledků se studiemi ze světa.
Z důvodu používání antimikrobiálních látek v chovech drůbeže přispívá ke vzniku
rezistentních kmenů v trávicím traktu brojlerových kuřat a při stávající technologii zpracování
drůbeže lze předpokládat, že se tyto kmeny budou stále nacházet na povrchu jatečně
opracovaných těl kuřat. V současnosti se přístup k antibiotikům přehodnocuje a součastný
trend v omezování jejich spotřeby stále pokračuje. V zemích EU bylo u potravinových zvířat
zakázáno používání antimikrobiálních látek jako stimulátorů růstu, to je jeden z kroků, který
přispívá ke snížení výskytu rezistentních bakterií.
Klíčová slova: Escherichia coli, kur domácí, antimikrobiální odolnost, kyselina nalidixová,
geny, Česká republika
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VÝSKYT PROTILÁTEK PROTI TOXOPLASMA GONDII A NEOSPORA
CANINUM U KOZ
Říhová Hana
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
harihova@email.cz
Toxoplazmóza je významné onemocnění, jehož původcem je kosmopolitně rozšířená
heteroxenní kokcídie Toxoplasma gondii. Definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy,
mezihostitelem může být prakticky jakýkoliv teplokrevný obratlovec. U koz bývá
toxoplazmóza příčinou abortů v důsledku transplacentárního přenosu infekce na plod.
Parazit Neospora caninum byl jako samostatný druh popsán v roce 1988. Definitivním
hostitelem jsou psi a kojoti. Neosporóza je významné onemocnění s klinickými příznaky
především u psů a skotu, ale i ovcí, koz, koní a některých volně žijících zvířat.
Cílem této práce bylo zjistit výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora
caninum u koz v České republice. Celkem bylo vyšetřeno 276 zdravých koz. Jednalo se o 251
koz domácích (Capra aegagrus hircus), jejichž vzorky byly odebrány v letech 2008 – 2009.
Kozy pocházely z 8 českých krajů: Karlovarský (n=101), Ústecký (n=93), Středočeský
(n=30), Liberecký (n=9), Praha (n=9), Královehradecký (n=4), Plzeňský (n=3) a Pardubický
(n=2). K sérologickému vyšetření bylo použito také 25 sér koz chovaných v osmi
zoologických zahradách a jednom cirkuse. Tyto vzorky byly odebrány v letech 2006 - 2009
a jednalo se o různá plemena koz: koza domácí, kašmírská, kamerunská, karpatská, valíšská
a paví.
Ke stanovení protilátek proti T. gondii byla použita metoda Enzym-Linked
Imunosorbent Assay (ELISA, Institut Pourquier, Montpellier, Francie). Vzorky s ≥ 50% S/P
byly označeny jako pozitivní. Ke stanovení protilátek proti N. caninim byla použita metoda
Competitive-Inhibition Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (cELISA, VMRD, Pullman,
USA). Pozitivní výsledek byl v případě ≥ 30% inhibice.
Protilátky proti T. gondii byly zjištěny u 66% (166/251) koz domácích s inhibicí
v rozmezí 56 - 290,8 %. V jednotlivých krajích byly zjištěny rozdíly. Prevalence protilátek se
pohybovala od 43% ve Středočeském kraji do 83% v Královehradeckém kraji. Protilátky proti
N. caninum byly zjištěny u 25% (62/251) koz s inhibicí v rozmezí 30,1 - 92%. Prevalence
protilátek se v jednotlivých krajích pohybovala od 11% (Praha) do 44% (Liberecký kraj).
Všechny kozy, které měly protilátky proti N. caninum byly současně pozitivní na protilátky
proti T. gondii.
U koz ze zoo a cirkusů byla zjištěna 24% (6/25) prevalence protilátek proti T. gondii
a 8% (2/25) prevalence protilátek proti N. caninum. Současný výskyt protilátek proti oběma
parazitům byl zjištěn u 4% (1/25) koz.
Jedná se o první průkaz protilátek proti N. caninum u koz v České republice a první
průkaz protilátek proti T. gondii metodou ELISA u koz v České republice.
Klíčová slova: toxoplazmóza, neosporóza, Capra aegagrus hircus, sérologické vyšetření,
ELISA
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VŠENKY (PHTIRAPTERA) ASTRILDOVITÝCH, SNOVAČOVITÝCH,
VRABCOVITÝCH A VDOVKOVITÝCH PĚVCŮ (PASSERIFORMES: Estrildidae,
Ploceidae, Passeridae, Viduidae) V SENEGALU
Najer Tomáš
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, VFU Brno
tomas.najer@email.cz
Při odchytech ptáků v Senegalu v letech 2005 a 2007 byl mapován výskyt všenek
u 4 čeledí pěvců v této oblasti – astrildovitých (Estrildidae), snovačovitých (Ploceidae),
vrabcovitých (Passeridae) a vdovkovitých (Viduidae). Odchyt byl prováděn na území NP
Niokolo Koba a okolí metodou nárazových sítí. Z 381 vyšetřených ptáků 20 druhů
(Estrildidae 104 ex. 6 spp., Ploceidae 213 ex. 8 spp., Passeridae 53 ex. 3 spp., Viduidae
11 ex. 3 spp.) byly u 175 (prevalence 46 %) ptáků 15 druhů zaznamenány všenky. Celkem
bylo zjištěno 1225 všenek 28 druhů dvou druhů péřovek (Ischnocera): Brueelia
a Sturnidoecus a dvou druhů luptoušů (Amblycera): Machaerilaemus a Myrsidea.
