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Přežvýkavci

• Živí se rostlinnou stravou a k jejímu 

rozmělnění a trávení mají složitě přizpůsobený 

žaludek

• Části žaludku – bachor, kniha, čepec, slez

Postup zpracování potravy:
1. Hrubě rozmělněná potrava se z 

ústní dutiny dostává do bachoru 
a do čepce. 

2. Zde je částečně natrávena a 
vyvrhována zpět do dutiny ústní.

3. Potrava je znovu rozžvýkána a 
polykána  do knihy a slezu.



Trávení potravy

• K trávení dochází v žaludku a přední části 
střeva

• Při trávení je potrava rozkládána na 
jednodušší látky (z velkých molekul vznikají 
molekuly menší)

• Rozkládání umožňují enzymy – látky 
urychlující chemické děje

• V trávicí trubici žijí symbiotické bakterie, 
které napomáhají trávení potravy



Enzymy
• Urychlují štěpení složitějších látek na 

jednodušší

• Enzymy jsou vylučovány z buněk trávicí 

trubice (v žaludku) a ze žláz (ze slinné žlázy, z 

slinivky břišní)

• Enzymů je několik typů, některé štěpí 

bílkoviny, jiné složité sacharidy a jiné tuky

www.mercury-poison.com



Žlučník

• Má důležitou funkci při trávení tuků

• Tuky nejsou rozpustné ve vodě

• Žlučník produkuje žluč

– žluč rozptýlí tuk na jemné kapičky

– vznikne emulze

– k jemným částicím tuku se může nyní dostat 

enzym



Vstřebávání živin

• Ke vstřebávání živin dochází ve střevě

• Vstřebávání – malé molekuly, které 

vznikly trávením se dostávají z trávicí 

trubice do krve

• Býložravci mají delší střevo než masožravci



Játra

• Zpracovávají se zde živiny a vznikají z nich 

nové látky (bílkoviny, sacharidy, tuky) 

typické pro daný druh obratlovce

• Hromadí se zde škodlivé látky, které se 

vstřebáváním potravy dostávají do krve

• Jsou zásobárnou živin a vitamínů, které 

může organismus rychle využívat



Klky

• Vnitřní stavba střeva je přizpůsobena k 

vstřebávání

• Je nutný velký povrch, proto nemůže 

být vnitřní stěna hladká

• Vnitřní povrch má jemné výběžky –

klky – jsou protkány jemnými 

vlásečnicemi s krví a mízou



Příčný řez  tenkým střevem



Předžaludky

Bachor

• 80-120 l v tělesné dospělosti, vyplňuje celou levou
polovinu břicha, stěna bachoru 0,5 cm

• v bachoru se nacházejí bakterie, které rozkládají výživné
látky krmiv na volné mastné kyseliny, amoniak,
aminokyseliny

• mikroorganismy představují 10% z celkového tekutého
obsahu bachoru

• jsou zde obsaženy bakterie, které enzymaticky štěpí složité

a jednoduché cukry, kyseliny a dusíkaté látky

Trávení u skotu



• činností mikroorganismů se štěpí bílkoviny krmiv a dochází
k syntéze bakteriální bílkoviny

• k tvorbě bakteriální bílkoviny je třeba dostatek lehce
stravitelných sacharidů v krmné dávce

• v bachoru žijí také nálevníci – hlavně tráví vlákninu

• bachorové mikroorganismy kryjí zvířeti potřebu bílkovin

z 20-30%

Čepec

• ústí do něj bachor, je nejmenší, hromadí se v něm potrava
rozdrobená přežvykováním

• mísení potravy, množení mikroorganismů

Kniha

• leží na pravé straně břicha, ústí do slezu (=vlastní žaludek)

• drcení a roztírání potravy, lisování potravy, absorpce tekutin a
zahušťování tráveniny

Trávení u skotu



Sliznice bachoru Sliznice čepce Sliznice knihy



• objemná krmiva se zpracovávají a tráví mikroorganismy
v předžaludcích a v menší míře ve slepém střevě

• největší význam má trávení celulózy činností mikroorganismů
= celulolytické bakterie

• přeměna bílkovin a nebílkovinných látek činností 
mikroorganismů

• v předžaludcích se potrava promíchává a po zpracování
mikroorganismy se posouvá k dalším trávicím oddílům

