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14. Viry a bakterie
Viry a bakterie mají v pﬁírodû znaãn˘ v˘znam, jsou
roz‰íﬁeny prakticky na celé planetû a ve velkém druhovém
mnoÏství se vyskytují i v okrese Vsetín. ·iroké veﬁejnosti jsou
nejãastûji známy jako pÛvodci rozliãn˘ch chorob rostlin
a ÏivoãichÛ.

Viry
Viry jsou tvoﬁeny shluky molekul bílkovin a nukleov˘ch
kyselin (DNA, RNA), vytváﬁejí urãit˘ tvar podobn˘ krystalÛm. Nukleové kyseliny jsou u nich stejnû, jako u v‰ech
bunûãn˘ch organismÛ, nositeli dûdiãnosti (genetick˘ch
informací).Viry jsou nepatrné velikosti, nedají se pozorovat
bûÏn˘mi svûteln˘mi mikroskopy, ale mikroskopy elektronov˘mi. Samy o sobû se nejeví jako Ïivá hmota. Jako Ïivé bytosti
se mohou projevovat pouze v Ïiv˘ch buÀkách jin˘ch organismÛ (hostitelÛ), tj. u rostlin, hub a ÏivoãichÛ vãetnû ãlovûka,
pomocí nichÏ se mnoÏí. U napaden˘ch hostitelÛ pak nûkteré
viry vyvolávají choroby, zvané virózy. Dokonalej‰ími viry
jsou bakteriofágy, které navíc mívají krátk˘ biãík a napadají
pouze bakterie.
Dosud byly popsány tisíce druhÛ, poddruhÛ nebo typÛ
virÛ, ve vsetínském okrese se vyskytují nejménû stovky
z nich. Podrobnûji jsou sledovány druhy zpÛsobující nebezpeãné nemoci rostlin, hospodáﬁsky nebo epidemiologicky
(tj. jako rezervoárÛ nemoci) v˘znamn˘ch zvíﬁat a ãlovûka.
Hospodáﬁsky v˘znamnûj‰í virózy rostlin v okrese sleduje
Státní rostlinolékaﬁská správa Vsetín, u zvíﬁat Okresní
veterinární správa Vsetín, u ãlovûka pak Okresní hygienická
stanice Vsetín a také v‰echna nemocniãní zaﬁízení a lékaﬁi.

V˘znamnûj‰í virózy u rostlin
Vût‰ina rostlinn˘ch virÛ parazituje na více druzích rostlin, mezi rostlinami se pak ‰íﬁí hmyzem, semeny, pylem,
mechanick˘m poranûním, okusem zvûﬁe i ãinností ãlovûka.
Napﬁ. ‰Èovík tupolist˘ a smetánka lékaﬁská jsou potenciálním
hostitelem ‰esti virÛ, jitrocel vût‰í sedmi virÛ, virus mozaiky
okurky parazituje u dal‰ích cca 400 druhÛ rostlin, virus
mozaiky ﬁepy u dal‰ích 125 druhÛ rostlin, virus mozaiky
vojtû‰ky u dal‰ích 175 druhÛ rostlin apod.
·arka ‰vestek je virové onemocnûní slivoní, které
znehodnocuje jejich plody, pﬁiãemÏ rÛst stromÛ je vût‰inou normální. Plody pﬁedãasnû opadávají a jsou kyselé.
Na listech se choroba projevuje svûtle zelen˘mi krouÏky
nebo mozaikami. Viry pﬁená‰ejí mezi stromy m‰ice broskvoÀová, chmelová a slívová, poãetnost tûchto m‰ic
je men‰í ve vy‰‰ích polohách (tam je také ‰arka ménû
roz‰íﬁena). Nemoc je silnû roz‰íﬁena v celé âR, v okrese
Vsetín se vyskytuje zejména v niÏ‰ích a stﬁedních polohách. ·arka se nedá léãit, pouze v tepl˘ch a vlhk˘ch
letech, kter˘m byl napﬁ. rok 1997 byl dopad nemoci
na stromy slab‰í. V roce 1997 totiÏ dozrály ‰vestky
i na stromech s v˘skytem ‰arky. Ochrana proti ‰arce
se soustﬁeìuje na pûstování tolerantních odrÛd, jejich
plody v‰ak bohuÏel zdaleka nedosahují kvality odrÛdy
domácí ‰vestky. V okrese se v˘skytem ‰arky a vyhledáváním nenapaden˘ch jedincÛ pÛvodních ‰vestek intenzivnû
v 80. a 90. letech zab˘val Vladimír Novotn˘ z Vala‰ského
Meziﬁíãí. Pan Novotn˘ zjistil, Ïe pÛvodní odrÛda ‰vestky,
která byla v minulosti vÏdy vysazována na Vala‰sku, není
‰arkou prakticky napadána - nesmí v‰ak b˘t naroubována
na podnoÏi jugoslávské ‰vestky (nebo jin˘ch, na ‰arku
citliv˘ch odrÛd). Zjistil, Ïe stromy od této na‰í domácí
odrÛdy ‰vestky usychají (pﬁípadnû nerodí) ne z dÛvodu