Ze snovačovitých byly všenky nalezeny na 7 druzích ptáků, z nichž na 4 druzích jde
o první nálezy všenek vůbec. Z celkem 14 nalezených druhů (rody Brueelia, Sturnidoecus,
Machaerilaemus a Myrsidea) se v 10 případech jedná o nové parazito-hostitelské interakce
nebo potencionálně nové druhy. Nejvíce druhů všenek (4 spp.) bylo získáno ze snovače
oranžového (Euplectes franciscanus), kde se na jednom jedinci vyskytovaly dokonce všechny
4 druhy současně. Popis nového druhu péřovky rodu Brueelia ze snovače rudozobého
(Quelea quelea) je již připraven k publikování.
U vrabcovitých byly zaznamenány všenky u 2 druhů, v obou případech se jedná
o první nálezy všenek. Celkem bylo nalezeno 6 druhů stejných rodů, jako u snovačovitých.
Zajímavé bylo morfologické srovnání všenek z těchto čeledí - např. péřovky Brueelia
nalezené u snovačovitých jsou morfologicky nápadně odlišné od péřovek stejného rodu
u vrabcovitých. Tato skutečnost hovoří ve prospěch molekulárních analýz, kterými bylo
zjištěno, že snovačovití a vrabcovití jsou dvě evolučně nepříbuzné skupiny.
U vdovkovitých byl nalezen jeden druh péřovky rodu Brueelia u jednoho druhu
vdovky.
Z čeledi astrildovitých byly všenky nalezeny u 5 druhů, z toho u 4 šlo o první nálezy
všenek. Tři druhy luptoušů rodu Myrsidea lze považovat za potencionálně nové druhy
vzhledem k vysoké hostitelské specifitě tohoto rodu. U těchto druhů však byli získáni pouze
jedinci jednoho pohlaví, což znemožňuje jejich adekvátní popis. Popis 3 potenciálně nových
druhů péřovek rodu Brueelia je připraven k publikování. Jeden z těchto druhů z amadiny
páskované (Amadina fasciata) patří mezi péřovky specificky vázané na astrildy. Další druh
z amaranta malého (Lagonosticta senegala) je morfologicky velmi podobný péřovkám
z vdovek, které jsou známy svým hnízdním parazitismem. U amaranta malého (Lagonosticta
senegala) parazituje atlásek malý (Vidua chalybeata), u kterého zatím není výskyt všenek
znám, je tedy možné, že výše zmiňované péřovky pochází právě z něj. Poslední druh
ze stříbrozobky zpěvné (Euodice cantans) je morfologicky velice podobný péřovkám
ze snovačů. Obě tyto čeledi ptáků jsou blízce příbuzné a často hnízdí ve společných koloniích.
Existuje zde tedy reálná možnost nespecifického horizontálního přenosu všenek
na nepůvodního hostitele. Nálezy dospělců i nymf dokázaly, že se tyto péřovky dokáží
na nepůvodních hostitelích poměrně dobře množit a vytvářet prosperující populace.
Klíčová slova: astrildovití, snovačovití, vrabcovití, vdovkovití, parazité, všenky, luptouši,
péřovky, NP Niokolo Koba, Senegal
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VYUŽITÍ TESTŮ NA ROSTLINÁCH K POSOUZENÍ KVALITY VODY
MALÉHO VODNÍHO TOKU PRO ZÁVLAHY
Rozkopalová Hana
Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí
hana.rozkopalova@seznam.cz
K znečištění malých vodních toků dochází zejména v důsledku zemědělské činnosti,
ale také vyústěním nedostatečně vyčištěných nebo vůbec nečištěných komunálních odpadních
vod. Závažným problémem je v současné době i klimatická změna, která se mimo jiné
projevuje úbytkem srážek. Negativním následkům sucha lze zabránit závlahou s využitím
vody z vodních recipientů, tedy i z malých vodních toků. Závlahová voda musí být v takové
kvalitě, aby negativně neovlivňovala půdní ekosystém a následně výnos a kvalitu
zemědělských produktů. Nesmí obsahovat nežádoucí chemické polutanty, např. těžké kovy,
agrochemikálie aj., ani škodlivé patogeny (ČSN 75 7143 – Jakost vody pro závlahu).
