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1. Úvod 

Ve své závěrečné práci se věnuji veterinářství a nejčastějším nemocem zvířat. Toto téma jsem 

si vybrala proto, že se chci stát veterinářkou jako můj praděda a protože se už od dětství 

zajímám o zvířata, hlavně o psy a koně. Doufám, že se mi to jednou podaří a stanu se dobrou 

veterinářkou. 

 

            
 
Obr.č.1 vycházka s koněm  

 

 

2. Pojem veterinářství 

Obor veterinární lékařství, se zabývá zdravotní problematikou, léčbou nemocemi i prevencí 

nemocí domácích i divoce žijících zvířat. Úkolem veterinární medicíny je chránit a zlepšovat 

zdraví a pohodu zvířat a chránit lidi před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka. 
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2.1. Veterinář 

Veterinář je člověk, který absolvoval šestiletý studijní program veterinárního lékařství na 

Fakultě veterinárního lékařství nebo šestiletý program veterinární hygieny a ekologie na 

Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno, která je jedinou vysokou 

školou tohoto zaměření u nás. Absolvent tohoto studia získává titul doktor veterinární medicíny, 

zkráceně MVDr. 

 

 
 

Obr.č.2 vyšetření ve veterinární ordinaci 

 

 

3. Historie veterinářství 

Už od pradávna zvířata provázejí člověka. O anatomii zvířat měli ponětí už lidé jako lovci 

a sběrači, jak nám některé jeskynní malby dokazují, např. kresba mamuta v jeskyni Pindal, na 

které je vyobrazeno mamutí srdce. První skutečné veterinární poznatky se začaly objevovat 

s domestikací prvních zvířat. 

Již nejstarší starověké civilizace měly lékaře, kteří znali a pokoušeli se léčit zvířecí nemoci. 

Dva tisíce let př.n.l. žil v Mezopotámii nejstarší známý zvěrolékař Urlugaledina.  

Kahunský rukopis z 19. století př.n.l. je nejstarší zvěrolékařská písemná památka ze starého 

Egypt, psaná hieroglyfy. Je o nemocích psů, býků, ryb, ptáků a o způsobech léčby těchto nemocí 

(vykuřování, tření léčivými bylinami, pouštění žilou apod.)  
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V Chammurapiho zákoníku nalezneme také pasáž týkající se odměn a trestů pro lékaře 

i zvěrolékaře. Zvěrolékař byl za výkon sice placen méně, ale v případě neúspěchu léčby a smrti 

pacienta mu nehrozilo useknutí ruky, jako v případě lidského lékaře. Místo toho byl povinen 

zaplatit pokutu, která se rovnala čtvrtině ceny zvířete. V době antiky se  Hippokratés z Kósu  

zabýval příčinami nemocí a také srovnávací anatomií, jejímž skutečným zakladatelem se stal 

Aristotelés. Prvním římským autorem, který se ve svých spisech dotkl i zvěrolékařství, je 

Marcus Terentius Varro, který sepsal tři knihy o rolnictví, Rerum rusticarum. 

 

                      
 
                     Obr.č.3 jeskynní malba 
 

3.1. Středověk 

Ve středověké Evropě došlo ke značnému úpadku zvěrolékařství i medicíny obecně. Praktické 

znalosti zvěrolékařství zůstaly v rukou pastýřů, kovářů nebo podkoních. Antické znalosti 

zůstaly zachovány hlavně ve spisech arabských autorů, kteří se také věnovali především koním. 

Ve 12. století napsal Ibn al Awwam knihu o zemědělství s kapitolami o zvěrolékařství. Zabývá 

se hlavně hygienou chovu a tvrdí, že chovatelská péče je základ zdraví. 
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V Evropě v té době vzniklo jen jediné významné zoologické dílo, De arte venandi cum avibus, 

tedy O umění lovit s ptáky. Autorem byl císař Fridrich II. Na konci středověku se zvěrolékařské 

poznatky začínají rozvíjet ve španělských a italských jezdeckých školách.  

V roce 1520 vydal podkoní Jordanus Ruffus knihu O koňském lékařství (De medicina 

equorum). Ve stejné době byla vydána také kniha „Koňská lékařství“, napsána kovářem 

Mistrem Albrechtem. Je to nejslavnější středověká zvěrolékařská kniha, její součástí je i návod 

pro negramotné.  