napadení ‰arkou, ale vût‰inou z dÛvodu nadmûrného stáﬁí
- bohuÏel, mnoho tûchto star˘ch stromÛ bylo tak zbyteãnû
vykáceno a tím z na‰í oblasti vymizelo hodnû materiálu,
kter˘ se mohl pouÏít na podnoÏe nov˘ch stromkÛ (napﬁ.
tak zmizelo jedno stromoﬁadí v okolí Lhoty u Chorynû).
V okrese byly nalezeny ‰arkou nenapadené kvalitní ‰vestky
na nûkolika místech, napﬁ. v okolí Huslenek. Pan Novotn˘
bohuÏel nemohl své práce na mapování zdrav˘ch stromÛ
‰vestek dokonãit, ãást z jeho v˘zkumÛ o ‰arce a ‰vestkách
(slivoních) na Vala‰sku je v dokumentaci na Okresním
úﬁadû Vsetín.

V˘znamnûj‰í virózy u zvíﬁat
Mor prasat je akutní onemocnûní prasete domácího
a prasete divokého. V okrese se vyskytuje aÏ od roku 1997,
kdy byl v˘skyt sérologicky ovûﬁen u obcí Le‰ná, Kelã
a Jasenice u Le‰né. Od roku 1998 se na tuto nemoc vy‰etﬁují v‰echna ulovená nebo uhynulá divoká prasata.V roce 1998
byl zji‰tûn dal‰í v˘skyt na jihu okresu, virologicky byly
potvrzeny pozitivní nálezy u uhynul˘ch kusÛ prasete divokého v k. ú. Vala‰ské Pﬁíkazy a Pozdûchov a u stﬁelen˘ch
kusÛ v k. ú. LuÏná a Prlov.
Vzteklina je virové onemocnûní, které postihuje
centrální nervov˘ systém. Nejãastûji se vyskytuje
u masoÏrav˘ch savcÛ, je pﬁenosné i na ãlovûka. Pﬁená‰í
se pokousáním nebo po‰krábáním a zanesením infikovan˘ch slin do rány. Onemocnûní je pro hostitele pﬁi neléãení vÏdy smrtelné. Na Okresní veterinární správû Vsetín
patﬁí toto onemocnûní k nejsledovanûj‰í viróze zvíﬁat.
Díky celostátnû ﬁízené akci, a to pomocí orální (ústní)
vakcinace li‰ek se tuto nákazu daﬁí úãinnû tlumit. S pokládáním návnad se zapoãalo v roce 1993, myslivci v okrese
poloÏí kaÏd˘ rok na jaﬁe a na podzim cca 32 000 návnad.
V letech 1986 - 1994 byla vzteklina v okrese zji‰tûna
celkem u 96 zvíﬁat, nejãastûji u li‰ek (82 %, tj. 76 pﬁípadÛ),
ménû u kun (7 pﬁípadÛ), koãky domácí (4), srnãat (2),
psa (2), jezevce (2) a ovce (1). V˘skyt byl zji‰tûn hlavnû
v oblasti Velk˘ch Karlovic, Horní Beãvy a v pﬁilehl˘ch
katastrech (celkem témûﬁ 40 % v‰ech pﬁípadÛ), pﬁitom
na Keleãsku a v okolí Vala‰ského Meziﬁíãí nebyla vzteklina vÛbec zji‰tûna. V letech 1995 - 1998 jiÏ nebyl v celém