Cílem této práce je na základě testů na rostlinách posoudit kvalitu vody malého
vodního toku pro závlahy s ohledem na přítomnost potencionálního zdroje znečištění. Pro tuto
studii jsem si vybrala řeku Dřevnici protékající obcí Lípa nad Dřevnicí. Tam se nachází
několik zdrojů znečištění: odpadní splaškové vody z areálu společnosti Lukrom, spol. s r.o.
odváděné na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, a dále odpadní vody z obce
Lípa a z veřejné kanalizace obce Lípa. Vzorky vody byly odebírány z řeky Dřevnice nad a
pod zdrojem znečištění, tzn. nad a pod obcí Lípa. K potvrzení, případně vyloučení vlivu
potencionálních znečišťovatelů na kvalitu vody v toku byly vzorky vody k biotestům
odebírány jak v pracovních dnech, tak i ve dnech pracovního klidu. V průběhu roku bylo
odebráno celkem 10 vzorků (5 v pracovních dnech a 5 v neděli). Pro posouzení biologických
ukazatelů jakosti vody jsem zvolila dva biotesty - test inhibice růstu kořene hořčice bílé
Sinapis alba a test inhibice růstu okřehku menšího Lemna minor.
Z výsledků testů vyplynulo, že test inhibice růstu kořene hořčice bílé je vhodným
testem pro stanovení jakosti závlahové vody. Všechny vzorky vody odebrané nad i pod
zdrojem znečištění vykazovaly příznivější růstové výsledky než v kontrole, znamená to,
že voda obsahovala látky, nebo koncentraci látek stimulující růst kořenů hořčice bílé. Naopak
test inhibice růstu okřehku menšího není vhodným testem pro stanovení jakosti závlahové
vody. Všechny vzorky vody odebrané nad i pod zdrojem znečištění vykazovaly nepříznivé
růstové výsledky ve srovnání s kontrolou, znamená to, že voda postrádala živiny a stopové
prvky zajišťující růst okřehku. Voda odebraná pod zdrojem znečištění stimulovala růst
kořene hořčice bílé více než voda odebraná nad zdrojem znečištění, což lze vysvětlit vyšším
obsahem živin, na kterém se mohly podílet odpadní vody. Tento závěr potvrzuje i skutečnost,
že vyšší stimulační hodnoty vykazovaly testy s vodou odebranou o víkendech, kdy lze
předpokládat zvýšenou produkci splaškových vod z domácností související např.
s úklidovými a pracími činnostmi. Vliv potenciálního zdroje znečištění na jakost vody v řece
Dřevnici z hlediska jejího použití k závlahám se nepotvrdil.
Klíčová slova: Sinapis alba, Lemna minor, závlahy, jakost vody, znečištění vody.
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POSOUZENÍ MALÝCH VODNÍCH TOKŮ V PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINĚ
Z HLEDISKA EKOTOXICITY
Chlebcová Veronika
Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí
chlebcova.v@post.cz
Všechny složky životního prostředí jsou kontaminovány převážně z antropogenních
zdrojů neustálým přísunem nežádoucích látek, jejichž koncentrace často stoupá nad úroveň
přirozeného pozadí. Malé vodní toky protékající krajinou mohou být negativně ovlivněny
zejména polutanty pocházejícími z průmyslové a zemědělské činnosti. Chemické analýzy
znečišťujících látek, přípravků, odpadních vod aj. poskytují důležité informace o jejich
charakteru, nemohou však dostatečně poskytnout údaje o jejich vlivu na živé organismy.
Účinky na živé systémy lze zjistit pomocí ekotoxikologických biotestů, které slouží k zjištění
či odhadu možného toxického vlivu testovaných látek či směsných vzorků na živé organismy
a v obecnější rovině na jednotlivé složky životního prostředí.
Cílem této práce bylo posoudit malý vodní tok Bohumínská stružka z hlediska
ekotoxicity. Za použití dvou ekotoxikologických biotestů byla posuzována kvalita vody
v toku, a to zejména s ohledem na potenciální zdroj znečištění, kterým je společnost
Bochemie a. s. provozující svoji činnost v bezprostřední blízkosti sledovaného recipientu.
Pro účely této studie byly provedeny 3 odběry vzorků vody a jeden odběr sedimentů.
Vzorky byly odebírány ze dvou odběrových míst - nad a pod potenciálním zdrojem
znečištění. Pro stanovení ekotoxicity byly použity dva biotesty: test inhibice růstu kořene
hořčice bílé Sinapis alba (Máchová aj., 1994) a test inhibice růstu sladkovodní řasy
Pseudokirchneriella subcapitata (ČSN EN ISO 8692). Kvalitu vody v recipientu jsme
hodnotili testem inhibice růstu kořene Sinapis alba. Pro ekotoxikologické posouzení
sedimentů byly nejdříve připraveny jejich vodné výluhy, s kterými byly provedeny testy
inhibice růstu kořene Sinapis alba a inhibice růstu sladkovodní řasy Pseudokirchneriella
subcapitata.
