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Úvod
V roce 2004 do lo k dal ímu „roz ení“ ve výskytu BSE v R- bylo to zji no celkem
v 7 p ípadech, p em ur itou výjimkou bylo zji ní BSE u plemenného býka.
Chovatelem býka byl farmá Jan Wudy, který pase 450 kus masného skotu- na cca osmi
stech hektarech p dy na pravé stran Lipenské p ehrady. Op t snad jen s výjimkou 14.
ípadu BSE, se jednalo o chovy krav se pi kovou u itkovostí v rámci R. Ur itou
zvlá tností zmín ného p ípadu ZD Hrejkovice bylo to, e v tomto chovu byl od jarního
období a do zji ní BSE (konec srpna) zkrmován „zelený jetel“. To ve pi kových chovech
dojených krav ji nebývá zvykem (obvykle tak dochází k nadbytku bílkovin…), proto e
celoro
bývá uplat ována „sm sná krmná dávka“ (total mixed ration –„TMR“), zalo ená na
zkrmování konzervovaných pícnin. P itom v ak by se výskyt BSE po „totálním vy azení“
masokostní mou ky (MKM) z mísíren krmných sm sí v roce 2003, m l sni ovat. Nestalo
se v ak tak, proto e výskyt BSE byl v roce 2004 následující;
9. p ípad BSE;
10. p ípad BSE;
11. p ípad BSE;
12. p ípad BSE;
13. p ípad BSE;
14. p ípad BSE;
15. p ípad BSE;

19.01. 2004; ZD Trst nice, okres Svitavy
22.04. 2004; SILYBA Dolní Dobrou , okres Ústí nad Orlicí
12.05.2004; farmá Jan Wudy, okres eský Krumlov (plemenný býk)
09.06. 2004; AGRO eský Ráj, okres Semily
21.07. 2004; ZEAS Podhorní Újezd, okres Ji ín
27.08. 2004; ZD Hrejkovice, okres Písek
25.10. 2004; ZOD Lubná, okres Svitavy

Rok 2004 byl také ve znamení protest zem lc
R proti Evropské komisi (EK).
Za alo to v lednu ádostí Agrární komory (AK) R o ud lení výjimky- zkrmovat MKM
prasat m a dr be i. Pokra ováním bylo sepsání „petice“ s podpisem tisíc zem lc ohledn
mo nosti zmírnit p ístup EK v metodice utrácení vrstevnic v p ípad nálezu nemoci BSE.
Vyvrcholením bylo – s podporou asi 25 tisíc podpis zem lc z celé R- jednání ministra
Palase v rad ministr zem lství EK (24. kv tna 2004). Tehdy Evropská komise
souhlasila s jeho po adavkem, aby dojnice v kohort posti eného stáda byly ponechány
na ivu a mohly dokon it svou laktaci. Av ak den nato (25.kv tna 2004) oznámila EK,
e lo pouze o p edb nou dohodu. Podle regulí EU toti musí úpravu podmínek
likvidace zví at navrhnout kolegium EK a lenské státy ji musí schválit...
Ji konce února 2004 se ke protest m p ipojila i Komora veterinárních léka
(KVL). Ta upozornila na to, e statistická pravd podobnost výskytu dal ího naka eného
kusu u porá ené skupiny je extrémn nízká a zví ata se následn likvidují navzdory
negativním výsledk m test . P itom v ak EU nestanovuje v prevenci BSE jen jeden postup.
Nap íklad Nizozemsko nebo Belgie vymezují u í skupiny zví at k vybití, ne o jeden rok,
ale o p l roku star í a mlad í vrstevnice posti eného kusu, ekl jeden z p edstavitel KVL
R Karel Daniel... O n co pozd ji, v dubnu 2004 se p ipojil i editel Státní veterinární
správy R (SVS) Josef Holej ovský, který upozornil noviná e na to, e se bude zasazovat o

zm nu pravidel pro vybíjení krav kv li takzvané nemoci ílených krav (BSE)- v Evropském
parlamentu….
Obyvatelé R v ak zejména koncem roku 2004 byli v „médiích stra eni“ r znými a
popla nými zprávami ze zahrani í jako nap íklad následujím sd lením;
„Britové se obávají, e sedí na asované bomb . Kdo se chce je
nakazit? …Zpráva o
novém p ípadu popla ila zejména Velkou Británii, proto e se odhaduje, e miliony Brit
zkonzumovaly miliony infikovaných hov zích mozk . Kolik z nich se nakazilo, z stává
záhadou... Dokud nebudeme v t, jak dlouho choroba -v naka eném lov ku "spí", ne
ude í, bude t ké ur it, jestli mají Britové to nejhor í za sebou, nebo je to teprve eká... Nad
Británií visí Damokl v me , v dci zjistili, e lidskou formou "nemoci ílených krav" se mohli
Britové nakazit i p i transfuzi krve. V ka dé britské rodin m e tikat biologická asovaná
bomba....“
Toto by v ak nemuselo echy tolik zneklid ovat, pokud by se nedodávalo i následující
jako nap íklad; „Býlo ravci dostávali v minulosti do krmiva vý ivnou masokostní
mou ku, po ní rostli jako z vody (viz dále spekulace o tom, e i eským kravám „mohla
být“ MKM zkrmována) . Kdy v ak mou ka pocházela z infikovaných zví at, dobytek se
nakazil, íkají v dci. Podle sou asných p edpoklad se nemoc p enesla na lidi z masa, které
bylo nap íklad p i zpracování pot ísn no infikovanými tkán mi z mozku, míchy i vnit ností.
Pokusy na zví atech ukázaly, e i kousek infikované tkán o velikosti zrnka pep e m e
po sn dení chorobu vyvolat...“.
Celá zále itost kolem BSE ve sv
v ak jak dále z textu vyplývá má rovn i politickoekonomické pozadí. Nedávno, za átkem íjna 2006 se v italském Turinu konala „T etí
konference o ílených kravách“ (Third mad cow forum). N co málo odtud týkajíce se
ekonomiky p i „prevenci BSE rizika“- je na Internetu k dispozici v podob „interview“
od d kana veterinární fakulty (Dr.Frederick A.MURPHY), známé „University of California
Davis“. Na otázku „jak tomu je s vlivem BSE na politické d ní ?“, odpovídá Dr.MURPHY
následovn (http://www.accessexcellence.org/WN/NM/madcow96.html) :
„ The global political impact has been incredible. We're now reading that this might be the
ultimate crisis for Prime Minister Major's Tory government, and could lead to its downfall.
There are also huge economic costs. Some estimates go as high as $50 billion, with
300,000 jobs at risk. At the recent Turin (Italy) meeting of the leaders of the European
Community, representatives of European countries even brought up questions concerning the
pace of the unification of Europe. Even though it has now been decided that quite a bit of
the cost of eliminating BSE from British cattle will be shared among other European
governments, I don t think we ve heard the last of these tensions at the highest levels of
governments“- konec citátu.
Tak e jak to bylo v Turín my leno s „rozd lením ú tu“ mezi ostatní evropské státy za financování „prevence rizika lidské formy BSE“ p vodem z Británie- nelze z tohoto
stru ného sd lení blí e specifikovat. R by se v ak tohoto p ípadného „rozdílení“ nem la
astnit, proto e z ejm jako jedna z mála zemí EU – ji p ed více jak 2 roky prost ednictvím
svých zástupc v Bruselu- vystupovala proti „nesmyslnému vybíjení“ vysokokou itkových a
zdravých dojených krav.

Výskyt BSE v R a komentá e k jednotlivým p ípad m dostupné
na Internetu
9. p ípad
ZD Trst nice by kv li BSE utratilo a 200 krav, nezná p vod nákazy
Zem lské dru stvo v Trst nicích na Svitavsku by muselo, pokud by testy potvrdily devátý
výskyt BSE v esku, utratit a 200 kus dobytka. Pokud nebude posti ena i stáj, kde tele
pro lo i odchovem, lo by asi o 130 kus . "Byla by to velká finan ní ztráta pro dru stvo," ekl
jeho p edseda Stanislav Krejsa, který neví, jak se nemoc dostala do dru stva. To ve t ech
farmách chová celkem 500 krav. Dru stvo je sice podle n j poji no a ur ité finan ní
prost edky té poskytne stát, chyb t v ak budou peníze za prodej mléka z p ípadn utracených
dojnic. Definitivní verdikt bude p itom znám ve tvrtek. Podle zoologa Vlastimila Kmo ka
bylo zví e, kde první test odhalil BSE, dlouhodob nemocné a masokostní mou kou, odkud
e nákaza pocházet, v dom nekrmili.P edseda Krejsa neví, jakým zp sobem se mohla
kráva nakazit, nebo dru stvo masokostní mou ku adu let nepou ívá a má vlastní chov.
"Chov skotu máme v uzav ené ohrad a nekupujeme ani telata ani jalovice, tak e od
cizích chovatel se k nám tato nemoc nemohla dostat," ekl Krejsa eskému
rozhlasu.Pokud se BSE proká e, p jde o první p ípad, kdy byla nemoc odhalena u
uhynulého zví ete. "Ukázalo, e je dob e, e se vy et ují i uhynulé kusy," ekl v sobotu
mluv í Státní veterinární správy Josef Duben.V eské republice se objevil první kus skotu
naka ený BSE v ervnu 2001. Kv li dosavadním osmi p ípad m nemoci bylo nebo by m lo
být z preventivních d vod utraceno p es 1300 dobyt at.Kv li sedmému p ípadu se
nejpozd ji do konce ledna utratí zbývajících 213 vrstevnic naka ené krávy ze Sy enova a 166
vrstevnic osmé nemocné krávy z Velkých N
ic p ijde na adu z ejm do konce
února. eská republika dosud na BSE vy et ila zhruba 500 000 kus skotu. Z tohoto mno ství
bylo osm zví at naka eno. V lo ském roce veteriná i prov ili 210 500 dobyt at z normálních
i nutných porá ek a uhynulých kus . P itom zjistili ty i p ípady nemoci.
Agris, 19. 1. 2004
Litomy lsko nyní elí hrozb nemoci BSE
Dru stvu v Trst nicích hrozí, e bude muset vybít dv st krav
Trst nice - Veteriná i si o víkendu mohli zapíchnout do mapy republiky dal í praporek: Zde
ude ila BSE! Podeváté a tentokrát poprvé v Pardubickém kraji.
První vy et ení odhalilo nemoc u uhynulé krávy pocházející z malého chovu v obci Trst nice
u Litomy le.
"Výsledky druhého testu budou známy ve tvrtek nebo v pátek. Bohu el je
nikdy se
nestalo, e by se výsledky kontrolního testu od toho prvního li ily," ekl mluv í Státní
veterinární správy Josef Duben.
Pokud se nemoc BSE potvrdí, zem
kus dobytka.

lské dru stvo v Trst nicích bude muset utratit a dv st

"Byla by to pro nás velká finan ní ztráta," ekl p edseda dru stva Stanislav Krejsa, který neví,
jak se nemoc k nim dostala. Podnik ve t ech farmách chová celkem 500 krav. Dru stvo je sice
podle n j poji no a ur ité prost edky by mu poskytl stát, chyb t v ak budou peníze za prodej
mléka z p ípadn utracených dojnic.

Pokud se BSE proká e, p jde o první p ípad, kdy byla nemoc odhalena u uhynulého
zví ete. "Ukázalo, e je dob e, e se vy et ují i uhynulé kusy," ekl Josef Duben.
V eské republice se objevil první kus skotu naka ený BSE v ervnu 2001. Kv li
dosavadním osmi p ípad m nemoci bylo nebo by m lo být z preventivních d vod utraceno
es 1300 dobyt at.
Kv li sedmému p ípadu se nejpozd ji do konce ledna utratí zbývajících 213 vrstevnic
naka ené krávy ze Sy enova a 166 vrstevnic osmé nemocné krávy z Velkých N
ic p ijde
na adu z ejm do konce února.
MF Dnes, 19. 1. 2004
Dojnice s podez ením na BSE masokostní mou ku nebrala
Po lednovém zji ní nemoci ílených krav (BSE) v Trst nicích na Litomy lsku, která byla
prvním p ípadem v Pardubickém kraji, zasáhla tato nebezpe ná choroba pravd podobn i
6,5 roku starou dojnici ze stáje spole nosti Silyba v Dolní Dobrou i na Orlickoústecku.
Spole nost chová zhruba 600 kus skotu, z toho je 310 dojnic.
Podez ení teprve definitivn potvrdí nebo vyvrátí výsledky konfirma ních test v polovin tohoto týdne.

„Pracuji v ivo né výrob ji dvacet let,“ ekl Právu o et ovatel skotu Václav Ry avý.
„Kdy jsem se dozv l o pohrom , která nás postihla, zap sobilo to na m jako morová rána.
edstava, e budou utraceny desítky zdravých krav, o které se zde pravideln starám, m bez
jakékoliv nadsázky skute
d sí,“ dodal posmutn le Ry avý.
Kráva, u které byla nemoc BSE zji na, byla podle Ry avého vy azena z chovu a ur ena na
porá ku, ádné p íznaky nemoci v ak u ní viditelné nebyly. „Pevn v ím, e pokud se
výsledek test potvrdí, bude po et utracených krav minimální. V sou asnosti máme pom rn
velké mno ství jalovic p ipu ných, a tak by stádo mohlo být alespo z ásti dopln no b hem
roku i dvou z vlastního chovu,“ prohlásil optimisticky Ry avý.
Vedení spole nosti odmítá jakoukoliv spojitost nákazy s krmením masokostní mou kou.
Podle vyjád ení editele spole nosti Silyba Vladimíra Hovada se vyu ívají ke krmení
pouze klasická krmiva, masokostní mou ku v ak s nimi nikdy nemíchali, nikdy ji ani
nenakupovali.
Spole nost Silyba je sice poji ná, p esto by stejn jako v Trst nicích a dal ích místech, kde
se BSE vyskytla, i p i v ech náhradách od státu a poji ovny utrp la v návaznosti na sní ený
prodej mléka vysoké finan ní ztráty. Navíc ji tí í úv ry, které nyní splácí za postavení nové
stáje pro 300 krav. Kolik krav by se muselo utratit, zatím veteriná i nev dí.
Zatímco v Dolní Dobrou i vybíjení stáda skotu teprve eká, v Trst nicích se jejich nucená
likvidace chýlí ke svému záv ru. Zde byl vy en ortel smrti nad 248 kusy, ve tvrtek eká
poslední cesta do asana ního ústavu v ichlínku zbývajících 41 zví at. Ve dvou etapách bylo
dosud utraceno 207 kus , kdy p t z nich bylo utraceno ve vlastních stájích. V tuzemsku bylo
za t i roky v souvislosti s devíti p ípady BSE utraceno 1591 zví at. Nejvíce jich lo na
porá ku v p ípad naka ené krávy ze Semilska, kde bylo utraceno 874 dobyt at.
Právo, 19. 4. 2004
Nemoc ílených krav ustupuje, nové dojnice zapl ují stáje
Zem lské dru stvo z Trst nice na Svitavsku se zotavuje z následk výskytu nemoci
ílených krav (BSE). Kravín v Karli zaplnily nové dojnice a moderní technologie. Chovatelé
se ale vzpamatovávají z nucené likvidace stovky zdravých kus pomalu.
Trst nice - Miliony korun stálo utracení stáda krav, mezi nimi veteriná i v lednu objevili
BSE. Trst nickému dru stvu áste
vyrovnaly ztrátu stát a poji ovna. Náhradu za
polovi ní tr by a maso dru stevníci nenávratn odepsali, vláda poskytuje od kodn ní

pouze za utracená zví ata.
Krávy kon í v kafilérce
Farmá i po ty dorovnali, stádo má op t okolo p ti set kus .
"Nejlep í dojnice t etí generace ale skon ily nenávratn v kafilérce," konstatuje p edseda
Zem lského dru stva v Trst nici Stanislav Krejsa.
"Produkcí mléka je srovnatelná s dobou p ed vypuknutím nemoci ílených krav, ale bude je
chvíli trvat, ne se kvalita stáda vyrovná," dodává p edseda. Normální produkci zem lci
edpokládají koncem roku, o ekávají dokonce její navý ení. S prodejem dobytka, který
vykrmují na maso, si musí n jaký as po kat.
V moderní stáji v Karli se o nové p ír stky dobytka stará zootechni ka Dana Novotná. V í,
e se jim nemoc tzv. ílených krav, která je postihla v lednu, p
vyhne.
Miliony nenahradí ztrátu
Farmá i ji obdr eli ve keré kompenzace od státu a platby od poji ovny. Stát poskytl asi
sedm milion korun a poji ovna necelou polovinu uvedené ástky.
"Za vyrovnání jsme nakoupili vysokob ezí jalovice a áste
uhradili ztráty z
neuskute ných prodej mléka," vysv tluje Krejsa. Úmrtí nov zrozených telat p sobí
podniku dal í kody. P esto e zootechnici p edpokládali, e si b ezí jalovice nesta í zvyknout
na nové prost edí a nesta í p edat telátk m ochranné látky, dobytek nakoupili.
"Telátka nám chybí, podruhé u bude v e v po ádku, nyní pot ebujeme hlavn mléko,"
vysv tluje Krejsa.
Mojenoviny, 15. 9. 2004

