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NAŘÍZENÍ
Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj
č. 04/2008.
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSH) jako místně a věcně příslušný
orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární
zákon) v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 veterinárního zákona a v souladu
s Nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke Směrnici
Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat
vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (dále jen Nařízení Komise 1266/07) nařizuje
podle § 49 odst.1 písm. c) veterinárního zákona tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy

katarální horečky ovcí.

Oddíl I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
Článek 1
Poučení o nákaze.
1. Katarální horečka ovcí („bluetongue“) je podle §
10 odst. 2 a přílohy č. 2 veterinárního zákona
považována za nebezpečnou nákazu přežvýkavců,
jejímž původcem je virus ze skupiny reoviridae
existující v několika sérotypech.
Nákaza se šíří mezi vnímavými zvířaty pouze
prostřednictvím hmyzích přenašečů – tiplíků rodu
Culicoides.
Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a
volně žijící nebo v zajetí chované přežvýkavce.
Tiplíci se infikují při sání krve nemocných zvířat,
zůstávají infekční po celou dobu života a virus potom
přenáší při sání krve na další vnímavá zvířata.
Inkubační doba trvá zpravidla 7 dnů.
V počátcích onemocnění dochází u nakažených zvířat
ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k příjímání
potravy, zvířata jsou malátná. V dalším průběhu
nemoci se objeví záněty sliznic dutiny nosní a dutiny
ústní, spojivek a objeví se otoky na hlavě. U ovcí jsou
typickým příznakem
výtoky hnisavého sekretu
z dutiny nosní. V pokročilých stadiích onemocnění
získává jazyk modrofialovou barvu a v důsledku
otoku vyčnívá nebo volně visí z tlamy.

Podle tohoto příznaku se tato nemoc rovněž označuje
názvem „Bluetongue-modrý jazyk“.
U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště na
hlavě, v mezisaničí, v podpaždí a ve slabinách,
dochází k degeneraci svalů a u ovcí k vypadávání
vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra
paznehtů a zanícení korunky. Zvířata se potom
odmítají pohybovat a většinou leží. Rovněž dochází
k výraznému poklesu produkce mléka. I když
úmrtnost u tohoto onemocnění není vysoká, zvířata,
která nemoc překonají se uzdravují velmi pomalu a
jsou ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční nebo
parazitární onemocnění. Narušena je i reprodukce a
návrat na původní úroveň užitkovosti je
problematický.
Článek 2
Výskyt nebezpečné nákazy.
1. Nový výskyt nákazy byl ohlášen Německem dne
18.3.2008 ve spolkové zemi Sasko s ohniskem
v regionu Löbau, okres Zittau (souřadnice GPS:
N50°54‘34‘‘, E14°49‘19“).
2. V souladu s Nařízením Komise 1266/07 se
vymezuje v Německu uzavřené pásmo o poloměru
150 km kolem ohniska nákazy, které v sobě zahrnuje i
území všech okresů Královéhradeckého kraje.
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Oddíl II
OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ
Článek 3
Vymezení uzavřeného pásma.
1. Uzavřeným pásmem se vymezuje celé území
Královéhradeckého kraje.
Článek 4
Opatření v uzavřeném pásmu.
1. Mimořádná veterinární opatření se týkají všech
chovatelů, kteří chovají vnímavá zvířata-přežvýkavce,
tzn. tury, skot, ovce, kozy, muflony a jelenovité nebo
jiné přežvýkavce v zájmovém chovu v uzavřeném
pásmu (dále jen chovatelé).
2. V souvislosti s povinným vedením evidence všech
hospodářství s chovem vnímavých zvířat uvnitř
uzavřeného pásma se chovatelům přežvýkavců
v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon) v platném znění nařizuje, pokud nemají svá
hospodářství zaevidována v ústřední evidenci, aby tak
učinili nejpozději do 4.4.2008.
3.
Chovatelům se zakazuje přemísťování
vnímavých zvířat z uzavřeného pásma.
Výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny
rozhodnutím KVSH na základě písemné žádosti
chovatele s uvedením důvodu přesunu, druhu a počtu
zvířat, způsobu ochrany před přenašečem, druhu a
výsledcích provedených vyšetření a místa určení
zvířat.
KVSH rozhodne o udělení výjimky za předpokladu,
že zvířata splňují podmínky uvedené v článku č. 8 a
článku č. 9 Nařízení Komise a v případě přesunů
podle článku č. 8 odst. 1 Nařízení Komise 1266/07
byly s negativním výsledkem podrobeny vyšetření
postupem uvedeným v příloze č. III, písm. A, bodu 3
nebo bodu 4 Nařízení Komise 1266/07.
4. Chovatelům se nařizuje provádět přemísťování
zvířat k dalšímu chovu mezi hospodářstvími uvnitř
uzavřeného pásma v souladu s článkem 7, odst. 1
Nařízení Komise 1266/07.
KVSH tímto povoluje přesuny vnímavých zvířat mezi
hospodářstvími
různých
chovatelů
v rámci
uzavřeného pásma za dodržení těchto podmínek:
a) zvířata musí být v den přemístění prohlédnuta
soukromým veterinárním lékařem;
b) soukromý veterinární lékař vydá chovateli
zdravotní potvrzení na přemísťovaná zvířata, ve
kterém potvrdí, že jsou klinicky zdravá