Za zmínku také stojí díla Koňské lékařství Juana Alvarese Salamiellase, s barevnými 

ilustracemi zvěrolékařských zákroků, nebo Anatomie koně (Anatomia del cavallo, infirmità 

e suoi remedii) od Carla Ruiniho. Jedná se o ilustrovanou anatomii s dokonalými obrazy kostry, 

svalů, tělesných dutin i cév a nervů. V roce 1573 vyšla v Norimberku Srovnávací anatomie, 

z Německa pochází také první anatomie prasete. 

 

                                    

                                         Obr.č.4 ilustrace z Ruiniho Anatomie koně 
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3.2. Novověk 

V novověku začíná nová éra veterinární medicíny. Klíčovým impulzem byla zřejmě epidemie 

moru skotu, která se na počátku 18. století prohnala Evropou. Během epidemie uhynulo přes 

3 milióny skotu. Nutnost chránit stáda a potřeba lepší péče pro skot i pro koně vedla k založení 

prvních veterinárních škol. 

Zakladatelem takové školy byl francouzský právník a hipolog Claude Bourgelat. Ten v roce 

1762 založil první veterinární školu v Lyonu, kde vyučoval podkovářství, anatomii a chirurgii. 

O několik let později, v roce 1766, založil druhou veterinární školu v Alfortu. Učitelský sbor 

tvořili absolventi z Lyonu a tentokrát nebyli posluchači jenom kováři, ale také lékaři. Mezi 

vyučované předměty přibyly i teoretické medicínské a zemědělské disciplíny. Po založení 

francouzských veterinárních škol začaly vznikat další po celé Evropě. 

 

 

4. Nejčastější onemocnění psů  

4.1. Průjem 

Průjem je velmi běžný zdravotní problém. Často může být zapříčiněn špatnou stravou nebo 

reakcí těla na potravu, se kterou si trávicí trakt nedokázal poradit.  

V některých případech může být ale důvod i vážnější. Průjem, který je doprovázen zvracením, 

může být příznakem i jiných nemocí. 

 

4.2. Psincový kašel 

Psincový kašel je velmi běžný mezi psy, kteří byli v útulku nebo ve psím hotelu. Stejně jako 

u lidí se i u psů jedná o virové onemocnění. 

Původcem je mnoho různých virů, které způsobují podobné klinické příznaky (záchvatovitý 

kašel, hlenovitý výtok z očí a nosu). V některých případech můžou sliznici, která je již 

poškozena viry, napadnout bakterie a ty průběh nemoci zhoršují. 

Bohužel to není nic, čemu by se mohli psi vyhnout. Ačkoliv psincový kašel zní závažně, je to 

ekvivalent k našemu běžnému nachlazení. 
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Nejlepší je nechat zvíře v klidu, podávat mu protizánětlivé léky a léky podporující odkašlávání. 

Samozřejmostí je podávání mokrého krmení a dostatek vlažné vody. Pokud obtíže neustávají, 

je nezbytná antibiotická léčba. 

 

 
 

Obr.č.5 pes nakažený psincovým kašlem 

 

4.3. Zánět zvukovodu 

Záněty zvukovodů jsou velmi běžné u psů, kteří tráví většinu času na zahradě, u psů 

s klopenýma ušima, stenózou (zúžením) zvukovodů, anebo u psů s relativně vyšším množstvím 

žláz a chlupů ve zvukovodech. U těchto psů je výskyt jak akutních, tak i chronických zánětů 

zvukovodů mnohem častější.  

Do ucha psa se může často dostat špína, prach, stéblo trávy, nebo jiný cizí předmět, což může 

být příčinou infekce. 

Pokud se u psa objeví časté drbání uší a klepání hlavou, může to ukazovat právě na otitídu. Pro 

odstranění infekce veterinář předepíše antibiotické ušní kapky.  