10. p ípad
Olomoucký veterinární ústav zjistil p ípad BSE poprvé
Olomouc - Podez ení na první p ípad nebezpe né choroby BSE, a to u krávy z Dolní
Dobrou e na Ústeckoorlicku, vyslovili v záv ru minulého týdne pracovníci olomouckého
Státního veterinárního ústavu (SVÚ). V rámci eské republiky se p itom jedná o ji desátý
pozitivní nález této nebezpe né choroby.
"Na e laborato pro diagnostiku BSE zaznamenala pozitivní výsledek b hem tzv. rychlého
testu u dojnice pocházející z okresu Ústí nad Orlicí," potvrdil editel SVÚ Jan Bardo . Podle
j bude podez ení na BSE definitivn uzav eno a po provedení tzv. konfirma ního testu,
který provádí laborato v Jihlav . "Kone né výsledky budeme znát b hem n kolika dn .
edpokládáme v ak, e i tato zkou ka bude pozitivní," dodal Bardo . V p ípad potvrzení
BSE by veteriná i museli v Dolní Dobrou i utratit 59 kus dobytka.
Pracovníci SVÚ v Olomouci b hem prvního tvrtletí leto ního roku vy et ili p es 12 tisíc
vzork . "Speciální rychlý test Elisa jsme za ali pou ívat jako v bec první laborato v eské
republice a jako jedni z prvních v Evrop .Výsledky jsou známy u po ty ech hodinách.
Ka dý vzorek mozkové tkán je navíc vy et en dvakrát," popsal moderní metodu Bardo .
Olomoucký den, 20. 4. 2004
Zem lci se necht jí smí it s masovým vybíjením zví at
Ji po desáté veteriná i odhalili v eských chovech BSE. Zem lci z podniku, kde k tomu
do lo, budou muset porazit n kolik desítek zdravých zví at. Opat ení, které platí v Evropské
unii, se eským výrobc m nelíbí a sna í se prosadit zm nu, která by mén decimovala jejich
stáda. Zatím neúsp
.
Jihlava/Dobrou - Národní laborato v Jihlav koncem minulého týdne potvrdila desátý
ípad BSE v esku. Takzvanou nemoc ílených krav (BSE) u krávy z chovu
zem lské spole nosti Silyba v Dolní Dobrou i na Ústeckoorlicku s kone nou platností

ur il t etí test. Potvrdil to vedoucí laborato e Pavel Barták.
Mén ne obvykle
Kv li výskytu nemoci budou muset veteriná i utratit 62 kus dobytka, z toho 59 z Dolní
Dobrou e a t i kusy z jiných chov .
Podle mluv ího Státní veterinární správy Josefa Dubna je po et rizikových kus tentokrát
pom rn velmi malý, proto e naka ená kráva ji byla star í. Dojnice m la 6,5 roku.
Milionová koda
Pro chovatele ze spole nosti Silyba bude podle jejího p edsedy Vladimíra Hovada utracení
zví at p esto pochopiteln znamenat citelnou ránu. Vladimír Hovad ji d íve ekl, e jenom na
lých tr bách za prodej mléka ztráta dosáhne a dvou milion korun. Dal í ztráty o ekává z
neuskute ného prodeje telat. Spole nost, která chová asi 600 kus skotu a z toho 310
dojnic, je podle n j poji na. Kompenzaci by jí m l poskytnout i stát.
"My jsme s tím po ítali, proto e v ech dev t p edchozích p ípad , bylo potvrzeno, " ekl
Hovad. Silyba ji jedná se zástupci poji ovny a ministerstva zem lství alespo o
áste ných náhradách kod. Termín likvidace kohorty by se m l up esnit v následujících
dnech. "Cht li bychom se op t dostat na 310 dojnic, to je pro nás optimální stav," dodal
Vladimír Hovad.
Likvidace zatím nezbytná
Podle Dubna se zatím utracení rizikových zví at nelze vyhnout. Státní veterinární správa by
ale uvítala zm nu legislativy, která by umo nila porá ky zastavit nebo alespo sní it po et
likvidovaných zví at. Omezení vybíjení dobytka kv li BSE ádá i Agrární komora. Do
Bruselu chce poslat petici se zhruba 25 000 podpisy.
Nevýhodné pro esko
Petice po aduje zm nu evropské sm rnice tak, aby se v chovu s výskytem BSE nemuselo
utrácet tolik zví at. eské chovy jsou toti po etn í, ne je obvyklé v Evropské unii, tak e
do skupiny k utracení pak spadá v í po et dobytka.
Hradecké noviny, 27. 4. 2004
Likvidace stáda zatím odlo ena
Bruselské rozhodnutí o zm
pravidel p i likvidaci celé skupiny stejn starých krav
krmených ze stejných zdroj (tzv. kohorta) p i výskytu nemoci ílených krav (BSE) zastihlo
necelý týden p ed odvozem 59 vytipovaných kus do Asana ní stanice v ichlínku ZD Silyba
v Dolní Dobrou i. Na stran jedné sice zem lci rozhodnutí p ivítali, na stran druhé jim
ak p ineslo nezanedbatelné problémy.
"Jako zem lec jsem rozhodnutí o zmírn ní pravidel p i likvidaci skotu samoz ejm
ivítal," ekl Právu p edseda ZD Silyba Dolní Dobrou Vladimír Hovad. "Cítil jsem v tom i
jakousi reakci na na i petici, kterou jsme zaslali na Agrární komoru a Zem lský svaz
jako nesouhlas s nesmyslným vybíjením obrovského mno ství zví at p i výskytu BSE.
Koleg m, kte í byli nuceni je
p ed námi poslat do asana ního ústavu celkem 1591
krav, to ji ale nepom e. Museli se s danými p íkazy smí it a podniknout nápravné kroky
vedoucí k obnov stáda. Pro nás je v ak toto rozhodnutí spojeno s adou problém ," uvedl
Hovad.
ZD Silyba nemá toti dosud závazn potvrzeno, zda se toto opat ení bude týkat u jejich
chovu. Dru stvo bylo p ipraveno, e ozna ené kusy odveze ji v pond lí do asana ní stanice a
nahradí je novými kusy, které si po ortelu smrti u 59 krav zajistilo smluvn u jiných
chovatel . Krávy sice budou moci dále za p ísné evidence produkovat mléko, jejich maso se
ak nesmí dostat do potravinového et zce.
"Dosud v ak neznáme novou metodiku jak dále postupovat ani my, ani ministerstvo
zem lství. Zatím je nám pouze jasné, e celá problematika odsune ení zhruba o rok a p l
a pro nás vznikne jeden obrovský problém. Pokud není chov zcela o
ný, nesmíme vyvá et

zem lské produkty i vysokob ezí jalovice a erné bý ky do zemí Evropské unie, stejn tak
nesmíme nakupovat nové kusy. Pro nás je nyní tato obchodní otázka snad více
problematická ne situace, se kterou bychom se museli vypo ádat po likvidaci celé
kohorty," zd raznil p edseda Silyby.
Vytipov né kusy budou nadále umíst ny mezi ostatními dojnými kravami, pouze získají
speciální u ní známky a bude o nich vedena samostatná evidence. S poji ovnou se bude
jednat o proplacení pojistných ástek v dy po díl ích likvidacích kohorty v p edpokládaném
pr hu zhruba dvou let, od státu odpadne náhrada za u lý zisk týkající se prodeje mléka.
"Jak se zm ní celá metodika úhrad, která by m la zahrnovat i u lý zisk za prodej ivých
jalovic i masa pro potraviná ské et zce, dosud nedovedu odhadnout," dodal Vladimír Hovad.
Právo, 28. 5. 2004
Porá ka krav z desátého p ípadu BSE se odlo í o pár týdn
Porá ku a vy et ení 62 kus skotu v souvislosti s desátým p ípadem tzv. nemoci sílených krav
(BSE) veteriná i odlo í o n kolik týdn .
vodn m la být zví ata utracena dnes.
"Odkládáme to, aby se nejd íve vyjasnila situace kolem výsledk jednání eských
zástupc v Bruselu," ekl dnes mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. Spole nost
Silyba z Dolní Dobrou e, kde se desátý p ípad BSE vyskytl a utraceno tam má být 59
zví at, m la zájem spí na rychlém vy ízení této zále itosti, uvedl Duben. Dal í t i kusy k
utracení pochází z jiných chov na Ústeckoorlicku.
edseda spole nosti Silyba Vladimír Hovad dnes ekl, e firma musí poslat 59 kus dobytka
k likvidaci do 22. ervna. Likvidace se z ejm uskute ní v n kolika etapách. Zem lc m z
Dolní Dobrou e by podle Hovada likvidace po skon ení laktace stejn nep la p íli vhod.
Do jejího konce, který by trval zhruba rok a p l, by toti nemohli prodávat chovný dobytek do
EU. "My jsme na tom dost závislí, proto e produkujeme bý ky a jalovice na vývoz," ekl
edseda. Zákaz prodeje do unie by podle n j byl dokonce mo ná v ím problémem ne
okam itá likvidace, na kterou byla farma ji p ipravena. P i hromadném utracení
podnik dostane najednou kompenzace od státu a platby od poji ovny a m e nakoupit
istý" dobytek. "Nakoupíme zhruba 35 zví at, dal í kusy dorostou z vlastního chovu,"
uvedl. Silyba chová asi 600 kus skotu a z toho 310 dojnic. U lé tr by za prodej mléka v
ípad okam itého utracení dobytka m ly dosáhnout a dvou milion korun. Dal í ztráty
ekává z neuskute ného prodeje telat. Ministerstvo zem lství minulé úterý oznámilo
dohodu s Evropskou komisí, e esko smí s porá kami dojnic v rámci prevence BSE
po kat do skon ení laktace. EK k tomu uvedla, e jednání s eskou republikou o
zm ení podmínek vybíjení ástí stád bylo pouze p edb né a jeho výsledkem není
formální dohoda. MZe pak reagovalo vyjád ením, e s komisí dojednalo a odsouhlasilo
maximální vyu ití lh ty pro likvidaci krav, které jsou ur eny k utracení po zji ném p ípadu
nákazy. "To je doba t í m síc , která odpovídá statistickému pr
ru doby laktace u krav v
kohort za azených," uvedl ú ad. Prodlou ení této lh ty je p edm tem dal ích konzultací s
EK. Národní laborato v Jihlav potvrdila desátý p ípad BSE v esku 22. dubna. Za t i roky
bylo v souvislosti s devíti výskyty BSE utraceno asi 1600 zví at.
SVS R, 31. 5. 2004

11. p ípad
Pátrání skon ilo
Tak, za prvé je jasné, e uhynulý býk ze Zvonkové byl nemocný bovinní spongiformní
encefalopatií, neboli BSE, nemocí známou jako nemoc ílených krav. Dnes to potvrdila
Národní referen ní laborato pro BSE ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Jde tedy o 11.

ípad BSE v R.
A druhá a napínav í fáze pátrání po identit býka . 589617 narozeného 11. 9. 1998 je
práv nyní té uzav ena. Písemný výsledek vy et ení na paternitu za le eskomoravská
spole nost chovatel a.s. Státní veterinární správ . P i kontrole identity v Centrální
databázi toti státní veterinární dozor zjistil, e pod stejným identifika ním íslem, pod
kterým v této databázi uhynulý býk by mohl být veden je jeden býk, který je na ivu
a je pou íván v plemenitb . Nyní se tedy zjistilo, e nedo lo k zám , a e t lesné
poz statky nemocného uhynulého kusu opravdu p íslu í ke vzork m krve, které byly
odebrány a ulo eny je za jeho ivota.
Tyto v echny skute nosti jsou signálem pro v echny dozorové orgány ke zp ísn ným
kontrolám.
Josef Duben, tisk. mluv í SVS R, 12. 5. 2004
Jedenáctý p ípad BSE potvrzen
i kontrole identity v Centrální databázi zjistil státní veterinární dozor, e pod stejným
identifika ním íslem, jaké m l uhynulý býk, by mohl být veden je jeden býk, který je na
ivu a je pou íván v plemenitb . Nyní se ukázalo, e nedo lo k zám , a e t lesné
poz statky nemocného uhynulého kusu opravdu p íslu í ke vzork m krve, které byly
odebrány a ulo eny je za jeho ivota.
V sou asnosti se za ne sestavovat kohorta vrstevník a vrstevnic uhynulého býka.
Vzhledem k tomu, e se jedná o plemenné býky, nebude je, podle Josefa Holej ovského,
nutné utrácet. Podle zákona platí výjimka, e mohou do ít normální ivot s tím, e budou
dodate
speciáln ozna eni a musí být zaru eno, e se nedostanou do potravního et zce.
Po utracení, nebo uhynutí musí být vy et eni na BSE. V chovu, kde byl uhynulý býk vyu íván
platí a do odvolání p ísný zákaz p esunu zví at. Vzhledem k tomu, e byla zji na ur itá
pochybení, probíhá kontrola ozna ování a evidence ve kerých zví at.
K základním povinnostem chovatele pat í mimo jiné i hlá ení ve kerých narození, úbytk a
esun skotu do centrální evidence. Chovatelé, kte í patn identifikují a ozna ují zví ata se
vystavují nebezpe í postihu. Dozorové orgány jsou p ipraveny ke zp ísn ným kontrolám.
Agronavigátor, 13. 5. 2004
Farmá i, jeho býk m l BSE, hrozí postih za evidenci
Aktualita
Pr kaz p vodu býka naka eného nemocí ílených krav slou il dv ma kus m dobytka
ední Zvonková - Na první pohled idyla. Pastviny se avnatou trávou v isté p írod ,
ekologické chovy v Chrán né krajinné oblasti umava. P esto padla na umavské farmá e
nervozita.
Od doby, kdy veteriná i na za átku kv tna prokázali u ty letého plemenného býka z farmy v
ední Zvonkové na eskokrumlovsku nemoc ílených krav, není klidný hlavn chovatel Jan
Wudy. Pase 450 kus dobytka na maso v ohradách na osmi stech hektarech p dy na
pravé stran Lipna. Jeho pastviny se táhnou a k hrani nímu p echodu s Rakouskem.
Cyklisté jedoucí po cest k hranici míjejí drát né ohradníky odd lující stáda od cesty
elektrickým proudem.
Izolovaná farma
koliv kontrola zatím zjistila, e naka ený býk z ejm nepocházel z farmá ova stáda, má
osma ty icetiletý mu velké starosti. Jeho dobytek je izolován od sv ta. Nesmí se prodávat
ani p esouvat jinam.
"Ekonomicky se m to zatím netýká. e nemohu dobytek prodávat na jatka? Ani to na ja e
ned lám, a na podzim," míníWudy.
Trápí ho ale jiná v c. "Ka dý den tu jsou státní veteriná i a pokra ují v kontrole evidence.

