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Společná zdravotní komise 
Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR

Svazu chovatelů českého strakatého skotu 

Českého svazu chovatelů masného skotu



IBR – NOP ČR od IBR

BVD-MD – individuální OP (odborně  
vyřešeno – rozhodnutí chovatele)

Paratuberkulóza – odborně vyřešeno,    
problém v.z.

Ozdravování chovů skotu



IBR - Vliv a význam IBR pro chovy skotu

• snížení produkce mléka

• problémy s plodností, zejména zmetání

• zaostávání v růstu

• infekce u nakažených krav přetrvává po celou dobu života

• nakažení IBR prostřednictvím:

nákupu infikovaných krav

vylučování viru infikovanými kravami

• chov IBR prostý: čistý zisk navíc = € 15,- až € 20,- na krávu/rok 

(Nizozemí)

• výhoda pro export 



Význam a motivy pro ozdravování

• Ekonomická a epizootologická závažnost 
vedla k zařazení do souboru „nebezpečných 
nákaz skotu v kategorii B“

• Obchodní zájmy (certifikace importů zvířat, 
semene a embryí)



Klidové ohnisko IBR



Princip ozdravování IBR vakcinační metodou

vakcinace a cyklické revakcinace

• sníží riziko přenosu viru z matky na plod

• omezí vylučování viru IBR při reaktivaci latentní 
infekce (je dáno zkrácením doby vylučování viru   
a snížením množství vylučovaného viru)

• snížení pravděpodobnosti vzniku nového 
latentního nosiče viru 



Množství a délka vylučování terénního viru
IBR-Marker inactivatum

Skupina kontrolní
Skupina 
vakcinovaná

Délka vylučování 
viru (dny)

8,8 ± 0,4 4,2 ± 2,1

Množství viru 
TKID50/ml 

nosního sekretu

10 7,7 10 3,0



Průběh NOP IBR

Stav k datu

% prostých a 

ozdravených 

hospodářství 

nárůst v % od 

předchozího období

31. 12. 2005 19,02 -

31. 12. 2006 29,82 10,80

31. 12. 2007 47,99 18,17

31. 12. 2008 57,32 9,33

31. 12. 2009 59,90 2,58

31. 12. 2010 62,71 2,81

31. 12. 2011 64,98 2,27

31. 12. 2012 69, 75 4,77

31. 12. 2013 71,74 1.99



IBR

• Časově i ekonomicky náročný program

• Významná role státu při ozdravování – závěrečná 
fáze ozdravování

• Nutnost v relativně krátké době(roky) ozdravit 
rozsáhlejší území a to chránit (riziko zavlečení viru)

• Do úplného ozdravení chovu hrozí vyloučení viru   
a vznik nových pozitivních jedinců



Podílí se na ekonomických ztrátách v chovech 
dojnic a v produkci hovězího masa
- suboptimální užitkovost dojnic
- nižší počty telat
- nižší tržnost mléka
- zvýšené náklady na léčbu

Negativní vliv viru BVD na imunitní systém 
zhoršuje průběh infekcí způsobených jinými 
mikroorganismy

Význam BVD/MD pro chovy skotu 



BIOTYP VIRU BVD
CYTOPATOGENNÍ (CP) - 10 %
NECYTOPATOGENNÍ (NCP) – 90 %

SILNÁ AFINITA VIRU K LYMFORETIKULÁRNÍ 
TKÁNI
potlačení funkcí imunitního systému 
(imunosuprese)

BVD

Biologické vlastnosti 



1. Klíčovým bodem kontroly a ozdravování od BVD-
MD jsou perzistentně infikovaná (PI) zvířata

2. Perzistentně infikované zvíře se musí narodit, 
ke vzniku PI dojde během prenatálního vývoje

Principy ozdravování BVD-MD



1. Odhalení perzistentně infikovaných zvířat a  
jejich okamžitá selekce (podíl ve stádě 0,3-2 %)

2. Kontrola všech odchovávaných zvířat ve stáří 6-9 
měsíců po dobu 13-15 měsíců po odstranění 
posledního PI zvířete.

3. Následuje doba postupného vymizení protilátek

Postup ozdravování BVD-MD



Přehled mikroorganismů podílejících se na 
etiologii respiračních onemocnění skotu 

A. Viry

Bovinní herpesvirus 1 (IBR)

Bovinní virová diarrhea (BVD)

Bovinní respirační syncytialní virus

Parainfluenza – 3 Virus 

Bovinní adenovirus, Enterovirus, Rhinovirus, Parvovirus, Coronavirus, Reovirus

B. Bakterie Pasteurella spp.

Haemophilus somnus

Mycoplasma spp. 



- chronické, oslabující, infekční onemocnění  
přežvýkavců

- chronická ztráta hmotnosti, profuzní průjmy
- problematické odhalení infikovaného jedince
- dlouhá doba inkubace

PARATUBERKULÓZA

Johne´s disease,M. avium subsp. paratuberculosis



Věková rezistence
Přenos – infikovaná zvířata nad 24 m

X
mladá zvířata

Porodna
Mlezivo
Odpadní mléko         IMUNITNÍ SYSTÉM
Ustájení odchovu

Princip ozdravování PTB



1. Oddělit na porodně potencionální 
vylučovatelky od zdravých

2. Telata napájet mlezivem od prověřených, 
zdravých matek 

3. Nastavit podle prevalence pozitivních hranici 
pro vyřazování ze stáda (vždy +++ vyřadit, ++ 
nezapouštět, postupně zpřísnit na +) – využití 
stanovení protilátek

Princip ozdravování PTB



1. paratuberkulóza není nákazou, která by 
chovatelům způsobovala velké ekonomické 
ztráty

2. paratuberkulóza není zoonózou
3. paratuberkulóza nebyla zařazena do přílohy

směrnice Rady 64/432 což znamená, že EK:
- nebude schvalovat na paratuberkulózu
ozdravovací plány a ani na ně přispívat
- nebude vyhlašovat území prostá nákazy.

PARATUBERKULÓZA

Stanovisko Evropské komise (EK):



1. PTB je z hlediska veterinárního zákona 
nebezpečnou nákazou – může být vážnou 
komplikací pro ozdravování

2. Je k dispozici certifikovaná metodika ozdravování 
založená na principu stanovení protilátek

Situace PTB v ČR



UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA

č. 40 - 2013

Postup při tlumení paratuberkulózy v chovech 
mléčného

skotu

Autoři :

Mgr. Iva Slaná, Ph.D.

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.
Metodika byla vytvořena na základě výsledků řešení

projektu Ministerstva zemědělství NAZV QI101A094



1. IBR – dokončení NOP
(důslednost, vytrvalost, nezastupitelná role  

státu)
2. BVD-MD – funkční a prověřená metodika, v ČR   

ozdraveny desítky chovů, vysoká ekonomická  
návratnost

3. PTB – certifikovaná, prověřená metodika
- komplikující stav legislativy

Ozdravovací programy skotu v ČR - shrnutí



PODĚKOVÁNÍ

VÚVeL BRNO
MVDr. Kamil Kovařčík a kol.

Ozdravovací programy skotu v ČR 


