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Březí prasnice trpí v porodních kotcích chronickým stresem způso-
beným hladem a omezeným prostorem.

Většina zvířat je schopna přizpůsobit se změnám pro-

středí. Například zvíře, kterému je příliš teplo, se začne 

potit. Je to fyziologická odpověď na změnu. Prasata se 

nepotí, ale mohou se rochnit v bahně nebo vyhledat 

úkryt před sluncem. V tomto případě zvíře udělalo změ-

nu ve svém chování, aby se pokusilo vyrovnat s pod-

mínkami okolního prostředí. Behaviorální a fyziologické 

změny zvířeti slouží k návratu do určitého uspokojivého 

stavu nebo rovnováhy. 

Prasata vystavená velkému horku se mohou adaptovat tím, že vyhle-
dají stín nebo se ochladí v bahně.

Kapitola 13. Fyziologie stresu

Když se životní podmínky zvířete stanou příliš náročný-

mi a zvíře se jim nezvládá přizpůsobit, popisujeme tuto 

situaci jako stresovou nebo jako špatné welfare (welfare 

je anglický termín, kterým označujeme „dobré životní 

podmínky“). Neschopnost přizpůsobit se snižuje fyzickou 

kondici zvířete a my tento stav můžeme měřit pomocí 

fyziologických reakcí. Měřit reakce můžeme také v přípa-

dě, že zvíře stres úspěšně zvládne. Pokud je vyrovnání 

se stresu snadné, účinek na welfare zvířete je minimální. 

Uveďme si příklad. Březím prasnicím se omezuje krmná 

dávka. To předchází obezitě, ale prasnice trpí hladem. 

Pokud má prasnice přístup k podestýlce rostlinného pů-

vodu nebo na pastvu, může stres z hladu překonat tím, 

že si naplní žaludek, aniž by přibrala nadbytečná kila.

Někteří vědci tvrdí, že stres samotný nemusí být nutně 

špatný, pokud ovšem zvíře má možnost jej zvládnout. 

Trpět začíná v momentě, kdy čelí stresu, který není 

zvládnutelný. 

Možnost rytí pomáhá prasnicím s omezenou krmnou dávkou zvládat 
hladovění.

Příčiny prostředí, jež vedou ke stresu se nazývají streso-

ry a jedinci, kteří jsou stresu vystaveni, vykazují stresové 

reakce. Stresové reakce závisejí na typu, intenzitě a 
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době trvání stresoru a na povaze zvířete. Reakce na 

stres byly rozděleny na akutní nebo krátkodobé, 

a chronické či dlouhodobé reakce. Příkladem akutního 

stresoru může být přiblížení se predátora nebo útok 

zvířete z vlastní skupiny. Chronickým stresorem může 

být několikaměsíční ustájení prasnic v těsných klecích 

během březosti. 

Informace o stresoru je zpracována v mozku, který poté 

tělo informuje o možnostech reakcí prostřednictvím 

nervového systému nebo uvolněním hormonů. Nejčastěji 

naměřenými fyziologickými reakcemi na akutní stres je 

zvýšená sekrece do krve:

1. Glukokortikosteroidů z hypotalamo-pituitární (hypofy-

zální)–adrenální osy, např. kortisol 

2. Katecholaminy ze sympatiko-adrenálního systému, 

např. adrenalin

Akce sympatiko-adrenálního systému je mnohem 

rychlejší než akce hypotalamo-pituitární-adrenální osy. 

Katecholaminy mohou zvýšit srdeční rytmus a připravit 

zvíře na poplachovou reakci (tzv. fight – flight reakce), 

poprvé demonstrovanou Canonem v roce 1914. Odpo-

věď hypotalamo-pituitární-adrenální osy poprvé rozpoznal 

Selye v roce 1932. 

Ačkoli regulace těchto systémů může být také ovlivněna 

chronickým stresem, měří se hůře kvůli účinným zpět-

ným mechanismům. To je nejpatrnější, pokud se zvíře 

trpící chronickým stresem stává subjektem akutního 

stresoru. Například prasnice, které byly ustájeny v indivi-

duálních kotcích a poté přemístěny do porodních kotců 

trpí chronickým stresem způsobeným těsným a omeze-

ným prostorem. Průběh porodu představuje akutní stre-

sor a ten navíc k stresoru chronickému může mít vážné 

následky pro regulaci řady hormonů, včetně kortisolu 

a adrenalinu. Tím pak může dojít k negativnímu vlivu na 

porod samotný (Baxter a Petherick, 1980).

Jak akutní, tak chronický stres může ovlivnit změny v řa-

dě dalších hormonů, včetně:

• inzulínu

• prolaktinu

• růstového hormonu

• vazopresinu

• opioidních peptidů

Stres může způsobit zvýšení teploty, utlumit přibývání 

váhy a snížit imunitu a tak přímo ovlivnit zdravotní stav 

zvířete. Několik studií ukázalo, že zvířata trpící stresem 

jsou více náchylná nemocem (Broom, 1987).