vsetínském okrese zji‰tûn ani jeden pﬁípad, coÏ lze povaÏovat za jednoznaãnû pozitivní v˘sledek probíhající
vakcinace (ojedinûl˘ v˘skyt u srny byl zji‰tûn aÏ v roce
1999 u ·tudlova). Na druhé stranû ov‰em, v dÛsledku
potlaãování v˘skytu této nemoci, dochází u nûkter˘ch
masoÏravcÛ k nepﬁirozené podpoﬁe jejich populací.
Vakcinací se vlastnû odbourá jeden z pﬁirozen˘ch regulátorÛ jejich poãetnosti (zejména u li‰ky, také u kun),
coÏ nemusí b˘t pozitivní z hlediska dopadu na jiné sloÏky fauny ve volné pﬁírodû.
Myxomatóza je smrtelné onemocnûní králíkÛ s tvorbou nádorov˘ch uzlíkÛ na kÛÏi, tzv. myxomÛ, tento virus
pﬁená‰í bodav˘ hmyz, zejména komáﬁi.V okrese se pravidelnû vyskytuje od jara do pozdního podzimu, a to hlavnû
v níÏe poloÏen˘ch oblastech. Onemocnûní se dá zabránit
pouze vãasnou vakcinací.
Mor králíkÛ je akutní onemocnûní králíkÛ, konãící
úhynem. Pﬁíznaky jsou krvácení v podkoÏí, nosu a bﬁi‰ní
dutinû, onemocnûní se dá zabránit jen vãasnou vakcinací.
Vyskytuje se v celém okrese, v posledních letech je v˘skyt
stále ãastûj‰í.
Psinka, parvoviróza, infekãní hepatitida, encefalitida li‰ek - v‰echny tyto virózy shrnujeme do tzv. psinkového komplexu onemocnûní, kter˘ postihuje v‰echny psovité
‰elmy, pﬁedev‰ím mladé jedince. Projevují se pﬁedev‰ím
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horeãkou, v˘toky z oãí a nosu, zánûtem plic, zánûtem zaÏívacího traktu a nervov˘mi pﬁíznaky. V souãasné dobû díky
oãkování sdruÏen˘mi vakcínami do‰lo u psÛ k utlumení.
Psincov˘ ka‰el je dal‰í viróza psÛ.V okrese se vyskytuje ãasto, a to zejména v období migrace turistÛ v rekreaãních oblastech.
Slintavka a kulhavka se v okrese vyskytovaly v˘jimeãnû v minulosti. V 50. letech byly zji‰tûny u skotu
v Leskovci. Pozdûji se vyskytly v 60. letech ve Lhotû
u Chorynû a v 70. letech ve ·tudlovû. Oba uvedené pﬁípady
ov‰em nemûly typick˘ prÛbûh.
Slizniãní choroba (virus BVD) je onemocnûní telat.
V rámci âR bylo poprvé zji‰tûno v 70. letech, a to v obci
RÛÏìka.V souãasnosti se klinicky neprojevuje.
Parainfluenza je infekãní onemocnûní d˘chacích cest,
pÛvodcem je virus P13 ze skupiny togavirÛ. V okrese bylo
onemocnûní zji‰Èováno velmi ãasto v 70. letech u mladého
skotu, v souãasnosti není prokázáno.