Vzorky vody odebrané nad i pod zdrojem znečištění nevykazovaly v testu se semeny
Sinapis alba inhibiční účinky. Výsledky testů s výluhy sedimentů sice prokázaly inhibiční
vliv na růst kořene Sinapis alba, ale zjištěné rozdíly získané v testech s výluhy sedimentů
odebraných nad a pod zdrojem znečištění nebyly statisticky významné. Test inhibice růstu
sladkovodní řasy Pseudokirchneriella subcapitata s výluhy sedimentů naopak prokázal velmi
výraznou inhibici a rozdíly v hodnotách inhibice získaných v testech s výluhy sedimentů
nad zdrojem a pod zdrojem znečištění byly statisticky průkazné.
Ze srovnání citlivosti obou testů se pro ekotoxikologické posouzení kvality vody
ve vodním recipientu ukázal jako vhodnější test se zelenou řasou. Na základě statisticky
průkazných rozdílů v hodnotách inhibice růstu sladkovodní řasy, které vykazovaly výluhy
sedimentů nad a pod zdrojem znečištění, byl potvrzen negativní vliv společnosti Bochemie
a. s. na kvalitu vodního toku Bohumínská stružka.
Klíčová slova: testy toxicity, Sinapis alba, Pseudokirchneriella subcapitata, znečištění
vodních toků, výluhy sedimentů
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STANOVENÍ TUKU U VYBRANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ POMOCÍ
PROGRAMU PRO ANALÝZU OBRAZU
Michaela Talandová
Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce
talandovam@seznam.cz
Kvalita masných výrobků je závislá nejen na jejich složení, ale také na dodržení
výrobního procesu a s tím souvisejícím vhodným použitím daného množství výrobních
surovin. Stanovení jednotlivých částí, ze kterých je masný výrobek vyroben je obvykle
založeno na chemických metodách, které, ačkoli jsou velmi přesné, jsou však zároveň
většinou také zdlouhavé.
Proto se tato práce pokusila najít k těmto metodám alternativní metodu stanovení
vhodnou pro masné výrobky. Byla použita metoda obrazové analýzy, která byla aplikována
na mikroskopicky připravené vzorky. Pomocí ní byl stanoven obsah tuku
v 15 fermentovaných masných výrobcích a 15 tepelně opracovaných masných výrobcích.
Kvůli zjištění přesnosti měření byla po té tato metoda srovnána s dalšími metodami.
Jednou ze srovnávaných metod byla aplikace analýzy obrazu u makroskopických
snímků, která je na rozdíl od námi provedeného mikroskopického stanovení rychlejší
z důvodu vypuštění kroku cíleného barvení preparátů. U této metody vycházely však
naměřené hodnoty, kromě jediné mnohem nižší než výsledky z námi provedeného stanovení
mikroskopického a to z toho důvodu, že makroskopicky nelze stanovit ani tuk
intramuskulární, ani malé tukové částice.
Nejdůležitějším srovnávacím kritériem byly naměřené hodnoty v akreditované
laboratoři. Jednalo se o chemické vyšetření obsahu tuku, kdy bylo vyšetřeno celkem deset
vzorků. Výsledky z tohoto srovnání dopadly nejlépe ze všech. Na grafu pro masné výrobky
trvanlivé tepelně opracované dokonce došlo téměř k dokonalému překrytí hodnot z analýzy
obrazu a hodnot z akreditované laboratoře pro 3 vzorky z celkových pěti, což vypovídá
o dobré využitelnosti této metody právě pro stanovení tuků v masných výrobcích.
Jelikož vzorků takto vyšetřených bylo pouze 10, byla vyšetření u ostatních vzorků
provedena na Ústavu vegetabilních potravin a rostlinné produkce.
Pro důkaz praktického využití této metody, bylo provedeno srovnání množství tuku
deklarovaného výrobcem na obalu výrobku s tukem zjištěným pomocí obrazové analýzy
a zhodnoceno, zda daný výrobek odpovídá požadavkům platné legislativy.
Jak z výsledků vyplývá, bylo by možné použít tuto metodu, k orientačnímu,
ale poměrně rychlému stanovení správnosti výrobního postupu masných výrobků a s ním
souvisejícím použitého množství výrobních surovin.