íkali, e vybíjení stáda u m zatím nehrozí, ale nikdo nikdy neví, co se m e stát," uvedl
mu , který ve Zvonkové hospoda í od roku 1985.
Nepo ádek v evidenci
Inspekto i se zam ili hlavn na p vod býka a dal ích kus . "Jdeme po tom jako oha i,"
uvedl mluv í státní veterinární správy Josef Duben s tím, e ve farm Zvonková na li
nepo ádek. "Co si máme myslet t eba o tom, e za jeden den nahlásí chovatel do centrální
evidence narození hned n kolika desítek telat? Zatím ani neznáme p vod naka eného býka,"
ekl Duben.
Hrozí v tomto p ípad esku pár dní po vstupu do unie skandál? "Po prvních zji ních BSE v
esku ukázaly kontroly, e v evidenci mají na i chovatelé neskute ný nepo ádek. Sm rem ke
vstupu do unie se to inspekce rychle sna ily zachránit," uvedl mu z eských Bud jovic,
který pracuje v zem lství, ale z obavy o ztrátu zam stnání necht l zve ejnit jméno.
edpisy pro parádu
edpisy toti ukládají farmá m, aby ka dý kus m l eviden ní kartu s popisem p vodu a
narození a íslem, které souhlasí s íslem visa ky na uchu. Doklad se musí vystavit u do
kolika hodin od narození telete. U plemenných býk má být evidence nejpe liv í.
Kdo ale dohledá, e eviden ní ísla odpovídají skute
uvedenému kusu? Podle fotografie
krávu nikdo nerozezná a otisky prst ud lat nelze. "Je to jako s fale nými ob ankami. Také
se dají pad lat. Vím, e sedláci nakupují levn dobytek od krachujících farem. Nezajímá je
vod, ale hlavn kolik krávy dojí," uvedl odborník.
Inspekce ve Zvonkové
Mluv í veterinární správy Duben mínil, e inspekci, která te prov uje chov Jana Wudyho,
nejde o to, aby sedláka za ka dou cenu postihla, ale pokud se neproká e p vod nemocného
kusu, m e to pro n ho dopadnout patn . Farmá i hrozí za patn vedenou evidenci pokuty.
Navíc, pokud se proká e, e pochybil, a z jeho stáda se budou muset vy adit dal í kusy,
nedostane od státu od kodn ní.
Porá ka se zatím týká jen vrstevník nemocného býka. "Mám ho z plemená ského podniku
v Osíku na Morav . V echno je v po ádku," tvrdí majitelWudy.
Pokud má pravdu, hrozí nucená porá ka skotu deseti, mo ná i dvaceti chovatel m v celé
zemi. Kontrolo i ale míní, e celá zále itost není jednoduchá. Objevili, e jeden pr kaz
vodu naka eného býka slou il ve skute nosti dv ma kus m.
"Trvá podez ení, e na farm ve Zvonkové není evidence v dobrém stavu, ale to neznamená,
e podobn je tomu na celé umav ," ujistila editelka Jiho eské agrární komory Hana
Hricová.
"Farmá i se musí nau it odpov dnosti. Nepomáhají na e domluvy a doporu ení. Bohu el,
musí nastoupit sankce. Podobn je to v celé Evropské unii, N mci také nemají doma po ádek
zadarmo, bojí se pokut," míní Duben.
Den farmá e
Masokostní mou ku, kterou veterinární správa zakázala krmit u v roce 1991 kv li
mo nému zdroji nákazy nemocí ílených krav, chovatelé voln pasoucího se skotu
nepot ebují. Alespo to v ichni tvrdí.
"Nic takového na farm není. Maximáln se do píce p idávají vitaminy a soli," uvedl
eskokrumlovský veteriná Ji í Bicek, který má farmu ve Zvonkové na starost.
Wudy tvrdí, e i tyto dny jsou stejné jako ty p ed nálezem nemocného býka. P ed estou ráno
ijede na farmu z H r na druhé stran Lipna, kde bydlí. Chvilku po n m nastoupí do práce
jeho ty i zam stnanci. "Sledujeme dobytek, zavá íme vodu a krmení, zna kujeme telata,
staráme se o píci," popsal stru
mu , jemu den na farm kon í a ve er.
MF Dnes, 13. 5. 2004
Kv li BSE hrozí farmá i pokuta

ední Zvonková - eská plemená ská inspekce uzav ela hloubkovou kontrolu farmy na chov
skotu v P ední Zvonkové, kde veteriná i objevili po átkem kv tna býka naka eného nemocí
ílených krav.
"Inspekce na la nedostatky v evidenci chovu. Dohledáním dal ích kus se zjistilo, e
naka ený býk m l sto edesát vrstevník , z toho ty icet jich ije v ji ních echách," uvedl
editel Jiho eské veterinární správy Franti ek Kouba. Kv li nepo ádku v evidenci skotu
hrozí farmá i ze Zvonkové na eskokrumlovsku pokuta a do vý e p l milionu korun.
Inspektory poslalo na farmu ministerstvo zem lství. Záv re nou zprávu mu p edají tento
týden. Zatím o výsledku ml í, ale u te je podle nich jasné, e se farmá nedostane z
problému lacino. Naka ený býk pocházel z plemená ského podniku v Osíku na Morav ,
ale inspekce zjistila, e na jedny eviden ní doklady, které získává ka dý nov narozený
kus, existovali dva býci.
"Na farm trvá zákaz p esunu dobytka a do odvolání. V ichni vrstevníci naka eného býka
mohou do ít se zvlá tním ozna ením - budou mít v uchu oran ové visa ky s ísly," ekl
Kouba.
Podez elí plemenní býci mohou normáln ít ve stádu, ale nesmí se dostat do potraviná ského
et zce a po utracení se musí jejich maso vy et it a zlikvidovat.
Farmá Jan Wudy chová 450 kus dobytka v ohradách na osmi stech hektarech p i
pravém b ehu Lipna. Hospoda í zde od roku 1985. Do asná izolace jeho chovu ho podle
ho neohrozí, proto e kusy prodává na jatka a po letní pastv . ty letý býk po el,
nákazu BSE na li veteriná i a p i jeho testování.
"Inspekto i u z farmy ode li. N jaké nedostatky zjistili, ale v ádném p ípad nebyly
hrubé. Jejich zprávu o ekávám nejd íve za m síc," uvedl JanWudy.
MF Dnes, 1. 6. 2004

12. p ípad
BSE: hrozí utracení dvou set krav
Dolní Kalná - Na dv st krav bude z ejm nutné utratit kv li výskytu nemoci ílených krav BSE. O nejvíc zví at z ejm p ijde spole nost Kalenská zem lská z Dolní Kalné na
Trutnovsku, která pravd podobn naka ené dobyt e odchovala.
"Na porá ku po leme sto devadesát a dv st kus skotu. O nejvíc zví at z ejm p ijde
chovatel z Dolní Kalné," uvedl mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. Nákazu zví ete
odhalily dva testy v podniku Agro eský ráj V . Výsledek má potvrdit p tí tvrtek t etí
test.
Kalenská zem lská chová nyní 520 krav p edev ím pro lechtitelské ú ely. "Nyní zp tn
prov ujeme asi p t set krav, které se u nás narodily od roku 1999 do roku 2001 a mohly se
dostat do styku s dojnicí, u ní se objevilo podez ení na BSE. ást prov ovaných zví at je u
nás, ást jsme prodali do jiných chov , ást skon ila na jatkách," ekl Vale .
Vedení podniku si nedoká e výskyt nákazy vysv tlit. "Máme uzav ený chov, co znamená,
e ádné krávy nenakupujeme. Krmné sm si jsme v dy brali pouze od domácích
dodavatel , nikdy ne ze zahrani í. Je to pro m záhada," uvedl Vale .
Chov má dolnokalenský podnik poji n, proto by se mu v p ípad vybití ásti stáda ást
ztráty vrátila. "Na druhé stran budeme muset nejd ív ze v echno obnovit chovné stádo, tak e
nebudeme moci zví ata n jaký as prodávat, co se negativn odrazí na tr bách. Je to
nep íjemné, ale budeme se s tím muset n jak vyrovnat," ekl Vale .
ské podez ení z nemoci ílených krav je dvanáctým takovým p ípadem v esku za
poslední ty i roky. Poslední p ípad veteriná i zaznamenali letos v kv tnu. Na porá ku kv li
nákaze musely jít u stovky krav.

Podez ení vyvolalo zd ení také mezi ostatními chovateli skotu. Bojí se krachu. „Je to u
druhý p ípad této nemoci na Semilsku. To je velmi neobvyklé, v esku se v jednom okrese
dv naka ené krávy je neobjevily. V chovatelích to budí strach, e od nich odb ratelé
nebudou chtít kupovat hov zí,“ konstatoval Ji í Teplý z liberecké agrární
O dvanácti ílených
MF Dnes, 12. 6. 2004
BSE: veteriná e eká pátrání
Práce hodná detektiv eká veteriná e dohledávající nyní dobyt ata pat ící do rizikové
skupiny s dvanáctou krávou naka enou v esku BSE. "Velké zem lské podniky mají
evidenci v po ádku. Problémy nastávají s nalezením podez elých kus u n kterých sedlák ,"
poznamenal Josef Valenta z Krajské veterinární správy v Hradci Králové. Kráva
diagnostikovaná minulý týden s tém stoprocentní jistotou na nemoc ílených krav pat ila do
zhruba stosedmdesátihlavého stáda produktivních dojnic podniku Agro V
eský ráj na
Semilsku. "Po ítáme, e p ijdeme o t etinu tohoto stáda," p edpokládá editel Agra Josef
Bílek. Zem lci z Kalenské zem lské spole nosti v Dolní Kalné na Vrchlabsku, kde
naka ená dojnice pro ila rozhodující období pro stanovení rizikové skupiny, prozatím
dohledali 149 dobyt at ur ených k likvidaci. "Kusy, které máme ve stáji a které jsme prodali
do Agra V , s ním léta spolupracujeme, není problém najít. Hor í v ak je dohledat krávy,
které jsme po pár kusech prodali ad drobných zem lc ," podotkl editel Kalenské
zem lské Václav Vale . Podniky specializované na chov skotu si v inou nerisknou obejít
centrální evidenci o pohybu nebo porá ce n kterého z chovaných zví at. "Zvlá v Kalné, kde
mají lechtitelský chov, je v echno v naprostém po ádku. Toté ov em nelze íci o v ech
men ích soukromnících," potvrdil Valenta. Likvidace rizikových krav patrn nep íjemn
zasáhne personální politiku p edev ím podniku v Dolní Kalné. "BSE nám naprosto vyprázdní
kravín, kde pracuje dev t lidí, s nimi budeme nuceni n co ud lat," p edvídá Vale . Náklady
na likvidaci vytipovaných zví at uhradí zem lc m stát a poji ovny. "Ur it na tom ale
nevyd láme zp sobem, e bychom ka dý utracený kus dostali zaplacený dvakrát - od státu i
poji ovny. Dlouhodobý propad tr eb za mléko a zastavený prodej zví at nám naopak
neuhradí nikdo," tvrdí Vale . Chovatelé nemohou spoléhat ani na prodlou enou t ím sí ní
lh tu, do které zákon ur uje utratit v echny krávy podez elé z BSE, vyjednanou údajn
eským ministerstvem zem lství v Bruselu. "Nic takového neplatí," stroze konstatoval
mluv í Státní veterinární správy Josef Duben.
Právo, 16. 6. 2004
Porá ky krav kv li 12. p ípadu BSE za nou v ervenci
Porá ky prvních kus z 241 krav kv li 12. p ípadu nemoci ílených krav (BSE) za nou v
ervenci. Vrstevnice naka ené krávy by m ly být postupn utraceny do 30. zá í, ekl dnes
editel královéhradecké Krajské veterinární správy Václav Dlauhoweský. Naka ená kráva
pocházela z chovu spole nosti Kalenská zem lská z Dolní Kalné na Trutnovsku.
Tamní chovatelé po lou na porá ku 172 kus dobytka a celkem tak p ijdou o t etinu
stáda. Do likvidace celé kohorty také nebudou moci zví ata ze stáda prodávat. Výjimkou
budou jate ní býci narození po 1. dubnu 2002. Dal í dobytek ur ený k likvidaci se nachází
prakticky po celé republice. Nejvíce, 53 kus , je v podnicích v Libereckém kraji, kde je
nejposti en ím podnikem Agro eský ráj V . Z tamních stájí p jde na porá ku 36 kus .
Zví ata z podnik ze severovýchodních ech bude likvidovat kafilerie v ichlínku na
Orlickoústecku. Za ty i roky, kdy se v eské republice BSE vyskytuje, bylo v této
souvislosti utraceno zhruba 1650 krav. ivá zví ata zatím testovat nelze. Od po átku roku
2001 veteriná i vy et ili na nemoc ílených krav 590.000 kus skotu.
Agris, 22. 6. 2004

13. p ípad
V esku se z ejm objevil t ináctý p ípad BSE u krávy z Ji ínska
V esku se z ejm vyskytl t ináctý p ípad tzv. nemoci ílených krav (BSE). Nákazu veteriná i
zjistili u p tileté krávy z chovu spole nosti ZEAS, která sídlí v Podhorním Újezdu na
Ji ínsku. Výsledky kontrolního vy et ení, které nemoc definitivn potvrdí i vyvrátí, by m ly
být p tí týden. ekl to mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. SVS p istoupila k
obvyklým preventivním opat ením, mezi ne pat í zákaz p esun zví at z posti eného chovu.
Podle úst edního editele SVS Josefa Holej ovského bude preventivn utraceno 143 kus
vrstevnic a potomk . "Naprosto nás nenapadá, jak se BSE u té krávy vzala, krmili jsme ji
prov enými krmivy a pocházela z na eho chovu," ekl TK hlavní zootechnik
spole nosti Milo Splítek.
SVS R, 23. 7. 2004
Kontrolní test potvrdil 13. p ípad BSE, utraceno bude 143 zví at
Kontrolní test potvrdil t ináctý p ípad tzv. nemoci ílených krav (BSE) v tuzemsku. Naka ena
byla p tiletá kráva z chovu spole nosti ZEAS, která sídlí v Podhorním Újezdu na Ji ínsku. Na
porá ku p jde 143 jejích vrstevnic, které budou dodate
ozna eny a do doby usmrcení se
nesm jí nikam p esouvat, ekl mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. Spole nost
ZEAS hospoda í zhruba na 2000 hektarech pozemk a celkem chová 480 krav. Chov má
poji ný. Celkem zem lci v Podhorním Újezdu chovají zhruba 1100 kus hov zího
dobytka. V eské republice bylo dosud na BSE vy et eno 606.000 zví at.
Agris, 30. 7. 2004

14. p ípad
Veteriná i objevili BSE
V Dmý ticích u Milevska budou muset mo ná vybít tém sto kus dobytka
Dmý tice - S nejv í pravd podobností ila v jiho eském dru stvu Hrejkovice u Milevska od
roku 2001 v esku trnáctá a v ji ních echách t etí kráva s BSE neboli nemocí ílených
krav. P esto e se je
eká na výsledky testu, které by m ly být koncem týdne, odborníci u v
optimistickou zprávu p íli nev í.
Lidé v malé vesnici Dmý tice u Milevska, kde je kravín Zem lského dru stva Hrejkovice,
tvrdí, e je nikdy nenapadlo, e by se nemoc ílených krav mohla objevit práv u nich.
Podez ení na nákazu BSE odhalila jatka v Bene ov u Prahy, kam zem lci z Dmý tic
poslali osmiletý kus na porá ku. A koli se stále eká na poslední test, vedení dru stva u
í
otázku, kolik kus vrstevnic naka ené krávy na ídí veteriná i zabít.
„Zatím nevíme. Na webových stránkách se uvádí, e je nutno vybít v echny kusy narozené
rok p ed naka enou krávu a rok po ní. Zatím plníme na ízení, e krávy nelze nikam
esouvat,“ uvedl p edseda dru stva Stanislav Zelený, který v ak po ítá s tím, e chov p ijde
ibli
o 83 kus dobytka.
V souvislosti s nákazou BSE hovo í Zelený o oku, ze kterého se stále vzpamatovává. Místní
zootechnik Ji í koch zase p iznal, e od pátku po ádn nespal. „Pokud nám na ídí vybít
skoro sto kus , bude to masakr. Lidé se u za ínají bát o práci - taková je mezi nimi
nálada,“ uvedl zootechnik Ji í koch.
edseda dru stva Zelený nicmén zd raznil, e propou ní z práce se rozhodn nechystá,
proto e dru stvo je schopno chov pom rn rychle doplnit z mladých jalovic na sou asný stav