parazité jin˘ch organismÛ.Vyskytují se ve vzduchu, ve vodû,
v pÛdû, uvnitﬁ organismÛ s v˘jimkou krve zdrav˘ch
teplokrevn˘ch ÏivoãichÛ. ·íﬁí se vzduchem, ãasto tomu
napomáhají rÛzné druhy hmyzu podobnû jako u virÛ.
Nûkteré bakterie jsou schopny Ïít nezávisle na organick˘ch látkách ve svém okolí a samy si tyto látky vyrábûjí
z látek anorganick˘ch - jsou to tzv. autotrofní bakterie,
které energii ov‰em nezískávají ze sluneãního záﬁení jako
v‰echny zelené rostliny, ale získávají ji oxidací urãit˘ch
chemick˘ch látek. Vût‰ina bakterií jsou heterotrofními
organismy, tzn., Ïe vyuÏívají energii z organick˘ch látek
jin˘ch organismÛ - a to buì z odumﬁel˘ch (tzv. saprofytické
bakterie) nebo Ïiv˘ch (parazitické bakterie). Saprofytické
bakterie se podílejí na rozkladech ve‰keré odumﬁelé
organické hmoty. Navenek je proces rozkladu pozorovateln˘ jako hnití, zahnívání, pﬁi kterém se uvolÀují ãasto
silnû zapáchající plynné látky, zejména je zápach v˘razn˘
pﬁi rozkladu tûl ÏivoãichÛ a hub. Parazitické druhy zpÛsobují v tûlech rostlin a ÏivoãichÛ bakteriální nemoci.

Pﬁehled nûkter˘ch druhÛ nebo skupin bakterií
Hlavniãka skotu se v 60. a 70. letech v okrese ãasto
vyskytovala u skotu a ovcí, v souãasnosti je to témûﬁ
neznámé onemocnûní.
Kravské ne‰tovice je velmi ãasté infekãní onemocnûní
u dojnic, projevuje se vyráÏkou na mléãné Ïláze (na strucích).
Onemocnûní se vyskytuje v celém okrese, jeho prÛbûh
váÏnûji nenaru‰uje zdravotní stav a ne‰íﬁí se na volnû Ïijící zvûﬁ.
Bedsonióza (chlamydióza) zpÛsobuje zánûty pohlavních cest u skotu. V okrese bylo onemocnûní ãasté
v 60. a 70.letech, dnes se nepodílí na potratech ani na poruchách reprodukce.
Aujezskyho choroba je tûÏké horeãnaté onemocnûní,
jehoÏ pÛvodcem je herpetick˘ virus. Choroba
se v okrese vyskytla v 70. letech (Jarcová, Bystﬁiãka) s netypick˘m prÛbûhem, onemocnûní vymizelo.
Respiraãní nemoci koní se v okrese sporadicky
vyskytují, ale pravidelnou vakcinací sportovních a chovn˘ch
koní nepÛsobí váÏné problémy.