Klíčová slova: analýza obrazu, tuk, trvanlivé masné výrobky, kvantitativní stanovení,
mikroskpie
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SLEDOVÁNÍ HOUBOVÝCH KONTAMINACÍ V PRÁŠKOVÉ PAPRICE
POMOCÍ MOLEKULÁRNĚ BIOLOGOCIKÝCH METOD
Trojan Václav, Hanáček Pavel, Havel Ladislav
Ústav biologie rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
xtrojan@node.mendelu.cz
Kontaminace plísní a jejich sekundární metabolity mykotoxiny patří v oblasti koření
mezi závažná zdravotní rizika. K nejčastěji používaným kořením nejen v České republice
se řadí červená sušená mletá paprika. Produkce plodů a následné technologické procesy
zpracování mohou být zdrojem kontaminací. V dnešní době se pro rutinní diagnostiku
přítomnosti plísní v koření používají klasické kultivační metody (ČSN ISO 21527-2), jejichž
výsledky jsou přesné, ale časově náročné. Pro urychlení celého diagnostického procesu byla
vyvinuta metoda s využitím molekulárně biologického přístupu – polymerázové řetězové
reakce (PCR). Tato metoda umožňuje zjistit plísňové kontaminace bezprostředně ve vzorku
sušené mleté papriky ve velmi krátkém časovém intervalu. Vyvinutá metoda byla aplikována
na komerční vzorky poskytnuté producentem
Klíčová slova: detekce kontaminací, Nectria mauritiicola, paprika, PCR, plísně
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VLASY JAKO INDIKÁTOR KONTAMINACE RTUTÍ
Schandlová Lucie
Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie
Lucie.Schandlova@seznam.cz
Cílem experimentální práce bylo zhodnotit expozici rtuti jako rizikového faktoru
pro rozvoj neurotoxicity. Byly analyzovány vzorky lidských vlasů jako indikátor obsahu rtuti.
Pro stanovení obsahu celkové rtuti byly odebrány vzorky vlasů od lidí z České republiky ve
věku 2–66 let (n=311, 2–66 let). Každý vzorek byl doprovázen dotazníkem, kde byly uvedeny
základní informace o věku, bydlišti, o lécích, které osoby užívají, o počtu amalgámových
plomb v dutině ústní. Nejdůležitějším kritériem byla míra konzumace sladkovodních
a mořských ryb.
Vzorky vlasů byly vždy odebírány ze temenní části hlavy blízko krku. Od dárce bylo
odebráno asi 200–300 mg vlasů. K analýze byla použita část vlasů odstřihnutých zhruba 1–2
cm od hlavy. Vzorky vlasů byly uloženy a skladovány v papírových sáčcích. Před vlastním
stanovením obsahu celkové rtuti bylo nutno vzorky vyčistit od vnější kontaminace
standardizovanou metodou promýváním v acetonu a vodě.
Celková rtuť byla stanovena metodou atomové absorpční spektrometrie pomocí
jednoúčelového analyzátoru rtuti AMA 254. Nejvyšší celkový obsah celkové rtuti nalezený
ve vzorcích vlasů byl 3,55 µg/g a nejnižší obsah 0,015 µg/g. Průměrný obsah celkové rtuti
ze všech vzorků byl 0,245 µg/g.
Koncentrace celkové rtuti ve vlasech zahrnuje možné exogenní znečištění. V České
republice nepředstavuje obsah rtuti v ovzduší větší problém, a z tohoto důvodu není zcela
běžně monitorován. Dosažené výsledky ukazují, že obsah rtuti ve vlasech závisí na stupni
konzumace ryb. Byla nalezena pozitivní korelace mezi obsahem celkové rtuti ve vlasech lidí
a mírou konzumace ryb. Výsledky studie ukazují, že vlasy jsou velmi dobrým indikátorem
zatížení rtutí. Nebyla nalezena žádná korelace mezi hodnotami celkové rtuti ve vzorcích
vlasů, která by byla podmíněná věkem, pohlavím a množstvím amalgámových zubních
výplní.
Klíčová slova: celková rtuť, vlasy, expozice rtutí, mořské ryby, sladkovodní ryby
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PROJEKT EU VETERINARY WEEK 2009
Trojan Václav, Brožková Hana
vaclav.trojan@seznam.cz, BrozkovaH@seznam.cz
Ve dnech 1. a 2. července 2009 jsme se v Bruselu zúčastnili setkání studentů
veterinárních vysokých škol z Evropské unie.
Meeting byl pořádán Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG
SANCO). DG SANCO je součástí Evropské komise, jedné z hlavních institucí EU podílející
se na vzniku evropské legislativy, a jejím posláním je uplatňovat efektivní kontrolní systém
potravinové bezpečnosti v členských státech EU, kontrolovat shodu legislativy v oblasti
potravinové bezpečnosti v rámci EU a dohlížet na implementaci veterinární, rostlinolékařské
a potravinářské legislativy.