640 kus v Dmý ticích, Hrejkovicích a Klisinci. Do asný výpadek v dodávce mléka, která
normáln pokra uje i te , bude v ak pro dru stvo znamenat ztrátu asi 5 milion korun.
Zootechnika kocha i dal í lidi by nikdy nenapadlo, e se BSE objeví zrovna v Dmý ticích.
Mezi dru stevníky proto p evládl smutek. „Je nám to líto, ale co se dá d lat? Osobn si
myslím, e tady ta nemoc musela být n kdy dávno, t eba p ed dvaceti lety, akorát se o ní
nev lo,“ kroutil hlavou t ia ty icetiletý traktorista Jan Barda, který práv v kravín , kde
vy et ovaný kus il, zavá el jetel. Dodal, e strach o práci i p es dramati nost situace nemá.
O kousek dál od farmy si o BSE povídali lidé v místním obchod . „Nikdo by nikdy ne ekl, e
nemoc ílených krav bude tady u nás. koda t ch dal ích krav, které p ijdou porazit,“ mínil
chodce Franti ek N me ek. Hostinský Josef Tábor o ekává, e ve st edu, a otev e lokál,
se
i sto í také na tuto událost. „Zprávu se lidé dozv li a v pond lí z televize. V echny
nás to tu stra
p ekvapilo,“ podotkl Tábor.
Zem lci si lámou hlavu, odkud se nákaza v chovu vzala, kdy masokostní mou ku
nepou ívali a krmné sm si nakupovali hotové p ímo od výrobce. P vod onemocn ní
netu í ani veteriná Stanislav Kameník, který se o stádo stará.
„I pro m je to velké p ekvapení. Pokud mohu spekulovat, odkud se nákaza vzala, tak
snad jedin p es mlé né sm si pro telata, které se tukovaly tukem z kafilérie,“ p emý lel
Kameník.
MF Dnes, 1. 9. 2004
Farmá i: Strach nemáme
Bojí se zem lci na Bene ovsku nemoci ílených krav? Za átkem týdne byl toti odhalen
dal í p ípad nemocného skotu.
Bene ovsko - Pro ívají chovatelé hov zího dobytka ernou m ru? Ti ze zem lského
dru stva v Hrejkovicích na Písecku asi ano. U krávy, kterou porazili minulý týden, byla
odhalena bovinní spongiformní encefalopatie, známá pod zkratkou BSE. S krávou musí být
proto pora eno dal ích dvaadevadesát vrstevnic. P esto jsou n kte í zem lci na Bene ovsku
klidní. "Zatím si z toho hlavu ned láme," íká Bohuslav Karda, éf zem lského podniku
Agro M etice. V chovu má v sou asné dob sedm set dvanáct kus hov zího dobytka. Jako
zku ený zem lec ví, jak k nákaze mohlo dojít. "V minulosti se v echno krmilo
elijak. I kdy byla masokostní mou ka ur ena jen pro výkrm vep ového, není
vylou eno, e by se s tím nekrmily i krávy," vzpomíná na doby minulé.
Bene ovský deník, 4. 9. 2004
Je to definitivní. Kráva m la BSE
Veteriná i na ídili utratit zatím 92 kus dobytka
Dmý tice - Na jatkách pora ená osmiletá kráva ze Zem lského dru stva Hrejkovice se
sídlem v Dmý ticích u Milevska m la nemoc ílených krav neboli BSE. Definitivn to
potvrdil v era zve ejn ný výsledek posledního kontrolního testu, který d lala národní
laborato Státního veterinárního ústavu v Jihlav .
„Kráva z dru stva Hrejkovice narozená 1. kv tna 1996 a pora ená 26. srpna 2004 byla
nemocná. Od roku 2001, kdy se za alo v republice s vy et ováním, je to celkov trnáctý
ípad na tém 650 tisíc vy et ených kus . Zejména v porovnání s ostatními evropskými
zem mi je po et p ípad nízký,“ uvedl mluv í Státní veterinární správy Josef Duben.
Vedení dru stva ani nic jiného ne ekalo. „Není to p ekvapení, v li jsme u d ív, e je to na
99 procent pravda,“ uvedl p edseda dru stva Stanislav Zelený, který bude ekat na rozhodnutí
veteriná , kdy p istoupí k nutnému utracení krav, které byly vrstevnicemi nemocného kusu.
MF Dnes, 3. 9. 2004

15. p ípad

ílená kráva op t na Svitavsku
Patnáctý p ípad nemoci BSE potvrdily kontrolní testy u sedmileté krávy z farmy v Lubné u
Poli ky. Zpe etily osud p ta ty iceti kus dobytka, které do t í m síc skon í v ichlínské
kafilerii. Zem lci obdr í za pora ené kusy pen ní náhradu.
Lubná u Poli ky - Veterinární vy et ení prokázalo patnáctý p ípad BSE v eských chovech.
Sedmiletá dojnice naka ená nemocí ílených krav pochází z hospodá ství ZOD Lubná v
irokém Dole. V asana ním ústavu skon í sedmina dobytka ze stáda. ok za ili na
po átku týdne farmá i z Lubné. Nemohli uv it, e "jejich kráva" byla naka ená.
Následoval zákaz pohybu zví at a rozbor "rodokmenu" star í dojnice.
lov ku nehrozí nebezpe í
"Byli jsme smutní, o et ovatele jsme uklid ovali, e za nákazu nemohou," popisuje prvotní
reakci vedoucí ivo né výroby Jaroslav Flídr. Dru stvo v dy pat ilo ke pi ce v produkci
mléka, v celostátní sout i skon ili esti v republice. O pohodu a klid zví at v moderní stáji
se starají zku ení chovatelé. "Spot ebitel m nehrozí nebezpe í, ve keré kusy nad t icet m síc
veteriná i vy et ují a maso-kostní mou ky nezkrmujeme," íká editel ZOD Lubná Jaroslav
Kluso . Zem lci dostanou za pora ené kusy od kodn ní z ministerstva a od poji ovny.
Východ, ohnisko nákazy?
Za uplynulé t i roky, kdy se zví ata testují na BSE, se objevilo nejvíce naka ených kus ve
východní ásti republiky. Veteriná i proto za nou pátrat po zdroji choroby. Podle veteriná
ak patnáct pozitivních nález ze 700 tisíc vy et ených zví at není alarmující. Poslední dva
ípady zaznamenali v Trst nicích a Dolní Dobrou i.
Hradecké noviny, 29. 10. 2004
Kv li BSE musejí utratit t ia ty icet krav
Svitavsko - Zem lci z Lubné musejí kv li 15. p ípadu tzv. nemoci ílených krav (BSE) v
eské republice nechat utratit t ia ty icet kus dobytka.
Podez elé dojnice z kohorty kolem naka ené sedmileté krávy mají být zlikvidovány do 15.
ledna p tího roku. Likvidace závisí na tom, jak se poda í domluvit termín v asana ním
závodu a zajistit dopravu. V era to uvedl p edseda Zem lského obchodního dru stva
Ladislav Kluso . Vybití stáda bude pro dru stvo znamenat ztrátu na prodeji mléka, kterou
ak zatím nelze vy íslit. "Nevíme, kdy to bude a kolik dní je budeme moci dojit," ekl
Ladislav Kluso . Likvidace nebo propou ní zam stnanc v ak podle Kluson dru stvu
nehrozí. "Poji ovna a pomoc státu tu ztrátu trochu kompenzují. Podnik nez stává na
holi kách," uvedl p edseda dru stva.
Hradecké noviny, 2. 11. 2004

Komentá e k BSE dostupné na Internetu
Ameri ané se sna í zmírnit kody po BSE
WASHINGTON - Týden poté, co se ve stát Washington objevila první kráva sti ená BSE,
tedy nemocí ílených krav p enosnou i na lidi, se USA sna í zabránit vá
ím
hospodá ským dopad m. Nejv í obavy byly z psychózy mezi spot ebiteli. Práv na ni p ed
kolika lety doplatili chovatelé dobytka v zemích EU, kde se navíc musely vybít statisíce
kus dobytka a uskute nila se dal í bezpe nostní opat ení, která zp sobila úpadek mnoha
firem. Ameri ané ale, zdá se, kupují hov zí dál. Ani sí McDonald´s ve 13 tisících svých
provozoven nakonec p es velké obavy nepocítila n jaké zvlá tní sní ení tr eb. Odbyt
hov zího podle jejích informací neklesl, nem ní se ani skladba prodávaných jídel.
Spot ebitelé prý pova ují odhalený p ípad BSE spí e za jednorázovou zále itost. Ani to, co se
podniká na ochranu proti ení nemoci, není ve srovnání s Evropou nijak drastické. Americká

vláda na ídila a v minulých dnech sérii preventivních opat ení, která v Evrop u dávno
platí. Zakázala zejména p ijímat do potraviná ského et zce tzv. apatické kusy, tedy
zví ata, která na jatka nemohou sama dojít. Dále se zp ísnila bezpe nostní opat ení p i
manipulaci s tkán mi, které by mohly obsahovat priony, tedy proteiny vyvolávající BSE. Ty
doslova vy írají mozek a tkán nervového systému, zp sobují u zví at i lidí motorické
poruchy, neschopnost pohybu a nakonec naprostou demenci. "Do potraviná ského et zce se
nebudou sm t dostat st eva, lebky, mozky, o i, morek ze zví at star ích 30 m síc ,"
informovala americká ministryn zem lství Ann Venemanová. V echny výrobky musí
podle ní projít testem na BSE a teprve pak dostanou nálepku "zkontrolováno".
Vy et uje se v Kanad
Vy et ování záhady, odkud se BSE v USA vzala, zatím není ukon eno. Kanadská
potraviná ská inspekce zjistila, e p vodcem nákazy je s nejv í pravd podobností firma
Northern Alberta Processing z Edmontonu v provincii Alberta. Ta dodávala chovatel m
krmivo. Experti zji ují, zda nemocná kráva z USA narozená v roce 1997 byla krmena
stejnými produkty, jako zví e, u n byla BSE v Albert zji na loni v kv tnu. Po ned li by
ly být k dispozici výsledky test DNA, které potvrdí souvislost obou p ípad . "Podle
dosavadní hypotézy nemocná kráva z USA pocházela z farmy v kanadské Albert . Ta v roce
2001 vyvezla 82 dosp lých dobyt at, ale dvacet nejmlad ích krav z stalo v Kanad ," uvedl
George Luterbach z Kanadské agentury pro kontrolu potravin. "Tato zví ata te hledáme,"
dodal.
Tlak na obnovu vývozu
USA se nyní sn í p esv it ostatní státy, aby obnovily své dovozy. Zhruba dvacet zemí
toti na svém území americké hov zí minulý týden zakázalo, co o p tinu sní ilo jeho cenové
kursy. USA dosud vyvá ely deset procent svého hov zího, co p edstavovalo 3,2 miliardy
dolar ro . Nejv í dovozce - Japonsko - dosud tlaku odolává a rozhodnutí odlo ilo a
na p tí týden. Ameri tí obchodní initelé se po ned li rozjedou do Mexika, druhého
nejv ího dovozce, se ádostí, aby své hranice znovu otev elo. Americké ú ady p iznávají, e
ádají od svých obchodních partner víc shovívavosti, ne samy projevují. Podle jejich
názoru je t eba m nit mezinárodní bezpe nostní normy úm rn s roz ováním v deckých
poznatk o BSE.
Právo, 3. 1. 2004
Prezident Bush demonstroval d

ru v americké hov zí maso

PRAHA - "Skute
jsem dnes jedl hov zí a budu ho jíst i nadále," prohlásil na Nový rok
americký prezident George W. Bush. Zárove uvedl, e by se bezpe
m la cítit p i
konzumaci hov zího i iroká ve ejnost.
Prezidentovo prohlá ení má jediný cíl: obnovit d ru spot ebitel v americké hov zí poté, co
se na konci lo ského roku ve Spojených státech objevil první p ípad nákazy nemocí ílených
krav (BSE).
Bush není prvním politikem, který v p ípadu nemoci ílených krav demonstruje d
ru
v hov zí. Ji v roce 1990 p i propuknutí BSE v Británii nechal p ed televizními
kamerami britský ministr zem lství John Gummer jíst svou ty letou dceru
hamburger.
Na první p ípad naka eného skotu v USA zareagovaly ceny amerického hov zího propadem o
dvacet procent. U dvacet zemí toti zakázalo dovoz amerického hov zího masa. Nemoc

ílených krav tak ohro uje americký potraviná ský pr mysl. Americká administrativa byla
nucena p ijmout kroky, aby zajistila bezpe nost hov zího masa.
Do potravin proto nesmí p ijít maso krav, které jsou nemocné nebo zran né. Potraviná ské
firmy také nebudou moci vyu ívat hov zích tenkých st ev, mozkové a mí ní tkán z dobytka,
který je star í t iceti m síc . Americkému pr myslu hrozí kv li nemoci miliardové ztráty,
co m e mít nep íznivé dopady i na zesilující o ivování americké ekonomiky.
vodcem nákazy BSE v Severní Americe je p itom s nejv í pravd podobností firma z
kanadské provincie Alberta. Podle eského rozhlasu to zjistila kanadská potraviná ská
inspekce.
Údajn jde o spole nost Northern Alberta Processing z Edmontonu, která dodávala závadné
ísady finálním zpracovatel m, od kterých pak kontaminované krmivo putovalo k dosud
odhaleným p ípad m. T mi jsou naka ené krávy z provincií Alberta a Saskatchewan, které
byly vyvezeny do Spojených stát .
Lidové noviny, 3. 1. 2004
Bush jí dál hov zí
Do kampan mající p esv it spot ebitele znepokojené BSE, aby nicmén kupovali dál
hov zí, se zapojil i americký prezident George W. Bush. "P edstavitelé zem lství
Spojených stát p ijímají správné kroky, aby zajistili, e americké hov zí je bezpe né," ekl
na Nový rok. Na dotaz, zda by m li být Ameri ané klidní a konzumovat hov zí jako
ív, odpov l: "Já jsem si dal hov zí dneska a budu ho jíst dál."
Právo 3.1.2004
Zem

lci odmítají diskrimina ní zákaz

Zem lské orgány Evropské unie zakázaly eské republice pou ívat po sto let tradi ní
uplat ovanou sou ást vý ivy hospodá ských zví at - masokostní mou ku.
A to do konce roku 2005 z obavy, aby se v Evrop neroz ila nemoc ílených krav (BSE),
proto e západoevrop tí producenti nerespektují na ízení EU a nad lali zásoby mou ky ze
zví at podez elých z naka ení nemocí BSE. eská republika, ve které byly veterinární
kontrolní mechanismy v dy dodr ovány a zdej í krmné masokosti jsou v absolutním
po ádku, má být diskrimina
trestána za nepo ádek v EU, aby jako nová ek nevstoupila do
unie ve výhodné pozici.
Uvedl to prezident Agrární unie R Václav Hlavá ek s p edsedou eskomoravského svazu
zem lských podnikatel Janem Velebou. Podle nich chovatelé musejí nesmysln
nahrazovat bezproblémovou mou ku (zhotovovanou p edpisov pod tlakem a p i
teplot 133 stup
Celsia) stále nákladn ími sojovými roty a aminokyselinami, co
výrobu masa prodra uje. Maso bude neprodejné a mnoho jeho výrobc letos zkrachuje,
co jejich konkurent m v EU jen prosp je. Jak zd raznili, R má nadstandardn bezpe né
potraviny. P itom za uplynulých deset let objem výroby eských potravin klesl na polovinu
ív ka, zatímco v zemích EU jejich výroba vzrostla o 20 procent. Tamní producenti je
pot ebují n komu prodávat a jako mazáci na vojn se sna í zpacifikovat ba anty - echy
je
p ed p íchodem do EU, pokud si to nechají líbit. Chovatelé po adují po eských
zástupcích v EU, aby vyjednali v Bruselu pro R výjimku ze zákazu zkrmování
absolutn bezpe né eské masokostní mou ky, na rozdíl od závadové v EU. Ú edníci
ministerstva zem lství necht jí rozladit bruselské byrokraty, proto s ni ím takovým
nepo ítají. Kdy se o zlep ení ekonomických podmínek nedohodnou, zem lci situaci

vyhrotí, podtrhl Hlavá ek. 5.1.2003
USA uji ují o nezávadnosti svého hov zího masa
Spojené státy bojují na mezinárodním trhu o d
nemoci ílených krav.