Důležitá prevence zánětu zvukovodu je pravidelné čištění uší. Ideálně by u psů (v menší míře 

i u koček) mělo probíhat celoročně, se zvýšenou intenzitou v letních měsících. Ohledně 

přípravků pro čištění uší psů a koček a návodu, jak správně je čistit, je dobré se vždy poradit 

s veterinářem. 
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4.4. Onemocnění zubů 

Každý se bojí psího dechu, ale zápach z tlamy není žádná legrace. Jak u koček, tak i u psů se 

může objevit zubní kámen, onemocnění dásní a zubních kanálků, které vyžadují profesionální 

zubní čištění.  

Zubní onemocnění je skvělý příklad toho, že pravidelná prevence je lepší než následná drahá 

léčba. Špatný stav dutiny ústní může u zvířat vést k nebezpečným srdečním a ledvinovým 

onemocněním. Je proto dobré zvykat svá koťata a štěňata, že čištění zubů je běžná péče, a tím 

je ochránit před možnými problémy v budoucnosti. 

 

4.5. Blechy a klíšťata 

Blechy se mohou objevit během života každého psa. Každý chovatel se jich může jednoduše 

zbavit správnými přípravky, které lze zakoupit přímo u veterináře nebo ve zvířecích obchodech. 

Klíšťata mohou být závažnějším problémem. Nakažená klíšťata totiž mohou psům způsobovat 

vážné zdravotní problémy. 

 

                     
 
                     Obr.č.6 srst napadená blechami 
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Obr.č.7 uchycené klíště 

 

4.6. Rakovina 

Bohužel stejně jako u lidí se i u psů často ve stáří objevuje rakovina. Mohou trpět všemi druhy 

rakoviny, jako je lymfom, melanom, rakovina mléčné žlázy, leukémie a další. 

Léčba rakoviny probíhá ve formě operací, chemoterapie nebo radiační léčby. Jako u všech 

rakovin je nejdůležitější podchytit nemoc v zárodku. Žádný chovatel či majitel psa by proto 

neměl podceňovat výskyt neobvyklé bulky nebo skvrny na kůži, očích či mléčné žláze. 

 

4.7. Katarakty 

Šedý zákal je problémem především starších psů. Stejně jako u lidí může ovlivnit zrak psa 

v celkem podstatné míře. 

Nemusí to však být problém pouze u starých psů, může se vyskytnout i poté, co si oko prošlo 

traumatem, nebo může být způsobený onemocněním. Může se objevit už po narození psa nebo 

se vyvinout během prvních pár týdnů života štěněte. 
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Obr.č.8 pes se šedým zákalem  

 

4.8. Artritida 

Artritida je velmi běžná u starších psů. U každého pátého psa v Česku se podle průzkumů během 

života objeví artritida nebo osteoartritida.  

Artritida je zánět nebo otok kloubů. Příčinou můžou být abnormální vývoj kosti nebo kloubu, 

nestabilita okolních vazů a šlach, úraz a následné poškození kloubu, infekce, autoimunitní 

poškození kloubů. 

Při léčbě artrózy se používají jak protizánětlivé léky, tak i látky vyživující a chránící 

poškozenou chrupavku. Příznačnou nápovědou tohoto onemocnění může být to, že pes pomalu 

vstává, především po ránu nebo v chladnějším prostředí, je i méně aktivní, než býval dříve. 

Často je velmi těžké určit, zda pes trpí artritidou. Prvním příznakem může být i neochota 

k pohybu, problém s vyskočením na gauč nebo do kufru auta, pomalejší chůze po schodech 

anebo vylehčování jedné z končetin. 

Pokud byla diagnostikována u zvířete artritida, mohou k šetrnějšímu průběhu pomoci cvičení, 

neklouzavé podlahy, masáže, správná hmotnost psa a protizánětlivé léky. 
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5. Nejčastější onemocnění koní 

5.1. Koňská chřipka 

Koňská chřipka je chřipkové onemocnění postihující koně bez rozdílu věku, pohlaví a plemene. 