Jedním z hlavních cílů tohoto meetingu bylo seznámit studenty s připravovanou akcí
EU „Veterinary Week 2009“, kterou pořádá každoročně právě DG SANCO, a zapojit je
do této aktivity napříč Evropskou unií. Připravený program byl náročný, ale v mnohém
inspirující a zábavný. Po zaregistrování v hotelu jsme byli na společném seznamovacím
obědě a potom jsme navštívili Evropský parlament, kde nám byla prezentována činnost
poslanců Evropského parlamentu. Po této pestřejší části programu jsme se přemístili do hlavní
budovy DG SANCO, kde probíhaly přednášky zaměřené na seznámení studentů s evropskými
organizacemi podílejícími se na zajišťování tohoto veterinárního týdne. Byla nám představena
organizace Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE), Evropská federace veterinárních lékařů
(FVE) a samotné Evropské komise a DG SANCO, jejich hlavní principy fungování, úkoly
a cíle. Po dlouhém odpoledni stráveném vstřebáváním nových informací a diskuzí o Evropské
unii jsme absolvovali okružní poznávací jízdu autobusem po Bruselu a společnou večeři.
Druhý den byl věnován přednáškám o veterinárním týdnu – co je vlastně cílem (zvýšit
povědomí široké veřejnosti o práci soukromých a úředních veterinárních lékařů především
s ohledem na ochranu zdraví lidí před přenosnými nákazami a zdravotně závadnými
potravinami), co můžeme podniknout my na našich univerzitách a také jaké byli veterinární
týdny v minulosti. Každoročně má veterinární týden nějaké ústřední téma. Jedním z hlavních
témat veterinárního týdne v tomto roce je Světový den vztekliny, který připadá na 28.9.2009.
Bylo nám připomenuto, že i v době, kdy světem otřásá mexická chřipka, a i když mnohé státy
jsou již vztekliny prosté, je důležité připomínat si význam nebezpečí tohoto onemocnění,
které každoročně zabíjí na 55 000 lidí na celém světě. Pak už jsme dostali prostor k vyjádření
plánů a nápadů my studenti.
V návaznosti na proběhlé setkání jsme se rozhodli prezentovat získané informace
na konferencích pořádaných FVHE VFU Brno (Lenfeldovy a Höklovy dny, Konference
studentské vědecké a odborné činnosti) a na některých středních školách, kde bychom chtěli
přiblížit práci veterinárních lékařů v Evropské unii. Význam našeho zapojení do výše
uvedených aktivit vnímáme jak v kontextu národním, kdy obě veterinární fakulty VFU Brno
jsou jediné v ČR vychovávající odborníky v této problematice i s akcentem na vážnost
a nezbytnost takto vzdělaných odborníků, tak v kontextu mezinárodním s pocitem
sounáležitosti těchto odborníků v rámci jednotné koncepce EU v této oblasti.
Klíčová slova: EU veterinary week 2009
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ZVÍŘATA + LIDÉ = JEDNO ZDRAVÍ
Petra Doleželová, Hana Brožková, Václav Trojan
V posledních letech je stále větší pozornost věnována úzkému vztahu mezi zdravím
lidské populace, kvalitou chovu zvířat a zdravím zvířat. Je známo, že 60 % humánních
infekčních onemocnění pochází od zvířat (domácích i volně žijících), stejně jako 75 % všech
nově vzniklých infekčních onemocnění a 80 % patogenů, které by mohly být potencionálně
použity při bioterorismu. Také je známo, že bílkovinný protein pocházející z mléka, vajec
či masa hraje nezastupitelnou roli v lidské výživě, a tak jeho nedostatek také může ohrozit
veřejné zdraví. Toto křížení mezi zdravím lidí a zvířat ukazuje, jak potřebné je sjednotit
veterinární a lidské lékařství.
Koncepce Jeden Svět, Jedno Zdraví však není nová. Vztah mezi zdravím zvířat
a zdravím lidí je znám a respektován již od pradávna, ale bohužel rychlý rozvoj vědy, snaha
zužitkovat všechny nové poznatky a tak narůstající specializace v obou profesích, ale také
různé cíle, které byly v humánní a veterinární medicíně vymezeny, způsobili odchýlení
a pokles ve spolupráci mezi humánní a veterinární medicínou.
Dnes je však opět tento pojem skloňován čím dál častěji. Svět se začíná měnit
a postavení veterinární profese ve společnosti rozhodně neodpovídá jejímu skutečnému
významu a důležitosti. Snaha pozvednout profesi veterináře a postavit ji ve společnosti
na místo, které jí patří, je jedním z hlavních motivů tohoto konceptu. Nejenom nastupující
klimatické, ale i demografické změny (zvyšování počtu lidské populace, její stále větší
koncentrace ve velkých městských aglomeracích, výrazně zvýšená migrace lidí)
a v neposlední řadě globalizace produkce potravin živočišného původu jsou příčinou vzniku
nových onemocnění a zvýšeného rizika šíření zoonóz. Změny v technologiích chovu
potravinových zvířat a na to navazující zvýšení obchodního i neobchodního transportu zvířat
a potravin živočišného původu rovněž podmiňují šíření zoonóz.