ru v americké hov zí, na n

padl stín

Ameri ané zahájili mezinárodní kampa s cílem ujistit nejd le it í zákazníky, e americké
hov zí maso je nezávadné bez ohledu na výskyt nemoci BSE u skotu ve stát Washington.
Jedna delegace odcestovala do Mexika, aby upozornila na kroky, které americké ú ady
zavád jí ve snaze bojovat s tak zvanou nemocí ílených krav.
Dal í tým odjel do Japonska a Ji ní Koreje, kde se pokusí intervenovat v zájmu amerických
exportér hov zího. Ti ro
do celého sv ta vyvezou maso za t i miliardy dolar .
Japonci uvád jí, e jejich zákaz na dovoz amerického hov zího m e trvat dlouho.
V samotných Spojených státech et zce rychlého ob erstvení hlásí stabilní poptávku,
bez ohledu na skute nost, e p es t icet zemí dovoz amerického hov zího masa
zakázalo.
Agronavigátor, 7. 1. 2004
Porá ka zdravých krav se jim nelíbí
Mladá Boleslav - Na tisíc zem lc a dal ích obyvatel obcí na Mladoboleslavsku a
Mnichovohradi sku se ipojilo k petici proti porá ení a likvidaci zdravých dojnic,
které se dostaly do kontaktu s kravami, pozitivn testovanými na BSE, nemoc ílených krav.
Listinu iniciovala v prosinci Agrární komora R.
Reaguje v ní na poslední dva p ípady výskytu BSE na Semilsku a na B eclavsku, kde
do konce ledna bude pora eno a zlikvidováno kolem 1200 dojnic. Prozatím u ádné z
pora ených krav nebyla objevena BSE.
"V ichni signatá i z na eho regionu to pova ují za neetickou a nehumánní akci,"
komentovala editelka Okresní agrární komory v Mladé Boleslavi Dagmar Mocová.
"Myslím, e není etické vymlátit skoro celý chov," dodal soukromý zem lec a chovatel
krav Franti ek Hrab z Dolních Stakor. Ten zárove jako p edseda Agrární unie R byl
jedním ze ty signatá , je byli u vzniku textu. Ten zatím podepsalo kolem 100 tisíc lidí z
celé eské republiky. MF Dnes 19.1.2004
Stra ák BSE mo ná zmizí
Jihlava - K samovolnému vymizení BSE u skotu m e dojít v eské republice stejn jako v
chovech Evropské unie do deseti let pokud se dodr í p ísný zákaz pou ívání masokostní
mou ky jako krmiva. Potvrdil to tiskový mluv í Státní veterinární správy Josef Duben ve
zpráv o pokra ujícím vy et ování skotu na BSE.
"A budeme u nás dodr ovat n kolik rok zákaz zkrmování masokostních mou ek,
edpokládáme spolu s kolegy lenských stát Evropské unie vymizení BSE. Po esti,
sedmi letech bychom se mohli do kat, e se nevyskytne ádný p ípad," potvrdil Duben
s tím, e poté bude mo no zvá it ukon ení test .
Zákaz zkrmování masokostní mou ky platí pro skot od lo ského léta, od listopadu se
nesmí pou ívat pro v echna hospodá ská zví ata. "Nelze vylou it, e n kde mohly z stat
kontaminované sm si, pou ité docela nedávno," myslí si vedoucí národní referen ní
laborato e BSE v Jihlav Pavel Barták s tím, e ani v decké výzkumy v Evropské unii dosud
nepotvrdily p enos krmivem, kontaminovaným mou kou, ani nevylou ily jiné cesty nákazy,

rovn nepotvrzené.
eská republika se p ipojila k Evropské unii a v listopadu zavedla totální zákaz
masokostních mou ek ke krmení. Nebylo to pro obavy, e by se mohla nakazit prasata a
dr be , ale aby se zabránilo jakékoliv mo nosti zk ené kontaminace," potvrdil Duben.
"Kdy jsme vyvád li bezmála 150 nejlep ích krav na porá ku, rozplynulo se p t let práce
na chovu," vzpomn l zootechnik Jan Záboj. V ZD Du ejov, kde pe uje o zví ata 30 let, byl
potvrzen první výskyt BSE v eské republice v ervnu 2001.
Vyso ina - noviny Havlí kobrodska, 13. 2. 2004
V lidech se uhnízdila obava z BSE
Ve ejnost znepokojen sleduje informace o výskytu BSE (bovinní spongiformní
encefalopatie), vícemén neznámé choroby skotu, p enosné na lov ka. V eské republice
usmrtili veteriná i zatím kolem 1500 zdravých krav. Situace vyvolala n kolik protestních
peti ních akcí ve ejnosti. Obavy zem lc , aby práv v jejich chovu nepropuklo masové
vybíjení stáda pro jedinou krávu s pozitivním testem, nijak nezmen ily tém t i roky od
prvního p ípadu v Du ejov na Jihlavsku (5. erven 2001). Podle tiskového mluv ího Státní
veterinární správy SVS Josefa Dubna prov ili veteriná i n co p es p l milionu vzork , z
nich bylo dev t pozitivních.
Lidská forma je stra ákem
Aby se riziko výskytu BSE sni ovalo a k p edpokládanému zániku nákazy, po aduje
Evropská komise dokonalou evidenci hospodá ských zví at a dohledatelnost p vodu
potravin ivo ného p vodu. "Kroky proti zatím neznámému nep íteli musí být razantní,
aby byly ú inné. Mnohým se zdají porá ky mnoha set krav nep ijatelné, ale p i novém
výskytu lidské formy CJD, Creutzfeldt - Jakobovy nemoci, v na ich zemích by se jist jevily
v jiném sv tle," poukázal mluv í SVS Duben.
esko musí utrácet mnoho zví at
V R vy et ují testy BSE t i laborato e - v Praze, Jihlav a Olomouci. Jihlavské pracovi
je národní referen ní laborato í pro BSE. Tam se provádí tzv. konfirma ní test k potvrzení
pozitivního nálezu.
Vysoký po et utrácených zví at v tuzemsku zp sobuje vysoká koncentrace zví at v
chovech, kde s pozd ji pozitivním zví etem p ijde do styku mnoho jeho vrstevník . "V
zemích EU jsou obvyklé malé chovy, u nás naopak p eva ují velkochovy. Proto je
dopad takový," vysv tlil vedoucí referen ní laborato e BSE Pavel Barták s tím, e navíc
telata jsou odchovávána a krmena spole , co zvy uje po et pora ených kus . "Bohu el,
tak je nastavena legislativa EU, a my ji musíme dodr ovat utrácením mnoha zví at," doplnil
Barták. "Usilujeme o revizi názoru Stálého v deckého výboru p i unii, aby zm nil
legislativu, ale zále itost je velmi obtí ná. Snad a se p irozen sní í po et nákaz," p iblí il
Duben.
Nikdo neví, kudy se choroba bude ubírat
Výskyt BSE by po lo ském vy azení masokostní mou ky jako krmiva m l klesat. Nikdo
z odborník v ak nedovede odhadnout, jak se zví ecí forma p enosná na lov ka bude
vyvíjet.
"Vývoj lze odhadovat velmi t ko. Výskyt je náhodný a nelze najít souvislosti. Zví ata
nejsou stejného p vodu a nenalezli jsme spole ný faktor, na n
by se dala postavit
hypotéza zdroje," poukázal vedoucí laborato e Barták s tím, e se m e jednat o spontánní
mutaci se sporadickým výskytem.
Jiná sporadická forma zp sobuje zmi ovanou CJD, napadající lov ka evropské populace v
pom ru 1: 1 000 000. P edev ím ve Velké Británii a ve Francii na ni zem elo p es 130 lidí.
Odborníci p edpokládají, e zví ata onemocn la po krmivu s masokostní mou kou.

Nevylu ují ani neznámé vlivy i souhry známých faktor i náhod.
Nákaza m e samovoln vymizet
Podle odborník mají testy na BSE opodstatn ní, dokud budou pozitivní nálezy. "O
ukon ení lze uva ovat, a se zatím neur enou del í dobu nevyskytne jediný p ípad,"
poukázal mluv í SVS Duben s tím, e jistota ochrany potravin je drahá, ale lidské ivoty
jsou cenn í. Z jiné ásti sv ta toté potvrzuje americký prezident Bush. Po prvním
výskytu BSE u krávy importované z Kanady chce modernizovat testy na BSE za 178
milion dolar .
Poslední cesta naka eného zví ete
* Po pozitivním testu BSE t lo zví ete p ebírají veteriná i. Zákon na izuje separátní spálení.
íbuzné i blízké kusy z tzv. kohorty jsou pora eny a ka dý kus vy et en na BSE. Jediný
test v R nepotvrdil dal í nákazu v té e lokalit . B né asana ní ústavy, jako nap íklad
ASAP V u Humpolce, t la krav pora ená v souvislosti s BSE nelikvidují. Takové kusy
putují do Mimon , kde je specializovaná kafilerie rozemele a vysu í na masokostní
mou ku. Ta pak sho í v ob ích bubnových pecích cementáren.
Vyso ina - noviny Havlí kobrodska, 13. 2. 2004

Zem lci se bou í proti vybíjení stád
Tachovsko - Zm nu metodiky Evropské unie, která by omezila vybíjení celých stád, v nich
byl zji n výskyt nemoci ílených krav, po adují zem lci na západ
ech. Po
prosincovém neúsp chu s otev eným dopisem ministerstvu zem lství za ali v era
agrárníci z Tachovska podepisovat protestní petici. V era se na ní objevily první desítky
podpis .
"Na Tachovsku se zatím nemoc ílených krav neobjevila a doufám, e neobjeví," ekl
Miroslav Be vá z p edstavenstva Okresní agrární komory v Tachov . Tvrdí, e Tachovsko
je nemoci ílených krav u et eno jen díky chudob tamních hospodá . Ti nemají
prost edky na nákup zahrani ních krmiv, ze kterých se dobytek nakazil. Navíc nekupují
jalovice od bohat ích chovatel z produk ních oblastí, kde se BSE vyskytuje.
esto e nemoc ílených krav Tachovsko zatím nezasáhla, tamní zem lci proti vybíjení
celých stád protestují. V petici uvád jí, e likvidací zví at vznikají obrovské ztráty v
produkci mléka a je t eba vysokých náklad na obnovu stád. P itom prý ádný z pora ených
kus v republice nem l pozitivní nález. "Krom toho utrácení zví at v tak velkém rozsahu
odsuzuje ve ejnost jako neetické a zbyte né," stojí v jejich petici. Agrárníci v ní také
dodávají, e jsou si v domi nutnosti chránit zdraví lidí a zajistit jim nezávadné potraviny.
"Jsme pobou eni rozhodnutím orgán ministerstva zem lství a státní veterinární
správy, které rozhodly o likvidaci více ne 1100 kus krav, je byly ustájeny spole
s
nemocnými zví aty. Myslíme, e tyto orgány by m ly hájit zájmy eských zem lc , a ne
argumentovat zákony a vyhlá kami EU," napsal v prosinci v otev eném dopise na
ministerstvo zem lství Be vá . Odpov D vrchního editele sekce zem lských komodit
ministerstva Stanislava Kozáka, e proti normám EU není mo né postupovat, ho
neuspokojila. Proto se v era rozhodl petici také podepsat.
Plze ský deník, 14. 2. 2004
Zem lci na Doma licku jsou proti hromadnému vybíjení stád
Okresní agrární komora v Doma licích v úterý u evidovala 520 podpis pod peti ní akcí,
zam ené proti metodice EU, je na izuje v p ípa
pozitivního nálezu BSE vybít i
vrstevnice naka eného zví ete. "Peti ní archy podepsalo i p t ne len agrární komory," ekl
Právu editel komory Milo
najdr. Podle n ho nechyb jí podpisy managementu a
pracovník nejv ích akciových spole ností, dra enovské, meclovské i sta kovské.

Rovn men í zem lské firmy z Vidic a Zaho an vyjád ily solidaritu. Podnikatelé v
zem lství odmítají vybíjení stád, nebo neodpovídá podmínkám tuzemské velkovýroby.
"Je rozdíl zlikvidovat 50hlavé stáde ko nebo 900 kus krav, jak tomu bylo p i
posledním zji ném p ípadu BSE," namítají dotázaní rolníci. Stát sice uhradí cenu
zabitých zví at, zem lc m u ale nikdo nekompenzuje ztráty z tr ní produkce. "Vznikají
zbyte né ztráty v produkci mléka a telat," vysv tlil najdr. Zem lci mají z p ísných
evropských pravidel strach. By krmí dobytek nezávadnými sm smi, vylou it, e n která
kráva BSE má, úpln nelze. Jeliko hospoda í formou koncentrovaných chov , mohlo by je
vybití stáda p ivést na mizinu. Podle veteriná se bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)
nep ená í mlékem. "Vrstevnice zví ete, u n
byla nemoc ílených krav zji na, by tedy
klidn mohly do ít a mohlo by se i pou ívat jejich mléko," íkají. Podle direktivy Evropské
komise, která je pro R závazná, se musejí utratit vrstevnice naka eného kusu. Tedy
echny krávy, které byly narozeny rok p ed a v roce narození pozitivn testovaného zví ete.
Ov em ani v jednom p ípad nebylo zji no, e by BSE, je prý u lidí vyvolává mozkovou
CreutzfeldtovuJacobovu chorobu, trp la je i n jaká jiná ze zabitých krav. Peti ní archy,
které kolují po celé republice, budou p edány ministerstvu zem lství, které se pokusí
vyvolat v EU diskusi na toto téma. "Cílem petice je p ivést evropské p edstavitele k
rozumu a zabránit dal ímu nelogickému zabíjení," tvrdí najdr.
Plze ský deník, 18. 2. 2004
ok po prvním p ípad BSE v USA
Ve federálním stát Washington zji ní prvního p ípadu BSE vyvolalo zd ení. Podle
sd lení ministryn zem lství Anny Venemannové den p ed
drým ve erem byl tvrdým
úderem pro masný pr mysl. Na burzách poklesly kurzy jatek a restaurací. Japonsko, Korea a
jiné státy zastavily dovoz hov zího masa z USA. Doposud se v USA p edpokládalo, e BSE
ili nemoc ílených krav, která tak siln v devadesátých letech postihla masný pr mysl ve
Velké Británii a v jiných evropských státech, jako i v Japonsku, která se p ená í i na lidi, v
Americe se snad nikdy neobjeví. A koli p ed n jakou dobou se v Kanad objevilo n kolik
ípad BSE, v USA se ochrana stád skotu nezlep ila. Objev nemoci BSE ve stát
Washington byl dílem náhody. Experti se domnívají, e nemoc, k jejímu
ení p ispívá
krmivo masokostní mou ka a která má dlouhou inkuba ní dobu, pravd podobn napadla
etná stáda. V USA neexistuje testovací soustava, která by pomohla bacil odhalovat.
Zatímco v Evrop a v Japonsku je ustálen vy et ovací postup, jeho výsledky jsou k
dispozici ji za p t hodin, v USA to trvá asto dny i týdny. Dr. Ron DeHaven, hlavní
veteriná ministerstva zem lství USA, prohlásil, e americké vy et ovací metody s tím
nepo ítaly, aby »odstra ovaly nemocná zví ata z pánví spot ebitel «. Neexistuje testování z
hlediska bezpe nosti potravin, ekl ministr listu »New York Times«. Mluv í chovatel
dobytka ekl jasn , e by bylo ú elné pou ít rychlej ích test . Dr. DeHaven v ak varoval
ed unáhlením. Podle n ho japonský zp sob p et it v echna pora ená zví ata
odpovídá stanovisku léka e, který pacienta zkoumá na rakovinu prostaty. Podle údaj
Dr. Daniela Engeljohna z odd lení bezpe nosti potravin na ministerstvu zem lství z stává
americké hov zí maso nadále »extrémn bezpe né«, av ak nepochybn objev nemoci BSE
urychlí v USA preventivní opat ení. Dr. DeHaven p ipomíná té náklady takových test ,
které ozna il za »mimo ádn vysoké«: iní asi 25 a 50 dolar za zví e. Jiní odborníci
zase tvrdí, e by lo jen o halé e za libru (pennies pro funt). Kritici vy ítají ministerstvu
zem lství USA lhostejnost. Inspekto i prý nebyli ani s to postarat se o to, aby krávy,
které n jak onemocn ly, byly pro et eny. Zem
tí politici a celé odv tví musí
edev ím zodpov t, jak se nemoc BSE vlastn roz ila. Je obtí né si domyslet scéná , e
jedna kráva byla naka ena, ekl William Hueston z univerzity v Minnesot . V dci poukazují