Nitrifikaãní bakterie se vyskytují v pÛdû, podílejí
se na zpracování amoniaku (oxidací) vzniklého rozkladem
bílkovin, a v koneãném dÛsledku obohacují pÛdu dusíkem.
V okrese jsou v pÛdû prakticky v‰ude. Jedná se o bakterie
napﬁ. Rhizobium (Ïije na koﬁenech vikvovit˘ch rostlin),
Azotobacter (Ïije v symbióze s pÛdními sinicemi), Nitrosomonas a ﬁada jin˘ch.
Îelezité bakterie - oxidují slouãeniny Ïeleza v hydroxid Ïeleznat˘ (= rez), v okrese je v‰udypﬁítomná.
Metanové bakterie pﬁemûÀují oxid uhelnat˘ v metan
(bahenní plyn), kter˘ je zase pÛsobením jin˘ch bakterií
oxidován a uvolÀuje se vodík.V okrese v‰ude na bahnit˘ch
místech, zejména v niÏ‰ích polohách (rybníky apod.).
Dal‰í druhy bakterií mohou tento vodík aktivovat,
aÏ se na vzduchu vznítí. Nûkteré bakterie mohou pﬁi rozkladech vyvolat teploty aÏ pﬁes 60°C a dal‰ími biochemick˘mi
pochody se mÛÏe nakupen˘ materiál vznítit, napﬁ. seno nebo
sláma (proto je nebezpeãné sklízet nedosu‰en˘ materiál).
Tyto bakterie se v okrese vyskytují v‰ude.

Virová infekãní anémie koní byla zji‰tûna pouze
na Pulãínû a v RÛÏìce, v roce 1987.

V˘znamnûj‰í patogenní bakterie u rostlin
Virové onemocnûní Maedi visna postihuje d˘chací
cesty u ovcí, velké roz‰íﬁení mûlo v 80. letech, hlavnû
ve velkochovech. Pﬁímé ztráty v na‰em okrese nebyly v˘razné, ale likvidace a ozdravûní stád byla velmi obtíÏná.
Pseudomor drÛbeÏe vyvolává encefalitidu a akutní
onemocnûní d˘chacích cest, konãí vût‰inou smrtelnû.
V souãasnosti se v okrese díky vakcinaci nevyskytuje.
V 50. letech byla na Dolní Beãvû odchycena krotká samice
tetﬁeva, která o nûkolik t˘dnÛ pozdûji zahynula v PraÏské
ZOO na mor drÛbeÏe, jehoÏ pÛvodcem je virus blízk˘
pÛvodci pseudomoru. Zﬁejmû se jednalo o ojedinûl˘ pﬁípad.

Bakterie (Schizophyta)
Tûlo bakterie je tvoﬁeno jedinou buÀkou s primitivní
stavbou. Nûkdy mÛÏe nûkolik bunûk po dûlení zÛstat
spojeno a vytváﬁí tak kolonie, které mají ãasto urãit˘ vzhled,
typick˘ pro ten kter˘ druh. BuÀky mohou mít tvar kulovit˘
(naz˘vá se koka), vláknit˘, ‰roubovitû stoãen˘ (spirochety).
Bakterie jsou v˘znamné v pÛdû (tam se podílejí na tvorbû
humusu), pﬁi rozkladu odumﬁelé organické hmoty i jako
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Mokrá hniloba brambor a mrkve (bakterie Erwinia
carotovora) se v okrese ãasto vyskytuje pﬁi de‰tivém
období, ve fázi jiÏ dobﬁe vyvinut˘ch hlíz nebo koﬁenÛ
postiÏen˘ch rostlin.
Spála rÛÏov˘ch rostlin (bakterie Erwinia amylovora) je velmi nebezpeãná choroba rÛÏovit˘ch. Bakterie
napadá dﬁeviny z rodÛ hloh, jabloÀ, hru‰eÀ, jeﬁáb, skalník,
kdoulovec, kdouloÀ, mi‰pule, hlohovec a Stranvaesia
(nûkteré druhy hlohu a jeﬁábu napadány ov‰em nejsou).
Nemoc se projevuje náhl˘m vadnutím letorostÛ, které
se hákovitû oh˘bají dolÛ, pﬁiãemÏ listy hnûdnou aÏ ãernají
a zÛstávají viset na vûtvích. Napadnutá rostlina vypadá jako
oÏehnutá ohnûm. KÛra na vûtvích odumírá a za vlhka
se mohou vytváﬁet kapiãky bakteriálního slizu. Choroba
se z napaden˘ch oblastí ‰íﬁí v˘sadbov˘m materiálem,
bakterie mohou b˘t pﬁená‰eny hmyzem, ptáky, vûtrem,
pylem nebo vodou. Zji‰tûná ohniska se musí ihned likvidovat spálením. V okrese Vsetín se spála do roku 2001 nevyskytla, byla v‰ak zji‰tûna jiÏ v sousedním okrese Nov˘ Jiãín.
KaÏd˘ pﬁípad spály je nutné ihned nahlásit na Státní rostlinolékaﬁskou správu ve Vsetínû.