Proto není eliminace stresu u hospodářských zvířat 

důležitá pouze z pohledu jejich welfare, ale také z po-

hledu ekonomického. Stres může snížit jejich zdravotní 

kondici, utlumit váhové přírůstky a narušit reprodukční 

funkce.

V přirozených podmínkách zůstávají selata s matkou až do věku 13-
17 týdnů. Časný odstav je pro ně velmi stresující. 

V případě intenzivních chovů prasat je časné odstavení 

selat ve 3 až 4 týdnech považováno za vysoce akutní 

stresor. Z celé řady důvodů:

• odstavení od matky

• změna v potravě

• umístění do cizího prostředí 

• smíšení s ostatními neznámými selaty

Ve 3 až 4 týdnech věku začíná ubývat imunita předáva-

ná matkou prostřednictvím kolostra-mleziva. Zároveň je 

však přirozená imunita selete stále velmi nedostatečná. 

Výsledkem je, že jsou v tomto stádiu velmi náchylná 

k nemocem. Akutní stres způsobený odstavem stačí 

k tomu, aby dále potlačil již oslabený imunitní systém 

a mnoho selat pak onemocnělo. V mnoha případech mo-

hou nemoci způsobit průjem, ze kterého se však selata 

většinou dostanou. Poslední dobou ale bývají odstavená 

selata po celém světě nakažena novým onemocněním. 

Nemoc je označována za syndrom multisystémového 

chřadnutí selat způsobeného cirkoviry (Post-weaning 

Multi-systemic Wasting Syndrome, PMWS) 

a může způsobit velmi vysoký stupeň úhynu (viz Kapitola 

14, o nemocech).
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Chovatelé reagovali snahou snížit stres, kterým selata 

trpí. Zde jsou tři příklady ukazující podstatu problému: 

1. Nemoc vedla některé chovatele prasat k oddálení 

odstavu do věku alespoň 32 dnů, aby byl imunitní 

systém selat schopen vyrovnat se stresu způsobené-

mu odstavem.

2. Ve Velké Británii je mnoho prasat chováno ve venkov-

ních zařízeních a po odstavení převezeno do zařízení 

chovných. U prasat, která trpěla PMWS způsobil stres 

z přepravy vysoké úhyny. Dnes je běžnou praxí nechat 

selata několik týdnů po odstavu v mateřských zaří-

zeních, do doby, než jsou lépe schopna se vyrovnat 

stresu spojeného s přepravou.

3. Univerzita ve Sparsholtu ve Velké Británii dříve od-

dělovala nemocná selata od ostatních, aby předešla 

dalšímu šíření. Zjistili však, že stres z izolace byl příči-

nou vysokých úhynů. Nyní nechávají selata v jejich 

původních skupinách.

  

Souhrn
Zvířata se snaží přizpůsobit vlivům prostředí. Stres 

a špatné welfare jsou výsledkem jejich neúspěšné 

adaptace. V krvi se objevují stresové hormony. 

Mnoho příčin stresu a špatného welfare bylo v této 

publikaci popsáno. Patří mezi ně:

• hlad

• časný odstav

• shlukování

• nevhodné míchání

• agrese a

• omezený prostor

Stres může snížit růst, odolnost vůči nemocem 

a reprodukci. Chovatelům prasat, kteří se potýkají 

s problémem PMWS, po němž jsou selata vůči 

stresu velice citlivá, byla doporučena řada opatře-

ní, jak stres snížit. Bez ohledu na zdravotní stav 

chovu, tato opatření jsou doporučením pro všechny 

chovatele. Po jejich zavedení dojde k redukci stre-

su a zlepšení životních podmínek zvířat.  

Tyto příklady ilustrují, jak významné je snižování stresu 

pro zdraví selat. Rovněž ukazují, jak stresující může být 

izolace a časný odstav, zvláště, pokud jsou následovány 

přepravou. Proto by se chovatelé této praxi měli z hledis-

ka zdraví a welfare zvířat vyhýbat, kdykoli je to možné. 

Výbor pro kontrolu masa a hospodářských zvířat ve Velké 

Británii (Meat and Livestock Commission 2002) zveřejnil 

pokyny pro kontrolu PMWS, PDNS (syndrom dermatitidy 

a nefropatie) a dalších onemocnění:

• omezit míchání

• snížit hustotu ustájení 

• snížit velikost skupiny

• neprovádět zkracování špičáků

• poskytnout hodnotné krmivo

• zlepšit kvalitu vzduchu

Toto doporučení je navrženo za účelem snížení stresu u 

prasat, zároveň však zajišťuje lepší biologickou bezpeč-

nost i výživu lidí. Všechny body by měly být součástí 

správné praxe, ať už se v chovu vyskytuje problém 

s PMWS nebo ne.