také na to, e roz ení nemoci BSE je srovnatelné s pr hem ve Velké Británii. Krmivo,
které bylo zji no u nemocných zví at, bývá v USA pou íváno jen v malé mí e. P evládá
názor, e dozor í systém musí být rychle zaveden, aby se vrátila d ra zahrani ních
zákazník .
Haló noviny, 18. 2. 2004
dci objevili dal í variantu nemoci " ílených krav"
Mozek nemocných zví at je po kozen ve zcela jiné ásti ne u skotu, který trpí klasickou
BSE.
Za obávaným " ílenstvím krav" se mohou skrývat dv r zné choroby. Jedna je ozna ena
známou zkratkou BSE. Pro druhou nemoc razí tým odborník vedený Stefanem Monacem z
univerzity ve Veron název BASE. Popis choroby p inesl presti ní v decký asopis
Proceedings of the National Academy of Sciences.
Selhává ich
Italský badatel Monaco spole
s kolegy odhalil "novou BSE" u dvou krav ve v ku 5 a 15
rok . Stra eny m ly mozek po kozený úpln jinak ne je pro " ílené krávy" b né. Zatímco
BSE ni í p edev ím ást, kde mozek p echází v míchu, krávy posti ené chorobou BASE
mají nejvíce po kozené nap íklad nervové bu ky umíst né v centru ichu.
vodcem obou chorob jsou bílkovinné infek ní ástice zvané priony. Ty vznikají v t le
nemocného zví ete z p vodn zcela ne kodné bílkoviny, je je ivo ich m v etn lov ka
vlastní. Na vra dící prion se tento tzv. prionový protein zm ní pouhou zm nou tvaru
bílkovinné molekuly, tedy jakýmsi "za modrcháním". Priony krav s BASE jsou o poznání
leh í ne priony vyvolávající BSE, proto e mají na své bílkovinné "kost e" nav eno
mnohem mén jednoduchých cukr .
Italské p ípady "nové BSE" nejsou jediné. Nedávno p la zpráva o podobn posti eném
kusu dobytka i z Japonska.
Potvrdí se podez ení?
Poprvé byla nemoc " ílených krav" popsána v Anglii v roce 1985. Neblaze proslula
edev ím po roce 1995, kdy se ukázalo, e lov k naka ený priony z mozku posti ených
krav umírá na novou variantu Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby (nvCJD). Zatím si vy ádala
140 ob tí na ivotech, p edev ím mezi Brity. Tato "lidská BSE" je p íbuzná sporadické
form Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby (sCJD) popsané u v roce 1921. Zatímco
onemocn ní novou variantou CJD je jednozna
spojeno s konzumací prion z " ílených
krav", vznik pom rn vzácné sporadické formy z stává záhadou.
Máme nad ji na její rozlu ní? Tým Stefana Monaka upozor uje na zna nou shodu
mezi po kozením mozku krav s BASE a zm nami na mozku lidí trpících sporadickou
Creutzfeldtovou-Jakobovou chorobou. Existuje mezi t mito nemocemi souvislost?
ípad krav s "novou BSE" není první indicií pro podobná podez ení. U p ed dv ma roky
nazna ili tuto mo nost brit tí v dci vedení Johnem Collingem z londýnské Jednotky pro
výzkum prion . Collinge podával hov zí priony ze " ílených krav" my ím, které byly
pomocí genového in enýrství vybaveny lidským prionovým proteinem. Jak se dalo
ekávat, n které my i postihla choroba nápadn p ipomínající novou variantou CJD.
U n kterých my í se v ak v odezv na nákazu hov zím prionem vyvinulo onemocn ní
velmi podobné sporadické Creutzfeldtov -Jakobov chorob , kterou dosud s priony
skotu nikdo nespojoval. K podobným záv m do el v roce 2001 také tým francouzských
dc .
Krávy patrn vdechly priony
Za dal í indicii pova ují n kte í epidemiologové i vzestup po tu p ípad sporadické CJD ve
výcarsku, které pat í po Británii k zemím, kde se BSE roz ila nejvíce.

Navzdory znepokojivým zprávám v ak není d vod k panice. Novou formu nemoci " ílených
krav" spolehliv odhalily sou asné testy na klasickou BSE. Nehrozí tedy nebezpe í, e by se
priony zví at s BASE dostaly nepozorovan do potravin.
Mnozí odborníci také varují p ed unáhlenými záv ry z údaj o pouhých dvou p ípadech.
Stefano Monaco nevylu uje, e BASE má stejný p vod jako BSE a její zvlá tní rysy jsou
výsledkem odli ného zp sobu nákazy zví at.
Zatímco BSE vzniká po nákaze skotu krmivem, BASE by se mohlo vyvinout u zví at,
které priony vdechly.
Lidové noviny, 21. 2. 2004

Farma v Záblatí zatím od státu nemá za pora ené krávy ani korunu
Ani korunu zatím nedostala od státu farma Zem lská výroba Ková v Záblatí na
Prachaticku, která musela p ed ty mi m síci kv li nálezu BSE utratit celkem 36 krav.
Minister tí ú edníci sice podle majitele Václava Ková e jednali velmi slu , ale náhradu
zatím neposlali. Na farmu mezitím tla í kafilerie, která po aduje úhradu za likvidaci zví at.
"Vy íslili jsme kody, ú edníci se sna ili, ale ministerstva asi neví, jak to poslat," ekl dnes
Ková . Podle n j jsou následné ztráty velmi vysoké. Jen za zlikvidování zví at ú tuje
kafilerie tém 180.000 korun, které farma nemá. Jedinou út chou tak zatím byly peníze
od poji ovny, je dostali zem lci za jednotlivé pora ené krávy. Podle Ková e se za n ji
nakoupily nové kusy, které doplnily stádo. estý p ípad BSE v R se objevil vloni 17. íjna
u osmileté krávy, která byla pora ena v a.s. Z UD Masokombinát Písek CZ. Veteriná i poté
vyhledali dal ích 35 kus , je s naka enou krávou pat ily do takzvané kohorty, a musely být
následn utraceny.
Agris, 24. 2. 2004
Výskyt BSE na Vyso in po kodil p edev ím zem

lce v Du ejov

Výskyt nemoci ílených krav (BSE) v kraji Vyso ina po kodil p edev ím zem lské
dru stvo Du ejov na Jihlavsku. Kv li vybití tvrtiny stáda se v podniku na dva roky
zpomalil r st produkce mléka. V republice byla zatím nákaza potvrzena dev tkrát, p em
bylo nebo bude vybito tém 1500 zví at. T i nálezy se týkaly zem l v kraji Vyso ina.
Ve zbylých dvou p ípadech ale farmá i p li jen o n kolik kus skotu. Du ejovský chov byl
první v eské republice, kde byl výskyt BSE prokázán. Po potvrzení nákazy u estileté
dojnice v roce 2001 bylo utraceno 134 krav. Podnik p el o zví ata s nejvy í výkonností.
"Dnes to bereme jako historii, u itkovost u máme dokonce vy í ne p ed výskytem
BSE," ekl dnes p edseda dru stva Zden k Barto ík. Dru stvo chová 500 krav s
pr
rnou ro ní u itkovostí 7000 litr mléka. Chod podniku se neli í od jiných
zem lských farem v okolí. Po výskytu BSE se ani nem nily zkrmované sm si,
uva ovaný mo ný zdroj choroby. "Nakupujeme u stejných dodavatel , proto e v
souvislosti s tímhle p ípadem byli nejvíc prov eni," ekl Barto ík. Podnik nepodléhá
mim ádným opat ením a ani neusiluje o prevenci, proto e p vodce choroby není znám.
Opat ení v souvislosti s BSE dnes Barto ík hodnotí jako p íli tvrdá. "Nesmysln se vybíjejí
zdravá zví ata," podtrhl. Podle n j by k ochran spot ebitele m ly sta it provád né testy na
pora ených nebo uhynulých zví atech. Dal í p ípad BSE v kraji se objevil v chovu
soukromého zem lce ve Sv tnov na
ársku. Farmá p el o p tinu z 20 kus . Poslední
ípad na Vyso in byl potvrzen loni v dubnu na farm v Dolních La anech na ebí sku.
Ze 70 krav ernostrakatého plemene ale ly na porá ku jen ty i kusy. "Bylo to nep íjemné,
ale nemám pocit, e bychom na tom tratili," ekl dnes spolumajitel Miroslav Svoboda.
Podle n j vzniklé ztráty pokryly náhrady od státu a od poji ovny. Od farmy se

neodvrátili ani odb ratelé; jediné omezení od veteriná
zahrani í. Agris, 24. 2. 2004

má dosud na vývoz telat do

ZD Miletín vybití 87 krav kv li BSE výrazn ji nezasáhlo
Zem lské dru stvo Miletín na Ji ínsku estálo nedávné vybití 87 krav kv li takzvané
nemoci ílených krav (BSE) bez v í újmy. Dru stvo ji dokázalo stádo doplnit na
vodní po et a ztráty mu pokryly náhrada od státu a pln ní od eské poji ovny. ekl to
edseda dru stva Josef Hrn . Krávy v hodnot kolem dvou milion korun muselo
dru stvo nechat od listopadu do ledna utratit proto, e byly vrstevnicemi naka ené krávy z
chovu akciové spole nosti Zeos z Lomnice nad Popelkou na Semilsku. Lomnická firma
toti miletínskému dru stvu odchovává od roku 2000 telata. "Ve spolupráci s lomnickou
spole ností dál pokra ujeme," ekl Hrn . V ech 87 nových krav se dru stvu poda ilo do
stájí dovézt bezprost edn poté, co na konci ledna odvezlo poslední krávy na porá ku do
asana ního ústavu v ichlínku. "Shodou okolností jsme se dov li, e spole nost SPV
Pelh imov zrovna ru í dv stáje a ást krav jsme od nich koupili," ekl Hrn . Nové dojnice
se podle n j zatím jeví tak, e by mohly být na úrovni t ch p vodních. Zp sob boje s BSE,
který spo ívá ve vybíjení vrstevnic naka ené krávy, pokládá Hrn
za nesmyslný a
zbyte ný. "Opsali jsme sm rnici Evropské unie, která u nás vede ke zbyte nému vybíjení
stovek kus dobytka," ekl Hrn . ZD Miletín chová p es 1300 kus dobytka, z toho je
600 krav, 330 jalovic, 350 býk a 40 telat. Dal ích zhruba 300 telat má na odchovu v Zeos
Lomnice. Celkem dru stvo hospoda í na 2380 hektarech a zam stnává asi 93 lidí.
Agris, 24. 2. 2004
ZEMOS Velké N
ice se vrátí na p vodní stav dojnic v kv tnu
vodní stav zhruba 570 kus dojnic hodlá docílit ZEMOS Velké
ice na B eclavsku
ibli
v kv tnu p tího roku. Firma tak pokra uje v obnov chovu, který loni v listopadu
zasáhla nákaza takzvanou nemocí ílených krav (BSE). V asana ním ústavu ichlínek utratí
ve st edu a ve tvrtek posledních 109 kus z 253 podez elých krav. Dnes to ekl editel
spole nosti Ji í Vávra. Obnova zdecimovaného stáda podle n j nabíhá postupn a firma
dová í na základ uzav ených kupních smluv dal í jalovice. Zatím jich bylo 70 a dal í
nákupy o ekává firma po celý rok. Za výpadek ve výkrmu i odchovu dosáhne ztráta v
produkci letos a v p tím roce celkem 10 a 11 milion korun. "Tato u lá produkce v ak
není hrazena," upozornil Vávra s tím, e stát hradí pouze výpadek v produkci mléka za rok
2004 a to pouze do vý e takzvané normované laktace v trvání 305 dn . Od státu ZEMOS
obdr el 7,5 milionu korun zálohy na náhradu základního stáda podle znaleckého posudku.
"Ministerstvo bylo velmi operativní a ádné problémy nebyly," uvedl editel. Stejn tak bez
problém obdr ela firma zálohu z komer ního poji ní u eské poji ovny. Dosud není
vy íslena ástka náklad za asanaci a související p evozy a p esná ísla bude firma znát
zhruba do m síce, doplnil Vávra. editel Krajské veterinární správy v Brn Jaroslav Salava
ipomn l, e takzvaná kohorta zví at k utracení z velkon
ické spole nosti byla 253 kus .
Na postupné likvidaci od potvrzení nákazy BSE loni v listopadu se veteriná i dohodli se
zem lci kv li mo nosti otelení vysokob ezích krav a záchran telat. Ani v jednom p ípad
nucené porá ky nepotvrdila kontrolní vy et ení dal í výskyt BSE v chovu. "V p ípad
negativních výsledk i z t chto posledních porá ek zru íme vydaná mimo ádná veterinární
opat ení," prohlásil Salava. Farma ZEMOS by tak mohla mimo jiné bez problém
transportovat svá zví ata do jiných chov . Spole nost má uzav ený obrat stáda a s tém
1600 kusy skotu pat ila mezi jeho nejv í chovatele na B eclavsku. První kus skotu
naka ený BSE se objevil v ervnu 2001 a kv li BSE bylo nebo bude v esku pora eno
tém 1500 zví at. Nejvíce jich lo na jatka v p ípad naka ené krávy ze Semilska, kde
veteriná i utratili 874 kus dobytka. V eské republice dosud na BSE bylo vy et eno zhruba