V˘znamné bakterie u zvíﬁat
âervenka (bacil Erysipelothrix rhusiopathiae)
je horeãnaté onemocnûní prasete divokého, prasete domácího, ãlovûka i drÛbeÏe. PrÛbûh nemoci provází koÏní
vyráÏky, zánûty kloubÛ apod. Vyskytuje se v drobnochovech v celém okrese, zejména v letních mûsících,
a to u nevakcinovan˘ch zvíﬁat.
Leptospirová Ïloutenka je bakteriální onemocnûní
zvíﬁat i ãlovûka, projevuje se Ïloutenkou a zánûty Ïaludku
a stﬁev, pﬁená‰í se hlodavci, kontaminovanou vodou (kaluÏe)
apod. V okrese je ãastûji u psÛ a koãek, zejména v dobû
pﬁemnoÏení hlodavcÛ (hrabo‰i, potkani). Vakcinací psÛ
se v˘skyt v okrese v˘raznû sníÏil.
Rod Treponema zpÛsobuje prÛjmy u prasat a syfilis
králíkÛ. Sporadicky se vyskytuje v celém okrese.
Dysentérie prasat (pÛvodcem je bakterie Troponema
hyodysenteriae) se vyskytuje na Le‰ensku a na Vala‰skomeziﬁíãsku, její pÛsobení se dá omezit vãasnou léãbou
a dodrÏováním dobré hygienické úrovnû ustájení.
Sípavka prasat (pÛvodcem je bakterie Bordetella
bronchiseptica) mûla ãast˘ v˘skyt v chovech do 80. let.
DÛslednou prevencí vãetnû dobré v˘Ïivy a hygieny
se její pÛsobení podaﬁilo sníÏit tak, Ïe se dnes témûﬁ nevyskytuje.
Kolibacilózy selat (patologické sérotypy Escherichia
coli) jsou v okrese velmi ãast˘m onemocnûním selat, av‰ak
komplexní prevencí, vãetnû dÛsledné hygieny, se daﬁí v˘skyt
tlumit.
Tuberkulóza (TBC) se vyskytuje u skotu, prasat, ptákÛ,
psÛ i ãlovûka. PÛvodcem jsou mykobakterie.
Aviární tuberkulóza (bakterie Mycobacterium
avium) se vyskytuje u pﬁestárlé drÛbeÏe v drobn˘ch
chovech, které jsou na nízké chovatelské úrovni,
je lehce pﬁenosná na ptactvo.
Bovinní tuberkulóza (pÛvodcem je Mycobacterium
bovis) je onemocnûní skotu. V okrese Vsetín bylo zlikvidováno jako první v âR jiÏ v roce 1964.