EU si klade za cíl snížit hrozbu onemocnění zvířat v celosvětovém měřítku, a proto
úzce spolupracuje se zeměmi mimo EU a také s mezinárodními organizacemi.
K pravidelnému kontaktu a výměně informací dochází mezi Evropskou komisí, Světovou
organizací pro zdraví zvířat (OIE), Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou
zdravotnickou organizací (WHO).
Jednou z kampaní, která probíhá v EU je Veterinární týden EU, která je produktem
partnerství mezi Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a spotřebitele
a Evropskou federací veterinářů. Pro každý rok je stanoveno jedno ústřední téma kampaně,
které je potom prezentováno.
V průběhu veterinárního týdne v roce 2008 se ve všech zemích EU konaly akce na
prosazování biologické bezpečnosti a týkaly se jak profesionálů (veterinářů, zemědělců,
celníků), tak široké veřejnosti. Akce se s využitím hlavního tématu biologické bezpečnosti
byla zaměřena na dva hlavní aspekty této koncepce: biologická bezpečnost na úrovni farem
a biologická bezpečnost na hranicích. V rámci veterinárního týdne také odstartovalo
šestiměsíční kočovné divadlo, které cestovalo po různých veřejných akcích, například
zemědělských veletrzích po celé EU, a šířilo poselství kampaně.
Cílem letošní kampaně je podpořit úlohu EU a členských států při zajišťování zdraví
hospodářských a domácích zvířat v EU a v zahraničí a také zdraví občanů díky bezpečným
potravinám a prevenci zoonóz (tedy nemocí, které postihují zvířata i lidi). Hlavní slogan
kampaně tedy zdůrazňuje spojení mezi zdravím zvířat a zdravím veřejnosti: Zvířata + Lidé =
Jedno zdraví. Tady se opět dostáváme ke strategii Jeden Svět, Jedno zdraví.
Je potřeba zdůraznit, že naše fakulta je aktivně zapojena do EU Veterinárního týdne
2009. Začátkem léta jsme navštívili meeting v Bruselu, kde nám přednášeli odborníci

- 19 -

z jednotlivých organizací angažovaných v EU Veterinárním týdnu. Na základě informací
získaných na tomto meetingu navštěvujeme základní i střední školy, kde propagujeme činnost
praktických i úředních veterinárních lékařů. Také se zúčastňujeme konferencí pořádaných
naší fakultou, kde prezentujeme tuto aktivitu.

Organizace zapojené do EU Veterinárního týdne nebo do strategie Jeden Svět,
Jedno Zdraví:
OIE World organization for animal health – Světová
organizace pro zdraví zvířat
Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE, anglicky The World Organisation for
Animal Health) je mezinárodní organizace zabývající se zdravím zvířat. Byla založena v roce
1924 původně pod názvem Office International des Epizooties. Přestože byla v roce 2003
přejmenována na The World Organisation for Animal Health, organizace si ponechala zkratku
(OIE) z původního názvu. OIE čítá v současnosti 172 členských zemí a představuje jakousi
obdobu WHO. Cílem organizace je ochrana a tvorba zdraví zvířat a to především v oblasti
infekčních nemocí zvířat.
Světová zdravotnická organizace (www.who.cz)
V roce 1945 na Konferenci OSN o mezinárodní organizaci její
účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní
zdravotnické organizace v rámci OSN. O rok později v roce 1946 v New Yorku podepsalo 61
států z celého světa včetně Československa (které vystupuje po rozdělení státu v r. 1993 jako
samostatný členský stát) Zakládací smlouvu Světové zdravotnické organizace. Zakládací
smlouva nabyla platnosti 7. dubna 1948, když 26 z 61 států, které jí podepsaly, ratifikovaly
svůj podpis a uložili oficiální ratifikační listiny u generálního tajemníka OSN. Toto datum –
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7. duben 1948 – je uznáváno jako datum vzniku Světové zdravotnické organizace. Od té doby
se tento den na celém světě oslavuje jako Světový den zdraví.
Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace mezinárodní
technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné
odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem
činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.
Hlavní strategické záměry WHO jsou:
• omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých
skupin populace;
• podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících
z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek;
• rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou
odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;
• rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí
a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických,
ekologických a rozvojových strategií.
DG SANCO – Generální ředitelství pro ochranu zdraví
spotřebitele
Cílem generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele (DG SANCO) je v souladu
s celkovými cíli Komise posílit postavení spotřebitelů, chránit a zlepšovat lidské zdraví,
zajistit, aby potraviny byly bezpečné a zdravé, chránit zdraví zvířat a rostlin a rovněž
podporovat humánní zacházení se zvířaty.
Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele má přibližně 960 zaměstnanců a sídlí
v Bruselu a Lucemburku. Je rozděleno do sedmi ředitelství. Ředitelství A má na starosti
všeobecné otázky: právní záležitosti, vzdělávání spotřebitelů, jejich zastoupení, spolupráci
s dalšími evropskými institucemi a mezinárodní spolupráci včetně otázek přidružení.