l milionu kus skotu.
Agris, 24. 2. 2004
Veteriná i: Skupiny zví at utrácené kv li BSE jsou p íli velké
Skupiny skotu, které se v tuzemsku preventivn utrácejí kv li výskytu nemoci BSE, jsou
podle Komory veterinárních léka p íli veliké. Pro hromadné utrácení zví at neexistuje v
sou asné dob v rohodné praktické ani v decké zd vodn ní, uvedli zástupci soukromých
veteriná na dne ní tiskové konferenci. Kv li dosavadním devíti p ípad m BSE bylo v
tuzemsku preventivn vybito 1591 zví at. Komora chce, aby skupiny byly men í, nebo
aby krávy mohly do ít alespo po dobu, co budou mít mléko. Stát by podle ní m l v tomto
sm ru prosazovat zm nu v evropských p edpisech. Skupiny k vybití jsou v esku vzhledem
k velikosti chov vesm s po etn í ne na britské nebo francouzské farm . Státní
veterinární správa podle mluv ího Josefa Dubna s iniciativou praktických veteriná v
podstat souhlasí, ale ve svém postupu je vázána na ízeními EU. eská republika se ji
prost ednictvím ministerstva zem lství i veterinární správy obrátila na Brusel, zda
by se metodika postupu proti BSE mohla upravit a nap íklad krávy ur ené k utracení
mohly do ít po dobu laktace. Zatím se tak d lo bez výsledku. Podle SVS nezazn l
po adavek na úpravy v metodice prevence BSE jen z eska. Mo nosti se podle Dubna zvý í
po vstupu zem do unie, kdy
tí zástupci budou jezdit do bruselských orgán s hlasovacím
právem. Utrácení kohort zví at, tedy jedinc o rok star ích a o rok mlad ích ne pozitivní
kus, a sou asn v ech, kte í byli v této dob krmeni stejným zp sobem, je zalo eno na
analýze pravd podobnosti výskytu BSE u t chto zví at. Podle Komory veterinárních
léka je ale statistická pravd podobnost výskytu dal ího naka eného kusu u pora ené
skupiny extrémn nízká a zví ata se následn likvidují navzdory negativním výsledk m
test . EU nestanovuje v prevenci jen jeden postup. Nap íklad Nizozemsko nebo Belgie
vymezují u í skupiny zví at k vybití, ne o jeden rok, ale o p l roku star í a mlad í
vrstevnice posti eného kusu, ekl jeden z p edstavitel komory Karel Daniel. Podle jeho
soudu se v Evrop d laly kv li BSE p ehnaná opat ení vzhledem k mí e rizika. "Jde o
neod vodn
drahý nákup ve ejného mín ní," soudí Daniel. Stát podle MZe zaplatí
chovatel m na náhradách za vybití zví at kv li dosavadním devíti p ípad m nemoci kolem
50 milion korun. "Asi 1600 vybitých zví at není málo, ale pro srovnání ro
v
tuzemských chovech uhyne p es 30 tisíc kus skotu star ího 24 m síc ," podotkl mluv í
veterinární správy. Komora veterinárních léka má asi 2500 len . lenství je povinné pro
echny zv roléka e, kte í cht jí v tuzemsku ve svém oboru podnikat.
Agris, 25. 2. 2004
Pravidla týkající se BSE platí pro nás i pro EU
Stále se opakující výhrady k tomu, zda je nutné utrácet tolik krav v souvislosti s výskytem
BSE, opakovan pou ívají nepravdivých argument . Jedním z nich je údajná nev deckost
i, e v EU se postupuje jinak a e se tzv. kohorty rizikových zví at sestavují u í, anebo e
pravd podobnost výskytu dal ího pozitivního kusu v rizikové skupin , kohort , je nízká,
nebo se n které argumenty úmysln zatem ují.
Evropská a nyní i na e veterinární legislativa p ijala postup utracení vrstevnic - tj. t ch kus ,
které se narodily v rozmezí rok plus a rok mínus a dále byly spole
krmeny v pr hu
prvního roku ivota s nemocným zví etem - práv na základ v deckých podklad . Jiné
zd vodn ní ani není mo né.
Tyto postupy dané p íslu nými ustanoveními platí pro v echny lenské zem bez rozdílu,
tudí i pro nás. Výjimkou je Velká Británie a Portugalsko, kde je re im p ísn í proto, e
zde byl zaznamenán v í výskyt BSE a pak védsko, kde je situace odli ná v tom smyslu,

e je jedinou zemí v EU, kde nebyl výskyt BSE dosud zaznamenán.
Pravd podobnost výskytu dal ího nemocného kusu v kohort je opravdu nízká, ale je. Proto
se také tak postupuje.
ísnosti postupu m e dávat v sou asné dob za pravdu i avizované zji ní italských i
japonských v deckých pracovi , kde zjistili, e se BSE u skotu za íná v posti eném mozku
projevovat odli ji, ne dosud. Dobrou zprávou je, e se stále dá diagnostikovat
dosavadními testy.
Pokud bude p ijata v rámci EU nová legislativa, která umo ní neutrácet vrstevnice
nemocného kusu v takovém rozsahu a v krátkém asovém období, Státní veterinární správa
R to zajisté uvítá, v ak takovouto iniciativu projevil i Josef Holej ovský, její úst ední
editel, p i n kolika p íle itostech v Bruselu na sklonku lo ského roku.
Nicmén v porovnání s 1591 kusy skotu, které bylo nutné u nás za 3 roky v souvislosti s
BSE utratit, Státní veterinární správa R pova uje za hodné v í pozornosti více ne
30 000 kus skotu star ího ne 24 m síc , které ka doro
v chovech uhynou.
Nemluv o prakticky stejném mno ství, které chovatelé po lou na nutné porá ky. Zde
jsou zcela jist rezervy k náprav . A t chto údaj , p esto e ji byly mnohokrát
zve ejn ny, jakoby se ka dý zalekl.
Josef Duben, tisk. mluv í SVS R, 25. 2. 2004
Poji ovna nedala peníze za krávy
Ko álov, Lib tát - ty i a p l milionu za krávy pora ené kv li výskytu BSE na Semilsku
nechce Hasi ská vzájemná poji ovna vyplatit dv ma zem lským podnik m, které kv li
bezpe nostním opat ením kolem nemoci p ly celkem o dv st padesát sedm krav. Podniky
se sna í stáda obnovit a znovu rozjet produkci naplno. Na nákup v ak pot ebují peníze z
pojistky.
"Jsme u nich poji ní na celou adu chorob. Mezi nimi je ve smlouv uvedená také nemoc
ílených krav. Poji ovna nám v ak bez udání jakéhokoliv d vodu oznámila, e peníze
nedostaneme," uvedla Jaroslava Vávrová z ko álovského zem lského dru stva. Stejné
problémy má také Agrodru stvo vlastník ADV Lib tát, které p lo o sto padesát krav.
"Nyní jsme proto problém p edali právník m z eského zem lského svazu," uvedla
Vávrová. Právník se sna í s poji ovnou vyjednat smír. "Sna í se, aby zaplatili, co mají. V
úterý budeme mít jasno," dodala Vávrová. " ádné d vody nám ne ekli. Z ejm to na nás jen
zkou í."
Poji ovna nechce vyplatit kodu v po adované vý i. "T la utracených dojnic, které byly
podle test negativní na BSE, nem li spálit, ale m li je vyu ít. Pak by firmám
poji ovna vyplatila ztrátu po ode tení zu itkovatelných ástí," uvedl tiskový mluv í
Hasi ské vzájemné poji ovny Tomá Fomenko.
Chovatelé p itom peníze pot ebují na nákup nových dojnic. V Lib tát zatím obnovili stádo
o sedmdesát sedm krav a na dal í bez pojistky nebudou mít peníze.
MF Dnes, 26. 2. 2004
BASE: nová forma BSE?
dci na univerzit ve Veron vy et ovali mozky osmi kus dobytka, u kterého byl
diagnostikován výskyt BSE, p em zjistili, e u dvou kus se vyskytlo neobvyklé umíst ní
lo isek prion . Ve v in p ípad BSE tvo í priony lo iska, která mají vzhled houby, ve
tkáni spodn í ásti mozku a v mozkovém kmenu. Ve dvou abnormálních p ípadech
do lo k akumulaci ve tkáni vy í ásti mozku, v talamusu a v lalocích pro ich.
Priony byly rovn uspo ádány do "amyloidních" vrstev, které nejsou charakteristické pro
BSE, ale vyskytují se u n kterých typ humánní Creutzfeld-Jakobovy choroby (CJD).

Analýza prionové bílkoviny také ukázala rozdíly od b ných BSE prion . Ve zpráv se
uvádí, e její “molekulární signatura” byla velmi podobná signatu e sporadické CJD. To
vede k p edpokladu, e sporadická CJD nemusí vznikat spontánn pouze u lov ka.
Výzkumníci se domnívají, e se rozdíly vyskytly proto, e zasa ené krávy spí e inhalovaly
infek ní priony, ne je konzumovaly. Tuto my lenku podporuje jejich nález v
olfaktorické tkáni. Je v ak také mo né, e tento objev je d kazem nového typu bovinní
transmisní spongiformní encefalopatie (TSE). Byl pro n j zvolen název “Bovine
Amyloid Spongiform Encephalopathy (BASE)”. Ne dojde k potvrzení tohoto, bude
zapot ebí provést je spoustu výzkumné práce, uvád jí v dci.
Neobvyklá infekce BSE byla u obou kus zví at diagnostikována standardním testem
pou ívaným v EU. Je proto nepravd podobné, e by se významný po et p ípad
diagnostikoval chybn a kusy by se dostaly do potravního et zce. Poradní výbor pro
spongiformní encefalopatii ve Velké Británii (SEAC) uvedl, e bude o tomto nálezu
italských v dc jednat na svém p tím zasedání.
Agronavigátor, 27. 2. 2004
Farmy zdevastované BSE m e dorazit poji ovna
Mor dne ního zem lství, nemoc ílených krav (BSE), zasadil doposud nejv í ránu
zem lc m na Semilsku. Lavinu nucených porá ek 874 dobyt at spustila loni v íjnu kráva
ze Sy enova u Lomnice nad Popelkou, pozitivn diagnostikovaná na BSE.
et ovatelé z kravín , odkud putovaly krávy po stovkách na popravu, propadali beznad ji a
podepisovali protestní petice. »Nikdo z nás tomu nerozumí a po ád si klademe t ko
zodpov ditelnou otázku. Je tohle vra ní skute
nutné? Podobné vybíjení chovných stád,
toho nejcenn ího co máme, odmítáme pokládat za nezbytnost,« konstatoval s krutým
osudem krav doposud nesmí ený o et ovatel ze Sy enova. »Kdo ví, jestli to podnik
nepolo í,« dodával s oprávn nou obavou. »Zále í také na rychlosti garantované náhrady
kod,« up es ují éfové posti ených podnik . Zále í ov em spí e na poji ovn , v její
rukou jednotlivé farmy ocitly. Farmy v Ko álov a Lib tátu oslabené nezbytným vybitím
chovných stád dobytka m e dnes dorazit Hasi ská vzájemná poji ovna, odmítající
chovatel m proplatit vzniklé kody.
Doplatili na evropské dogma
Výsledky test v ech 874 dobyt at ze zem lských podnik Semilska, Ji ínska a Liberecka
utracených kv li kráv ze Sy enova neprokázaly sebemen í náznak BSE. Veteriná i kv li
dogmatickým zákon m Evropské unie (EU), pln p evzatým eskou republikou, utratili
stovky kus dobytka a bez u itku zlikvidovali stovky tun zdravého hov zího masa.
Dobyt ata zpracovaná v kafilérii na úsu ky skon ila jako p ísada do topiva v cementárnách.
»Jediné, co nep lo v nive byly k e, které jako jedinou komoditu dovolují tvrdé
zákony vyu ít.
lov ku, p ijde p inejmen ím líto, kdy vidí tolik zb hdarma
zlikvidovaného masa. Kdy u bohu el ne lo d lat nic jiného ne li, jak se záhy prokázalo,
porazit naprosto zdravé kusy dobytka,« popsal pocity mnoha pracovník kafilérie v
ichlínku na Ústeoorlicku jeden z veteriná .
Politika a realita
»Jde prý z 90 procent o politiku a 10 o realitu. Politiku, abychom byli potravinov
závislí na zemích Evropské unie,« sarkasticky okomentoval likvidaci zdravých krav
pracovník kafilerky. »Projevil se d sledek velkochov dobytka. Na e veterinární zákony,
které jsou pln kompatibilní s EU, stanoví utratit v echen dobytek pat ící do stejné krmivové
kohorty jako naka ená kráva,« kontruje mluv í Státní veterinární správy Josef Duben.
Veteriná m nezbývá ne li vytipovat v echny vrstevnice v kem rok dop edu a rok zp t od
naka eného kusu. »Nejde o nic jiného, ne o politiku, která produkuje podobné zákony.

Myslet si ale m eme co chceme, stejn nemáme na vybranou,« konstatoval Ji í Lacina,
editel lomnické spole nosti Zeos, kterou zatím morová rána BSE postihla v rámci eské
republiky nejpal iv ji. Zem lci z Lomnice p li o zhruba p tisethlavé stádo dobytka.
Poji ovna argumentuje zákonem
Chovatelé ze sousedního Ko álova a Lib tátu, které naka ená kráva ze Sy enova na
Lomnicku p ipravila dohromady o dv st padesát mladých dojnic, paradoxn doplatili na
zdraví pora ených kus . »Zprost edkovan nám oznámili, e jsme zdravé nucen utracené
kusy m li zu itkovat. Navíc prý lo o zbyte nou porá ku, kdy vzorky nakonec neprokázaly
ádnou nemoc, která by vy adovala utracení. Copak to jde, kdy evropský zákon v tomto
ípad na izuje totální likvidaci v ech podez elých kus ,« kroutí hlavou nad ne ekaným
postojem Hasi ské poji ovny p edsedkyn ZD Ko álov Jaroslava Vávrová. Úhradu kody
za likvidaci nemocných zví at Hasi ská poji ovna nezpochyb uje. ádná ani neexistují.
Krávy zlikvidované v plném zdraví v hodnot zhruba 4,5 miliónu korun v ak podle obecné
litery p íslu ného zákona hradit odmítá. Likvidáto i Hasi ské Vzájemné poji ovny toti pro
zem lce klí ovou zále itost zcela legitimn nepokládají za tzv. nahodilou událost, která
poji ovnu zavazuje plnit. Poji ovna vzdor vyjíme nosti p ípadu, kdy Bruselem
nadiktovaná zákonná norma likvidace podez elých krav nele ela v rukou zem lc , hledá
eské zákonné kli ky, jak z mo ného pln ní vybruslit. »Pora ené krávy byly podle
objektivních výsledk vzork naprosto zdravé. Nebyla tedy nutná jejich likvidace z d vodu
nemoci. Ne lo tedy o nahodilost, nap íklad kdy n komu vyho í mrazák, na
se
znehodnotí jeho obsah, ale v tomto p ípad o v domou likvidaci zdravého masa,«
argumentují p edstavitelé Hasi ské vzájemné poji ovny. Jinými slovy - pokud by n která z
utracených krav nesla znaky BSE, poji ovna by ztrátu zlikvidovaného kusu bezproblémov
hradila. Zjistit pomocí vzorku mozkové tkán BSE ov em nelze jinak, ne podez elé zví e
nejprve porazit. Rozlousknout tvrdý o ek, zda má tentokrát navrch evropská legislativa,
která zem d lce srazila na kolena, nebo eské zákony, na ne se odvolává poji ovna,
ejm z stane na soudu.
Haló noviny, 11. 3. 2004