s uvedením věty: „zvířata jsou klinicky zdravá,
nevykazují příznaky katarální horečky ovcí“;
c) platnost zdravotního potvrzení se stanovuje na
24 hodin;
d) chovatel, od kterého jsou zvířata přemísťována
k jinému chovateli v rámci Královéhradeckého
kraje je povinen v den nakládky zaslat kopii
vydaného zdravotního potvrzení na místně
příslušný okresní inspektorát KVSH.
Stejné podmínky musí být splněny i při přemístění
vnímavých zvířat do hospodářství v uzavřených
pásmech mimo území Královéhradeckého kraje, kdy
musí být zvířata navíc doprovázena veterinárním
osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem
KVSH.
5. Chovatelům se nařizuje provádět přemísťování
zvířat na jatky uvnitř uzavřeného pásma v souladu
s článkem 7, odst. 1 Nařízení Komise 1266/07.
KVSH tímto povoluje přesuny vnímavých zvířat na
jatky v rámci uzavřeného pásma za dodržení těchto
podmínek:
a) zvířata musí být v den přemístění prohlédnuta
soukromým veterinárním lékařem;
b) soukromý veterinární lékař vydá chovateli
zdravotní potvrzení na přemísťovaná zvířata,
ve kterém potvrdí, že jsou klinicky zdravá
s uvedením věty: „zvířata jsou klinicky zdravá,
nevykazují příznaky katarální horečky ovcí“;
c) platnost zdravotního potvrzení se stanovuje na
24 hodin;
d) chovatel, od kterého jsou zvířata přemísťována
je povinen v den nakládky zaslat kopii
vydaného zdravotního potvrzení na místně
příslušný okresní inspektorát KVSH.
6. Při tranzitu zvířat z uzavřeného pásma nebo přes
neuzavřené pásmo zpět do téhož uzavřeného pásma
nebo do jiného uzavřeného pásma nebo při tranzitu
z neuzavřeného pásma přes uzavřené pásmo do jiného
neuzavřeného pásma musí být dodrženy podmínky
uvedené v článku 9 Nařízení Komise 1266/07.
7. Chovatelům se nařizuje poskytovat údaje z vlastní
evidence o přemísťovaných zvířatech a o léčení zvířat
úředním veterinárním lékařům KVSH a aktivně s nimi
spolupracovat
při
epizootologickém
šetření
prováděném za účelem sledování výskytu nákazy.
8.
Chovatelům se nařizuje provádět u vnímavých
zvířat pravidelné pasívní klinické sledování
zdravotního stavu, zajistit a umožnit provedení
zdravotních testů – sérologického nebo virologického
vyšetření u stanovených skupin zvířat a umožnit
provádění entomologického monitoringu populace
přenašeče v uzavřeném pásmu v rozsahu stanoveném
KVSH v souladu s přílohou č. I Nařízení Komise
1266/07.
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Článek 6
Zrušovací ustanovení.

Oddíl III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
Článek 5
Kontrola dodržování povinností a sankce.
1.
Kontrolu nad dodržováním
povinností
stanovených tímto nařízením chovatelům vnímavých
zvířat budou provádět ve smyslu § 52 odst. 1 písm. a)
veterinárního zákona orgány veterinární správy.
2. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký
kraj uloží fyzické osobě, která není podnikatelem při
nedodržení nebo porušení povinností vyplývajících
pro ni z mimořádných veterinárních opatření
vyhlášených v tomto nařízení pokutu podle § 71 odst.
1 písm. c) veterinárního zákona.
3. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký
kraj uloží právnické osobě nebo fyzické osobě
oprávněné k podnikání při nesplnění nebo porušení
povinností vyplývajících pro ni z mimořádných
veterinárních opatření vyhlášených v tomto nařízení
pokutu podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního
zákona.

Mimořádná veterinární opatření nařízená Krajskou
veterinární správou pro Královéhradecký kraj a
vyhlášená v Nařízení Krajské veterinární správy pro
Královéhradecký kraj č. 10/2007 ze dne 18.12.2007 se
tímto ruší.
Článek 7
Účinnost nařízení.
Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem
následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
Nařízení je vyvěšeno na úřední desce Krajské
veterinární správy pro Královéhradecký kraj a je
též přístupné na všech okresních inspektorátech
Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a
na všech obecních úřadech, jejichž území se týká.

MVDr. Blanka K a r e š o v á
ředitelka Krajské veterinární správy
pro Královéhradecký kraj
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Hradec Králové 20.3.2008