Trávení u skotu



PŘEŽVYKOVÁNÍ (eruktace)

po částečném nasycení se potrava z bachoru vrací po určitých

dávkách zpět do ústní dutiny k důkladnějšímu zpracování =

přežvykování

• vyvrhnutí dávky + přežvykování + opětovné spolknutí = 
přežvykovací cyklus

• přežvykování začíná 20-70 min. po přijetí potravy

• 1 přežvykovací období trvá 30-60 minut a za

• 24 hodin se opakuje 6-8 krát

• za 24 hodin se přežvýká 50-60 kg bachorového obsahu



Žaludek - slez

• objem 10-20 l, na přední spodině dutiny břišní, obsahuje
žláznatou sliznici

• potrava přichází do slezu natrávená chemickými procesy
mikroorganismů, zde se promíchá s žaludeční šťávou a
rozkládá se

• nejvýznamnější součástí žaludeční šťávy je enzym PEPSIN,
který částečně tráví bílkoviny na aminokyseliny

• v období mléčné výživy se vylučuje enzym CHIMOZIN,
který sráží mléko

• enzym lipáza rozkládá tuk na glycerol a mastné kyseliny

• enzymatické trávení potravy a mikroorganismů



Tenké střevo - je velmi dlouhé.

U zvířat, která přijímají koncentrovanou stravu (masožravci - norek, liška)

je tenké střevo relativně krátké. Naopak u býložravců,

ať již přežvýkavců či nepřežvýkavců je délka střev větší. 

Toto je zapříčiněno kvalitou potravy, kterou jednotlivé druhy přijímají, protože 

rostlinná krmiva s vysokým obsahem vlákniny, musí pobýt v zažívacím traktu delší 

dobu, než dojde k jejich natrávení, chemickému trávení a vstřebávání živin.



druh délka střeva

kůň 10 násobek vlastní délky těla

kráva 15 násobek vlastní délky těla

ovce 27 násobek vlastní délky těla

prase 15 násobek vlastní délky těla

pes 5 násobek vlastní délky těla

králík 15 násobek vlastní délky těla



Tenké střevo se skládá z těchto částí: 

dvanáctník, lačník, kyčelník. 

Pomocí klků, které jsou na povrchu střeva, 

dochází k vstřebávání jednoduchých látek, 

které vznikly v průběhu trávení. 

Do tenkého střeva ústí vývody jater (žluč) a 

slinivky břišní (produkce inzulinu).



Tlusté střevo

Tlusté střevo navazuje na tenké střevo, ale na 

rozdíl od něj neobsahuje klky. Skládá se ze 

slepého střeva, tračníku a kyčelníku. Pro 

nepřežvýkavé býložravce (kůň, králík), hraje 

v trávení rostlinného potravy velmi 

podstatnou roli slepé střevo, kde dochází k 

mikrobiálnímu natrávení rostlinné potravy. 

Objem slepého střeva např. u koně je až 55 

litrů, skotu 10 litrů a ovce 1 litr, prase 2 litry 

apod. V tlustém střevě dochází k vstřebávání 

vody a části těkavých mastných kyselin.



Doplňující informace



Označování zvířat

• je základ evidence zvířat, která umožňuje vedení   údajů  

a přehledů o užitkovosti, zdraví, plodnosti,  věku, růstu a vývinu

zvířat

• bez správné evidence není možné provádět plemenářskou práci

• doložení původů - vliv na cenu zvířete 

(označení telat - prvotně ihned po narození (pásek s číslem) 

konečné označení do max. 72 hodin po narození - ušní známka







Ústřední evidence skotu

• od 1.1.1999 - systém evidence skotu totožný s EU

• zahrnuje zpracování údajů o pohybech zvířat, jejich 
narození, porážkách a úhynech

• slouží pro zpřesňování informací o nákazových situacích 
v chovu hospodářských zvířat

• provádí ji Českomoravská společnost chovatelů s.r.o, pod 
dozorem Státní veterinární správy

• tato ústřední evidence pohybů zvířat přebírá údaje 

o původech zvířat z dat reprodukce a kontroly užitkovosti



Další způsoby značení

oficiální

tetování (provádí se zpravidla při odrohování telat)

mikročip ( 2-3 mm silný, 2-3 cm dlouhý implantace

u skotu za ucho, kde zaroste a drží pevně; 
na jatkách se vyjme = musí být přesně  na svém místě)

pracovní  

Transpondér - respondér 

měření užitkovosti, pro stanovení krmné dávky