V laborato i, která hledá BSE, kon í práce pozd v noci
Reportá
Jihlav tí specialisté odhalují nemoc ílených krav
Jihlava - Je tam sterilní istota, náv vy mohou vstoupit jen v bílých plá tích na jedno
pou ití. Pracuje se v gumových rukavicích v biohazardech - bezpe nostních boxech,
podobných digesto ím, které odsávají a filtrují vzduch, v n
by mohly být nebezpe né
ástice.
Tak trochu to p ipomíná opera ní sál. Jsme ale v jihlavské laborato i pro diagnostikování
nemoci ílených krav. "Testování není nebezpe né, ale ur itý stupe bezpe nosti práce je
eba zachovávat," íká éf jihlavského Státního veterinárního ústavu Ladislav Zámek.
Nejvíce práce mají v laborato i odpoledne, p em pracovní doba odpolední sm ny
laborant a veteriná kon í kolem druhé v noci.
Odpoledne p ijímají pracovníci laborato e u okénka vzorky k testování - ásti prodlou ené
míchy, které zví at m odebírají veteriná i po porá ce na jatkách. Laborantky pak odeberou
ást míchy, v ní se p edpokládá nejv í mo ný výskyt patogenního prionu - bílkovinné
ástice, která je podle mín ní v dc odpov dná za vznik nemoci ílených krav i její lidské
obdoby.
Vzorek míchy se nejprve upraví ve speciálních nádobkách, podobných malým mixér m. Pak
za íná slo itý proces, kdy se nechává na vzorek p sobit zvlá tní látka, které práv hledaný
prion umí vzdorovat. Nyní se pou ívají t i "rychlé" druhy test , z nich nejkrat í trvá i a

nejdel í est hodin. "P i p ípadném pozitivním nálezu se navzájem pou ívají na potvrzení,"
íká pracovník laborato e Petr Václavek.
Na výsledky test ekají na jatkách. Je
v noci jim po ukon ení rychlých test z
laborato e dojde faxem zpráva o výsledku. Byly-li v echny testy negativní, veteriná
dává povolení: pora ené kusy skotu mohou pokra ovat k dal í expedici. Definitivním
potvrzením pozitivního nálezu je nakonec imunohistochemický test - ten trvá a t i
dny.
MF Dnes, 20. 3. 2004
Najdeme metodu, v í veteriná Zámek
éf Státního veterinárního ústavu v Jihlav mluví o pr zkumu nemoci BSE, jejích rizicích a
také o nad ji
Jihlava - Veteriná i z krajského m sta v minulých letech prokázali, e myslí dop edu. A
proto e tady byla poté poprvé v republice v praxi uplatn na diagnostická metoda, která
slou í k potvrzení pozitivního nálezu nemoci ílených krav (BSE), byla zde z ízena p i
Státním veterinárním ústavu Národní referen ní laborato pro TSE - co je skupina
nebezpe ných nemocí, pod ní spadá i BSE. Shodou okolností se práv na Jihlavsku u
jedné dojnice z chovu farmy z Du ejova objevil první p ípad nemoci BSE.
Jejím diagnostikováním se u nás zabývají je laborato e v Praze a v Olomouci, ale dal í
souhrou okolností práv v jihlavské laborato i experti odhalili zatím osm ze stávajících
devíti p ípad BSE v esku. "Výskyt nemoci v republice nás nep ekvapil, ekali jsme ho a
byli jsme na n j p ipraveni," íká editel ústavu Ladislav Zámek.
* V roce 2001 byl zji n první p ípad BSE v republice v blízkém Du ejov , který se stal
díky médiím jednou z nejsledovan ích domácích událostí onoho léta. Jak jste to tehdy
pro ívali?
edpokládali jsme, e tak jako jiné zem s výskytem BSE ani eská republika nebude v
tomto sm ru výjime ná.
li jsme, e se i sem dová ela masokostní mou ka ze zemí
EU, e se dová ely mlé né krmné sm si, které jsou s p vodem této nemoci spojovány.
První p ípad tedy p el v ervnu 2001. Jako pracovníci laborato í musíme být p ipraveni na
takové nálezy, jinak bychom to nemuseli v bec d lat. Bylo p ekvapení, e je to první nález
a postihlo to zrovna podnik v na em okrese, ale je
víc to vzbudilo mediální
pozornost. Sám ministr zem lství tehdy m l jistou pochybnost v uvozovkách, jestli jsme
toto vy et ení dokázali ud lat správn , tak e se provád l srovnávací test v laborato i v
mecku. Ale tím testem byl ná nález potvrzen a tím se také prokázalo, e i eská laborato
umí vy et ení provád t na úrovni EU.
* Poda ilo se vám od té doby poznatky o BSE n kam posunout?
Na i odborníci se ú astní seminá a konferencí k tomuto tématu ve sv
a pokud se týká
diagnostiky, vývoj jde dop edu. Testy, kterými se za ínalo, se urychlují a zdokonalují.
Pokrok sm ruje k tomu, aby se mohlo vy et ení provést u ivého zví ete, nikoli a po jeho
smrti. Tyto metody jsou nyní ve fázi zkou ení a já v ím, e budou nalezeny. Pak nebude
nutno porá et kusy, které jsou vrstevnicemi nemocného kusu, nebo jsou o rok star í, nebo o
rok mlad í, jak se to provádí te .
* Jak si vysv tlujete fakt, e z devíti p ípad BSE v republice jich osm odhalila práv
jihlavská laborato ?
Je zde oblast ivo né výroby s intenzívním chovem skotu, proto jsou tady i velké
masokombináty, pro které vy et ujeme. Pak vy et ujeme i ady p ípad z nucených porá ek,
proto je tady velký p ísun vzork . To dal í je dílem náhody, proto e to, e by Státní
veterinární ústav v Praze nebo v Olomouci toto vy et ení neum l ud lat, to v bec
nep ipou tíme. Kup íkladu, tu ím, sedmý p ípad z Lomnice nad Popelkou byl

diagnostikován práv u nás proto, e kráva byla pora ena ve Velkém Mezi í, pro které
vy et ujeme my.
* Kolik test se zde provádí?
sí
asi sedm a 7,5 tisíce test , z eho kolem 6,5 tisíce je pora ených krav, zbytek
jsou uhynulá zví ata z kafilérií.
* Je testování pro pracovníky laborato e nebezpe né?
Rozhodn ne. V laborato i je t eba zachovávat ur itý stupe bezpe nosti práce, je tam
povinnost no ení ochranných pom cek, pracuje se v rukavicích ve speciálních boxech
takzvaných biohazardech - a neznáme p ípad, e by se p ímo v laborato i n kdo nakazil.
* Kdy byl první p ípad v Du ejov , za ala panika. Lidé p estali kupovat hov zí, vládl
strach. Te u se hov zí konzumuje normáln . V e se to stalo bez toho, abychom v li, jak
je vlastn BSE pro lov ka nebezpe ná. Co víme te ?
eská republika za ala testovat pora ená zví ata. Tím, e se pozitivní p ípady na ly, tím se
ve ejnost uklidnila, proto e má, myslím, jistotu, e maso je testováno a je nezávadné. P ímá
souvislost Creutzfeldt-Jacobovy nemoci u lidí a BSE u zví at nebyla zatím jednozna
prokázána. BSE sice ve skute nosti není klasická nákaza, ale jako na klasickou nákazu se na
ni pohlí í. Kdyby se t eba za patnáct let zjistilo, e BSE by opravdu mohla být p inou
Creutzfeldt-Jacobovy nemoci u lidí, ekne se, pro veterinární slu ba ned lala p ísná
opat ení, kdy se nálezy vyskytly. Nyní se ta ochranná opat ení musí d lat, proto e
nikdo ne ekl, e to je jinak.
* ili jde o potenciální hrozbu.
Ano, a ji n kdo jednozna
vylou í, tak se tato opat ení nebudou d lat. eská republika
má nevýhodu v tom, e jsou zde velkochovy zví at. V N mecku je údajn jeden p ípad za
ka dých trnáct dní. Kdy je to v malém chovu, sta í porazit t eba t i kusy a nikdo to
nevnímá tak negativn , jako kdy se u nás musí porazit tisíc kus z velkého chovu, jako
byl onen p ípad v Lomnici.
* Také jste v dob prvního p ípadu BSE p emý lel, zda si dát, nebo rad ji nedát k ob du
hov zí?
V tomhle jsem z stal úpln v klidu, konzumaci hov zího jsem nep eru il. Ani v na í závodní
jídeln se nestalo, e bychom si neobjednali hov zí k ob du. V li jsme, e kdybychom
konzumovali hov zí mozek z pozitivního p ípadu, asi bychom museli být napnutí, jestli se
nám n co nestane. Ale proto e hov zí mozek u nás nikdo nekonzumuje, ten pat í u n kolik
let mezi konfiskáty, tak lidé, kte í aspo trochu m li p ehled - a u nás ho myslím lidé m li -,
ádnou obavu nem li.
* Kdy se proká e úsp nost sou asných opat ení?
Myslím, e tato opat ení vymizí po sedmi osmi letech od posledního výskytu BSE. To je
- s jistou asovou rezervou - inkuba ní doba této nemoci. Pak se upustí, v ím, i od
testování na nemoc.
MF Dnes, 20. 3. 2004
Spor s poji ovnou asi skon í u soudu
Lib tát - Do konce týdne po káme, zda poji ovna názor nezm ní, pak p jdeme k soudu,
íkají chovatelé z lib tátského a ko álovského dru stva na adresu Hasi ské vzájemné
poji ovny (HVP). Ta jim odmítá vyplatit pojistku v celkové vý i 4,5 milionu korun za 250
krav nucen utracených kv li podzimnímu p ípadu nemoci BSE.
"Pokud nedostaneme od poji ovny odpov , za neme s právníky sestavovat podklady pro
podání aloby," ekl p edseda Agrodru stva vlastník Lib tát Jaroslav Podzimek. Proto e
prý nep edpokládá, e by poji ovna stanovisko náhle zm nila, je p ipraven p tí st edu

zamí it k pra skému soudu. "Nic jiného nám u asi nezbývá," dodal.
Poji ovna si je hrozby aloby v doma, p esto nehodlá zem lc m ustoupit. "Vyplacení
pojistky se nám nejeví v souladu s pojistnými podmínkami," uvedl mluv í HVP Tomá
Fomenko a up esnil, e pojistné pln ní nará í ze strany poji ovny na dva problémy.
Uplat ovaná koda v souvislosti s utracením dobytka není pr kazn nahodilá, jak vy aduje
ob anský zákoník. Dále se poji ovna domnívá, e zem lci mohli negativn testované
kusy pora eného dobytka alespo
áste
zu itkovat. To je zas podmínkou samotné
pojistné smlouvy.
Podle zem lc nep ipou jí evropské normy ani áste né zu itkování krav pora ených
kv li BSE. "Podle právník máme osmdesátiprocentní anci, e spor vyhrajeme," netajil se
odhodláním Podzimek.
Zem lci i poji ovna se shodují v jediném: p ípadný soudní proces by mohl vnést
více sv tla do legislativy kolem p ípad výskytu BSE.
Deník Jablonecka, 20. 3. 2004
Úloha masa ve vý iv lov ka
Po skandálech nap íklad kolem BSE, antibiotik je nutné poskytovat spot ebitel m stále více
informací o mase.
Organizace „Schweizer Fleisch“ uspo ádala v únoru leto ního roku ji estý ro ník symposia
s názvem „Maso ve vý iv “. Cílem tohoto setkání bylo posílení dlouhodobých snah o
podporu pozitivního image výcarského masa jako p írodní, chutné a bezpe né potraviny,
které by m ly vyústit ve stabilní, vy í spot ebu masa.
Emilia Carnovale z Národního potraviná ského institutu v ím se ve svém referátu
zam ila na spot ebu masa v mezinárodním m ítku. Se 120 kg na jednoho obyvatele za
rok se na prvním míst umístily Spojené státy s t sným náskokem p ed
st edozemskými státy pan lskem a Itálií (118 kg). Na posledním míst se s pr
rnou
spot ebou pouhých 58 kg umístilo Norsko. výca i konzumují v pr
ru 78 kg masa
za rok a pohybují se ve st edu pomyslného eb ku. Expertka ob írn popsala jak v
pr hu uplynulých let do lo díky tlaku genetické selekce zví at, plemená ským metodám,
zp sob m výkrmu a zlep eným porá kovým technologiím k podstatnému zvý ení
obsahových látek v mase, co potvrdili také dal í referující (nejmarkantn ího nár stu bylo
dosa eno u polyenových mastných kyselin). Také obsah cholesterolu vykázal lep í
biokompatibilitu. P evládající názor, e tuk, obsa ený v mase je tvo en p evá
nasycenými
mastnými kyselinami, se ukázal jako nesprávný. P inou toho, e masitá jídla jsou tu ná a
ko stravitelná jsou nej ast ji p ílohy, omá ky a zp sob p ípravy jednotlivých pokrm .
Proslulý pediatr Kurt Baerlocher ujistil, e u d tí a mladistvých je v zásad z fyziologického
hlediska mo né zajistit dobrou vý ivu i bez masa, pouze v ak v p ípad , e je na jejich
jídelní ku dostate né mno ství mléka a mlé ných výrobk a vajec. Veganská strava,
která vylu uje konzumaci potravin ivo ného p vodu, vede k naru ení normálního,
zdravého vývoje d tí a mladistvých. Sou asn tento odborník ujistil, e maso je kvalitním
zdrojem eleza a zejména z d vodu obsahu vitaminu B12 má ve vý iv d tí a mláde e své
opodstatn ní.
Agronavigátor, 28. 3. 2004
ílené krávy, bezmocní lidé
Kdy bílkoviny zlobí...
Sv t má strach z nemoci ílených krav a p íbuzné smrtelné choroby postihující lov ka. O
zábavu mají postaráno zem lci, léka i, politici i ekonomové... Co jsou vlastn za tajemní
vodci toho v eho? Vysv tlení nabízí Dr. Ing. Karel Holada z Ústavu imunologie a

mikrobiologie 1. léka ské fakulty UK.
* Drtivou v inu infek ních chorob zp sobují viry a bakterie. Jak je to s lidskou
Creutzfeldt-Jakobovou nemocí a s nemocí ílených krav? Creutzfeldt-Jakobova nemoc a
nemoc ílených krav jsou zp sobeny priony. Zatímco viry a bakterie jsou tvo ené velkým
mno stvím r zných, d mysln uspo ádaných molekul, zdá se, e priony jsou tvo eny pouze
jedinou bílkovinou - prionovým proteinem.
Jak se priony v t le mno í? Unikátním mechanismem. Na rozdíl od vir a bakterií, které
mají genetickou informaci pot ebnou pro své mno ení ulo enu v molekulách nukleových
kyselin (DNA nebo RNA), priony ádné nukleové kyseliny nemají. Informace pot ebná
pro jejich mno ení je zakleta do tvaru jejich molekuly. Tvar je také to jediné, ím se
"zlý" patologický prionový protein li í od "dobrého" normálního prionového proteinu, který
se v organismu v ech savc b
vyskytuje. Rozdíl mezi "zlým" a "dobrým" proteinem
si m ete p edstavit jako rozdíl mezi
rou r znobarevných korálk navle ených na
drátu, který jednou zohýbáme do vlnovky a podruhé sto íme do spirály. Poka dé je to
stejná
ra korálk , stejný protein, ale zaujímá jiný tvar. Tvar "zlého" prionového
proteinu je velmi stabilní a "zlý" prion je navíc p i kontaktu s "hodným" prionovým
proteinem schopen zm nit jeho "spirálu" ve "vlnovku" a vytvo it z n j nový "zlý"
patologický prionový protein. Nahromad ní patologického proteinu v mozkových bu kách
pak vede k jejich smrti.
Pro se mluví o " ílených" kravách? Jak se podobné nemoci u zví at a lidí projevují?
echny prionové choroby, zví ecí i lidské, vedou k po kození mozku, neurodegeneraci,
která je doprovázena poruchami pam ti, pohyblivosti a chování. Po kozený mozek
ipomíná houbu, proto e nervová tká obsahuje prázdná místa po odum elých bu kách. U
krav vede priony zp sobená neurodegenerace k agresivnímu chování, které dalo p inu k
vzniku názvu " ílené" krávy.
ABC, 13. 4. 2004
Zem lci pí í do Bruselu
PRAHA - Agrární komora chce odeslat do Bruselu petici se zhruba 25 000 podpisy za
omezení vybíjení dobytka kv li nemoci ílených krav (BSE). Petice po aduje zm nu
evropské sm rnice tak, aby se v chovu s výskytem BSE nemuselo utrácet tolik zví at.
ekl to tajemník Agrární komory Jan Záhorka. eské chovy jsou toti po etn í, ne je
obvyklé v EU, tak e do skupiny k utracení pak spadá v í po et dobytka. Petici chce
komora b hem p tího týdne odeslat evropskému komisa i pro zem lství Franzi
Fischlerovi , komisa i odpov dnému za zdraví a ochranu spot ebitele Davidu Byrnovi
a také eské vlád a ministrovi zem lství Jaroslavu Palasovi ( SSD). Po adavkem je
vedle men ích preventivních porá ek také mo nost nechat krávy ur ené k vybití na ivu,
dokud mají mléko. »D vody pro omezení po tu utrácených zví at chápeme, ale vycházíme
z platné evropské legislativy,« podotkl k problematice mluv í Státní veterinární správy
Josef Duben.
tí veteriná i podle n j dosáhli toho, e se skupina krav k vybití m e
rozd lit do del ího asového období. V tuzemsku bylo za t i roky v souvislosti s devíti
ípady BSE utraceno 1591 zví at. Z toho tém 900 kus si podle stanovených pravidel
vynutil výskyt jednoho naka eného dobyt ete. Stavy krav se pohybují zhruba kolem p l
milionu kus . Také podle Komory veterinárních léka jsou skupiny skotu, které se v
tuzemsku preventivn utrácejí kv li výskytu nemoci BSE, p íli veliké. Pro hromadné
utrácení zví at neexistuje v sou asné dob v rohodné praktické ani v decké
zd vodn ní, uvedli ji d íve zástupci soukromých veteriná .
Haló noviny, 17. 4. 2004