Ředitelství B - Spotřebitelské záležitosti, má pět jednotek: Spotřebitelská politika a analýza;
Spolupráce se spotřebitelskými organizacemi, vzdělávání a zastoupení spotřebitelů;
Ekonomické, právní a jiné zájmy spotřebitele; Bezpečnost výrobků a služeb; Finanční služby.
Vedle toho ředitelství A organizuje také systém rychlé výstrahy před nebezpečnými výrobky.
Ředitelství C se zabývá posuzováním zdravotních a bezpečnostních rizik z odborného
hlediska a organizuje k tomu práci několika vědeckých výborů s mezinárodním obsazením.
Ředitelství D, E a F se zabývají různými aspekty ochrany potravin, zdravím rostlin a zvířat
ve vztahu k veřejnému zdraví apod., a ředitelství G dalšími otázkami, souvisejícími
s veřejným zdravím, jako je prevence rakoviny, šíření infekčních nemocí, drogové závislosti,
nemoci souvisejících se znečištěním ovzduší atd.
Strategie na 2007 – 2013: „Prevence je lepší než léčba“
FAO Organizace pro výživu a zemědělství
FAO je hlavním orgánem OSN pro otázky rozvoje
zemědělských oblastí. Svou činností usiluje o zmírňování chudoby a hladu. FAO byla
založena na konferenci v Quebecu 16. října 1945 a tento den je každoročně připomínán jako
Mezinárodní den výživy.
FAO poskytuje rozvojovou pomoc, poradenství v oblasti strategií a plánování,
shromažďuje, zpracovává a šíří informace a slouží jako mezinárodní fórum pro diskuse
o otázkách zemědělství a výživy. Zvláštní programy FAO pomáhají státům čelit
potravinovým krizím a poskytují pomoc v nouzových situacích. Běžně realizuje FAO na 2000
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projektů současně. Roční výdaje na tyto projekty jsou více než 300 milionů USD, zdroje jsou
tvořeny příspěvky dárcovských organizací a vlád.
FAO řídí konference členských států, která se schází jednou za dva roky. V jejím čele
je 49členná rada, která v období mezi zasedáními plní funkci správního orgánu.
EFSA The European Food Safety Authority – Evropský
úřad pro bezpečnost potravin
V oblasti bezpečnosti potravin působí také Evropský úřad
pro bezpečnost potravin (EFSA), který je v rámci EU základním
pilířem hodnocení rizik souvisejících s bezpečností potravin a krmiv. EFSA úzce spolupracuje
s vnitrostátními úřady a otevřeně konzultuje se svými aktéry a na základě toho poskytuje
nezávislé vědecké poradenství a předává jasné informace o existujících a vznikajících
rizicích. Evropská komise také zavedla Lepší školení pro bezpečnější potraviny, což je školicí
iniciativa, která je zaměřená na zákony týkající se potravin a krmiv a pravidla týkající se
zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin. Jejím cílem je vyškolit
pracovníky vnitrostátních úřadů členských států a kandidátských zemí, kteří pracují na poli
oficiálních kontrol zaměřených na zmíněné oblasti.
FVE – Federace
(www.fve.org)

veterinárních

lékařů

Evropy

Je federací 44 veterinárních organizací v 38 evropských zemích a sdružuje 200 000
veterinářů. FVE je rozdělena do několika skupin:
1. Praktičtí veterinární lékaři (UEVP)
2. Hygienici a lékaři pro veřejní zdraví (UEVH)
3. Kanceláře státních veterinárních lékařů (EASVO)
4. Veterináři v průmyslu, výzkumu a vědě (EVERI)
Strategie FVE na období 2006 – 2010: „Zlepšit zdraví a welfare zvířat a lidí“
FVE podporuje spolupráci mezi různými pozicemi veterinárních lékařů. Pod heslem:
„Ve spolupráci je naše síla“ a „Jedna profese →jedna vize →jeden hlas“
World rabies day (www.worldrabiesday.org)
SVĚTOVÝ DEN VZTEKLINY, který připadá na 28. září, což je výroční den úmrtí
francouzského přírodovědce Louise Pasteura před 124 lety.
Přestože na vzteklinu stále umírá ve světě více než 60 000 lidí ročně a většina obětí
jsou děti.
Cílem aktivit doprovodné kampaně, která se s touto akci pojí, je zvýšení celosvětové
pozornosti a její zaměření na trvající hrozbu vztekliny, dále pak mobilizace a koordinace
veterinárního a zdravotního sektoru pro společný boj proti této smrtelné zoonóze.
Světový den vztekliny, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Cílem je
zvýšit vědomí veřejnosti o rizicích a dopadu lidské i zvířecí vztekliny, informovat o tom, jak
snadná je prevence.
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