Příznaky jsou snadná únavnost, malátnost a snížená chuť k přijímání potravy, někdy nevýrazný 

vzestup teploty. Většinou však je vzestup teploty náhlý a vysoký (38,5–41,5 °C) a trvá 2–10 

dnů, v ojedinělých případech i déle. Potom, nebo již zároveň se vzestupem teploty, začnou koně 

kašlat, nejprve suše a namáhavě, později vlhce a s výhozem. Kašel je dráždivý a dá se snadno 

vyvolat lehkým stiskem tracheálních prstenců, mnohdy až do záchvatů. Dech a tep je zrychlený 

úměrně zvýšení teploty. Kašel je provázen nosním výtokem, který je ze začátku serózní až 

hlenový, později se může změnit na hnisavý. 

U koní ponechaných v klidu hned od počátku onemocnění se vyskytují katarální projevy na 

sliznicích horních dýchacích cest, na plicích však chorobné změny nebývají. Jestliže jsou 

nemocní koně používáni k práci, mohou se vyvinout komplikace ve formě těžké bronchitidy 

i bronchopneumonie. Tyto komplikace jsou vyvolány přidruženou bakteriální infekcí.  

U nekomplikovaných případů léčení není nutné. Stačí ponechat koně v klidu, v dobře větrané 

stáji, při dietetickém krmení. Komplikované případy vyžadují léčení antibiotiky podle citlivosti 

původce. 

 

5.2. Kopytní absces 

Kopytní absces je nahromadění hnisu mezi dvěma tvrdými tkáněmi kopyta: kopytní kostí 

a rohovým kopytním pouzdrem. Protože je zde velmi těsný prostor, hnis se nemá kam rozpínat 

a je velmi napěchován. Tlačí tak na citlivou tkáň v kopytu, kopytní škáru. Obrovský tlak hnisu, 

který se neustále množí, tak vyvolává velmi silnou bolest, skutečně podobnou zlomenině. Podle 

toho, ve které části kopyta se absces nachází, rozlišujeme absces chodidlový, stěnový nebo 

patkový. Toto umístění má také velký vliv na vývoj a případné uvolnění hnisu i na průběh léčby 

a hojení. Takže budeme vycházet z toho, že kopytní absces se projevuje silným kulháním, které 

může nastoupit náhle, takže to vypadá, že kůň si skutečně zlomil například kopytní kost, nebo 

se postupně vyvíjí několik dní. 

 



15 

                             
 
                           Obr.č.9  kopytní absces 

 

5.3. Kolika 

Kolika znamená akutní bolest břicha. Nejedná se přímo o nemoc, ale o příznak mnoha různých 

nemocí a zdravotních problémů. U koní onemocní nejčastěji střeva, takže bývají postiženi 

především střevní kolikou. Můžeme se ale setkat s dalšími problémy provázenými náhlou 

bolestí břicha, například s těžkým onemocněním jater, záněty pobřišnice, onemocněním ledvin 

a močových cest, se silnými svalovými bolestmi, stahy či onemocněními dělohy (například před 

porodem) aj. Koně s kolikou většinou nechtějí žrát a mnohdy ani pít. Jsou skleslí, aspoň na 

začátku koliky, nechtějí se hýbat, chodit, mohou hodně ležet. 
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        Obr.č.10 koňská kolika 

 

6. Zoonóza a její prevence 

Onemocnění, která jsou společná pro zvířata i lidi, obecně označujeme jako zoonózy. Existuje 

téměř 150 potenciálních zoonóz psů a koček, avšak kromě vztekliny mají v České republice 

aktuální význam pouze některé parazitózy, bakteriální infekce a plísňová onemocnění. 

Před zoonózami se můžeme chránit snížením blízkého kontaktu se zvířaty. 

Nejvíce riziková zvířata jsou zvířata s nekontrolovaným pohybem po venku, především volně 

chované kočky, které často loví drobné hlodavce a ptáky. Papoušci v bytě rozprašují drobné 

peří i vyschlý trus. Majitel částečky vdechuje a může dojít k alergickým onemocněním. 

Samozřejmě riziko nákazy klesá u zvířat, která jsou striktně držena v bytě a nepohybují se volně 

venku. 

V českých domácnostech se chovají nejen psi a kočky, ale i menší hlodavci - krysy, potkani, 

morčata, křečci, malé šelmy, například fretky, nebo různé druhy ptáků. 

