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Proč právě parazitózy skotu? 

• Helmintózy 
• Ekonomika 
• Nesprávné odčervování 
• Rezistence 
• Chybí centrální sledování 
• Import ze zahraničí 



Cíle projektu 

• Nedostatek dat v ČR 
• Provedení plošného monitoringu 

 
• Analýza rezistence 
• Genetická diverzita hlístic 

 
• PŘEDEJITÍ RŮSTU REZISTENCE! 

? 



Výhody pro chovatele 

• Bezplatné vyšetření 
 Flotace, sedimentace, larvoskopie – 210 Kč 
 kvantitativní vyšetření – 200 Kč 

• Analýza podávaných anhelmintik 
• Testy rezistence 
• Doporučení odčervování 

 



Naše očekávání od vás 

• Zájem o věc 
 

• Dobrá komunikace 
 

• Spolupráce 
 
 



Postupy při zapojení do projektu 

1) Vaše registrace a vstupní komunikace 
  
vyplnění vstupního formuláře (přihlášky)  
 web: www.parazitozyskotu.cz 
 tlačítko: „Zapojit se“ 
 
kontaktování z naší strany a individuální dohoda na 
odběrech vzorků 
  



Postupy při zapojení do projektu 

2) Rutinní parazitologické vyšetření 
 Počet vzorků 
 Identifikovaná zvířata 
 Materiál pro odběr + metodika odběru 
 Doručení vzorků do laboratoře 
 Flotace, sedimentace, larvoskopie 
 Protokol s výsledky 
 V případě výskytu parazitů - konzultace 



Postupy při zapojení do projektu 

3) Rezistence k anthelmintikům 
 pouze ve vybraných stádech 
 FECRT testování 
 asistence při aplikaci anthelmintik  
  usnadnění dopravy materiálu do  
 laboratoře 



Výsledky 

• Anonymizace výsledků pro jakékoliv publikace 
(pouze na úrovni vyšších správních celků) 

• Pouze mezi členy řešitelského týmu 
 

• O tom jak s nimi naložíte si rozhodnete sami 
• V případě vašeho zájmu konzultace s námi 

 
• Kryobanka 



Děkuji za pozornost 
 
 

Těšíme se na případnou spolupráci! 
Za řešitelský tým 

RNDr. Jana Ježková 
jezkova@svujihlava.cz 

 
Kontaktní informace: Ing. Ilona Pšenková, Ph.D. 
      ilona.psenkova@gmail.com 
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