Bakteriální keratokonjuktivitida skotu zpÛsobuje
napﬁ. zánût spojivek a zákal rohovky, mÛÏe vést aÏ k oslepnutí.Vyskytuje se hlavnû u pastevních stád. Plo‰ná vakcinace
pomohla utlumit toto onemocnûní, dnes jen sporadick˘
v˘skyt. V místech zamoﬁení je moÏn˘ pﬁenos na zvûﬁ
ve volné pﬁírodû.
Infekãní mastitidy skotu se dﬁíve vyskytovaly ãasto,
v souãasnosti jen sporadicky, díky intenzivní likvidace nemoci
v terénu. Nejãastûj‰ími pÛvodci jsou bakterie Streptococcus
agalactiae, Staphylococcus aureus a u pastevních zvíﬁat
Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes.
NakaÏlivé kulhání ovcí (pÛvodcem je Fusobacterium necrophorum). Jedná se o projev zánûtu ‰káry kopyt
(paznehtÛ). Toto polybakteriální onemocnûní se u ovcí
v okrese vyskytuje dosti ãasto.
Infekãní epididymuris beranÛ (pÛvodcem
je Brucella ovis) byl ojedinûle zji‰tûn bez tendence ‰íﬁení
ve Vala‰ském Meziﬁíãí a v ovãínû na Du‰né, v roce 1989.
Brucelóza zajícÛ (pÛvodcem je Brucella suis)
je tûÏké zánûtlivé onemocnûní naru‰ující reprodukci
(zpÛsobuje potraty, zánûty dûlohy, zánûty varlat). V okrese
je sledována od roku 1983, vyskytuje se jen na Vala‰skomeziﬁíãsku, nejãastûji byla zji‰tûna v okolí Le‰né (Lhotka n. B.,
Perná, M‰tûnovice) a Zubﬁí, v nûkter˘ch letech u Byniny,
StﬁíteÏe, Jarcové,Tylovic a Vala‰ské Bystﬁice.
Haemofilová r˘ma se v okrese vyskytuje u králíkÛ
a zajícÛ, obvykle souãasnû s jin˘mi nemocemi.
Pasterelov˘ zánût d˘chacích cest se v okrese
vyskytuje u králíkÛ a zajícÛ.
Listerióza ovcí (pÛvodcem je tyãinkovitá bakterie
Listeriosa monocytogenes) zpÛsobuje meningitidy, rezervoárem jsou hlodavci. V okrese byla zji‰Èována sporadicky,
napﬁ. ve Velk˘ch Karlovicích, v RoÏnovû, na Du‰né u RÛÏìky.
Zdroj onemocnûní pocházel z vadn˘ch siláÏí.
Mor vãelího plodu (pÛvodcem je Bacillus larvae)
je velmi nebezpeãné onemocnûní vãely medonosné,
poslední v˘skyt byl zji‰tûn na Dolní Beãvû, v Ho‰Èálkové
a v Lideãku.V souãasnosti se v okrese jiÏ nevyskytuje.

Tuberkulóza prasat byla dﬁíve zpÛsobována bakterií
Mycobacterium avium, a to v chovech, kde byla moÏnost
kontaktu s nemocnou drÛbeÏí nebo volnû Ïijícím ptactvem
(havrani).V posledních letech je pÛvodcem tuberkulózních
zmûn u vepﬁÛ bakterie Mycobacterium intracellulare, která
pochází z podest˘lky s dﬁevûn˘mi pilinami.
Paratuberkulóza ovcí (Mycobacterium paratuberculosis) byla ojedinûle zaznamenána bez tendence ‰íﬁení
na Videãsk˘ch pasekách a u plemenného berana v Podolí,
a to v letech 1989 aÏ 1992.
Salmonelóza se vyskytuje u v‰ech druhÛ zvíﬁat
i u ãlovûka. V okrese se vyskytuje pouze v drobnochovech
drÛbeÏe (hlavnû u kachen), a to pomûrnû ãasto.
Tetanus (bakterie Clostridium tetani) byl u skotu zji‰tûn napﬁ. v Liptále, na Keleãsku a Hornolideãsku (naposledy
v roce 1997). U koní (zejména pracovních a závodních)
je v˘skyt pod kontrolou díky preventivní vakcinaci
a v posledních letech se vyskytuje jen sporadicky. U ovcí
se vyskytuje vzácnû po stﬁíÏi a u beránkÛ po krvavé kastraci.
Infekãní zánût dûlohy koní se v okrese vyskytuje
ojedinûle, zji‰tûn pouze v Novém Hrozenkovû v roce 1997.
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