Abychom zoonózám předešli, je taky dobré zkontrolovat, pokud si kupujeme nové zvířátko, 

jestli už nějakou nemoc nemá. 
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Hlodavci, včetně doma chovaných myší, krys a potkanů, mohou člověka nakazit leptospirózou 

a hantavirovou infekcí. Těžký hnisavý zánět mozkových blan může vyvolat listerióza, 

nebezpečná především pro novorozence, seniory nebo osoby s výrazně oslabeným imunitním 

systémem. 

 

Mezi nejčastější zoonózy u nás patří: 

A) parazitární onemocnění: toxoplazmóza, toxokaróza 

Nejčastější příznaky jsou zvětšení lymfatických uzlin, bolesti břicha, svalů, teplota, kašel. 

 

B) bakteriální onemocnění: tularémie, listerióza, ornitóza, nemoc z kočičího škrábnutí 

Při nemoci z kočičího škrábnutí se několik dní až týdnů po incidentu objeví bolestivé zduření 

nejbližší lymfatické uzliny. Onemocnění může být provázeno únavou a horečkou. 

 

C) virová onemocnění: hantavirová infekce, leptospiróza, lymfocytová choriomeningitida. 

Některá z těchto onemocnění jsou zvlášť nebezpečná pro těhotné ženy a novorozence. 

 

      
 
      Obr.č.11 volně žijící zvířata  
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7. Já a veterinářství 

Zvířátka nám ráda už od dětství, protože jsme vždy doma měli psy a kočky a navíc jsem od 10 

let začala chodit pomáhat ke koním. O veterinářství jsem se začala zajímat ve 12 letech. 

V tu dobu jsem ráda sledovala různé pořady o veterinářích a přišlo mi to jako hezká práce 

pomáhat zvířatům. Můj oblíbený pořad byl tehdy Skvělý Dr. Pol nebo Yukonská veterinářka. 

Dalším z důvodů, proč jsem se o tento obor začala více zajímat, byl náš nemocný pes Aron. 

Když byly Aronovi 4 roky, moji rodiče si všimli, že má hodně nateklé břicho a špatně se mu 

dýchá. Vzali ho tedy k našemu veterináři do Poděbrad. Po prohlídce ale pan doktor poslal Arona 

na specializovanou kliniku Socratés v Nymburce. Tam mu byla diagnostikována pomocí EKG 

dilatační kardiomyopatie, což je onemocnění srdečního svalu, při kterém dochází postupně 

k snižování intenzity stahování srdečního svalu. Následkem nemoci dochází postupně 

k selhávání orgánů a nakonec k zástavě srdce. Aron dostal léky na srdce a na odvodnění 

(Digoxin, Furantoin a Magnezium), které ho udržely při životě další rok. Při léčbě ale docházelo 

k postupnému zhoršování stavu, až lékaři nakonec usoudili, že Aronův stav již není slučitelný 

se životem. Na lékařské doporučení jsme tedy Arona nechali utratit, aby se více netrápil. 

 

 

Obr. 12 Náš Aron 
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Asi před dvěma měsíci jsem měla možnost asistovat  jedné paní veterinářce. Pomáhala jsem jí 

léčit zánět v kopytě u koně mé tety. Probíhalo to tak, že jsem musela nejprve kopyto vyčistit 

kopytním háčkem, potom jsem zánět vydezinfikovala. Zánět byl u střelky kopyta, takže jsem 

tam poté mohla vložit pomocí kopytního háčku vatu napuštěnou dezinfekcí, která tam pak už 

držela sama. Dále jsem tento postup musela opakovat už bez přítomnosti veterinářky každý 

den, dokud zánět úplně nezmizel. Léčba do úplného zahojení trvala měsíc. Měla jsem z toho 

dobrý pocit, že i já jsem svou pomocí přispěla k uzdravení tohoto koně. 

                   
                  Obr.č.13 kopytní háček 

 

 

                   
                    Obr.č.14 vyhojené kopyto 
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8. Závěr 

Na závěr chci uvést, že považuji veterinářství za důležitou práci, která je a bude stále potřeba. 

Proto příští rok nastupuji na střední školu v oboru veterinářství a potom bych ráda pokračovala 

ve studiu na vysoké škole, abych se jednou mohla stát veterinářkou a věnovat se této profesi. 
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