
Máte stádo skotu prosté IBR? 

pak jej ochraňte před zavlečením nákazy 

 
 
Největšími riziky jsou:  
 

 Infikované zvíře – za rizikové je nutné považovat každé infikované zvíře, ale i zvíře, které pochází z 

hospodářství, jemuž nebyl udělen status hospodářství úředně prostého IBR,  

 

 Člověk – pokud přišel před návštěvou IBR prostého stáda do kontaktu s infikovaným zvířetem a 

nedodržel zásady biologické bezpečnosti. Rizikovými jsou zejména osoby, které přichází do přímého 
kontaktu se zvířaty. Jedná se zejména o: 

inseminačního technika, 

soukromého veterinárního lékaře, 

plemenářského zootechnika, 

servisní pracovníky zabezpečující úpravu paznehtů, odrohování, 
hromadná ošetření skotu apod., 

pracovníky zajišťující servis stájových, dojících a jiných zařízení, 

specializované poradce, 

návštěvy osob přicházejících z nákazově rizikových hospodářství,  

 

 Stájové pomůcky, stájová mechanizace, porodní pomůcky, případně další, pokud 

jsou přemisťovány mezi objekty s chovem zvířat,  

 

 Obslužné i jiné dopravní prostředky, které přejíždějí mezi hospodářstvími nebo mezi 

objekty s chovem skotu,  

 Inseminační dávky pocházející ze zahraničí, ze středisek pro odběr spermatu, která nejsou prostá 

IBR,  

 

 Létavý hmyz a hmyz sající krev v případě, že v blízkosti prostého stáda se nachází stádo, v 

němž je infekce,  

 

 Hlodavci, případně další vektoři v případě, že v blízkosti prostého stáda se nachází stádo, 

v němž je infekce.  



Jaká ochranná opatření uplatňovat 
 

 Do úředně prostého stáda lze přemístit pouze skot ze stád prostých IBR. 
Chovatel stáda původu musí předložit doklad o vyšetřeních provedených v souladu s Metodikou 
kontroly zdraví a nařízené vakcinace, čímž je každoročně deklarováno, že stádo je prosté IBR. Seznam 
IBR prostých stád lze nalézt na webových stránkách SVS www.svscr.cz. 

 

 Skot úředně prostého stáda nesmí přijít do kontaktu se skotem ze stád, která nejsou 

prostá IBR.  

 Pracovníci služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu se skotem, musí dodržovat 

zásady biologické bezpečnosti. Povinností chovatele je, zajistit jim pracovní oblečení a obuv, které 
budou používány výhradně v daném hospodářství. U těchto pracovníků požadovat úpravu denního 
harmonogramu návštěv tak, aby do prostého hospodářství vstupovali vždy dříve než do hospodářství 
nákazově rizikového.  

 Nepřemisťovat mezi hospodářstvími ani mezi stájemi pomůcky a zařízení, 
kterými by mohla být přenesena infekce. Vhodné je pomůcky pro každý objekt viditelně 

(barevně) označit.  

 Dopravní prostředky servisních služeb pokud z provozních důvodů nemohou parkovat na 

parkovišti vně areálu, musí dodržovat zásady biologické bezpečnosti. Provoz obslužných dopravních 
prostředků, které přejíždějí mezi stájemi, musí být uzpůsoben tak, aby nedocházelo k rozvlékání 
nákazy. Soukromá vozidla nesmí vjíždět do areálu.  

 Pastva stád s rozdílným nákazovým statusem musí být zabezpečena hrazením tak, aby 

mezi stády byl volný koridor v šířce 7–10 metrů a bylo zabezpečeno, že zvířata nemohou přeběhnout.  

 Výstavy a svody. Může se zúčastnit pouze skot z hospodářství úředně prostých IBR.  

 Návštěvy, exkurze. Účastníci se nesmí dostat do přímého kontaktu se zvířaty.  

 Inseminační dávky původem ze zahraničí. Mohou být používány jen dávky pocházející ze 

středisek úředně prostých IBR. Inseminační dávky od IBR prostých býků nesmí být skladovány v 
kontejnerech se spermatem býků s horším nákazovým statusem.  

 DDD činnost zabezpečit minimálně 1x ročně.  

 
Další informace o ozdravování od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) jsou uvedeny na webových 
stránkách SVS www.svscr.cz  v kapitole zdraví zvířat, subkapitole Národní ozdravovací program od IBR. 

http://www.svscr.cz/
http://www.svscr.cz/

