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Úvod
     V roce 2003 do lo v R k „masivnímu vybíjení“ krav a to op t ze pi kových chov
dojených krav, co  nem lo a nemá v zemích Evropské unie (EU) obdoby. Dále potom bylo
„nezvyklé zji ní“ BSE u krávy v chovu s ekologickým hospoda ením, který byl jedním z
nejlépe hodnocených chov  skotu v R (zmasilost zví at…). Jednalo se o následující chovy
krav;

5. p ípad BSE v R;    05.06. 2003; AGROFARMA Dolní La any, okres T ebí
6. p ípad BSE v R;    17.10. 2003; EKOFARMA  Záblatí, okres Prachatice
7.  p ípad BSE v R;    21.10. 2003; ZEOS Lomnice nad Popel., okres Semily
8.  p ípad BSE v R;    19.11. 2003; ZEMOS Velké N ice, okres B eclav

     V ervnu 2003  se v eských mediích  tém  „vytratil“ 5.p ípad BSE, proto e od 1.7. 2003
z hlediska vy í bezpe nosti potravin- m ly vstoupit v platnost následující dv  opat ení;

1. Byl roz en seznam tzv. „specifikovaného rizikového materiálu“ (SRM) z hlediska BSE-
na celou páte  skotu star ího 12 m síc . D vodem tohoto opat ení bylo to, e orgány
Evropské unie neza adí eskou republiku z hlediska rizikovosti do kategorií, na které se
odd lování páte e nevztahuje. Tak e ro nou na kosti,T-bone steak i hov zí kosti na
polévku si u  v eských obchodech nebude mo né koupit…. Za tento „p epych“ – za
likvidaci páte e bude muset být zaplaceno cca 400 K . Tak e k ji  platným „vícenáklad m“;
zhruba 1300 K  za test na BSE u skotu star ího 30 m síc , dále 500 K  za likvidaci
lebky a st ev- p ibývá „da ovým poplatník m“ v R dal í „ú tenka“.

2. Dle p edpisu EU bude zakázáno zkrmovat masokostní mou ku (MKM)- tak e  tato
nesmí být pou ívána ani do sm sí pro prasata, dr be …  a tak se zcela vylou í z potravního
et zce. P edpis zavedla EU kv li nemoci BSE a v zájmu bezpe ných potravin, který od

1. 7. 2003 zavádí i R. Z tohoto d vodu podniky zpracovávající uhynulá zví ata
(kadavery) nemohou prodávat masokostní mou ku podnik m vyráb jícím krmné sm si,
nýbr  tato masokostní mou ka musí být spalována. Odhaduje se, e ástka zvý ených
náklad  na odvoz a zpracování uhynulých kus  hospodá ských zví at by v celé republice

la na 330 milión  korun. P itom v ak zem lc m  vzrostou náklady, proto e krmné
sm si na bázi sóji a pokrutin jsou dra í...
     V souvislosti s masivním vybíjením „zdravých krav“ po ádal ministr zem lství R
Jaroslav Palas (19.11. 2003) evropského komisa e pro zem lství a rybolov Franze
Fischlera- o spoluú ast EU na kompenzaci kod zp sobených tuzemským chovatel m
skotu výskytem BSE Podle Palase je situace v R specifická existencí velkokapacitních
chov , tak e kody zp sobené likvidací vrstevnic posti ených kus  skotu jsou výrazn í ne
je obvyklé v EU. V souladu s legislativou unie je nutné díky dv ma p ípad m BSE na
na em území zlikvidovat více jak 1100 zví at, konkrétn  874 kus  v p ípad  podniku ZEOS



Lomnice nad Popelkou (sedmý p ípad) a 251 kus  v rámci osmého výskytu BSE ve
spole nosti Zemos Velké N ice.

Výskyt BSE v R a komentá e k jednotlivým p ípad m  dostupné
na Internetu

5. p ípad

BSE se nepotvrdilo ani u poslední dojnice z Dolních La an
Ani poslední dojnice, která byla v era pora ena na farm  v Dolních La anech na T ebí sku,
nebyla naka ena tzv. nemocí ílených krav (BSE). Prokázaly to testy rizikové tkán , které
ihned po porá ce provedla jihlavská laborato . Díky negativnímu výsledku ji  ne ekají chov
spole nosti Agrofarma ádná vá í opat ení, ekl editel t ebí ské veterinární správy
Zden k Vedral. Veteriná i budou mít podnik pod dozorem. Farma bude dodr ovat ur itá
opat ení v p esunu zví at, mléko se bude stejn  jako dosud prodávat bez omezení. Poslední z

ti dobyt at rizikových v souvislosti s BSE porazila ve 14:00 speciální eta veteriná  z
brn nské správy v mobilním za ízení p ímo na farm . T lo dojnice bylo v kontejneru

evezeno do asana ního ústavu, kde bude díky negativnímu výsledku zlikvidováno obvyklou
cestou. ty i riziková dobyt ata, vrstevnice a jeden potomek krávy, u ní  byl koncem
dubna potvrzen výskyt BSE, byla na farm  pora ena ji  13. kv tna. Také jejich testy byly
negativní. Porá ka vysokob ezí dojnice byla odlo ena na dobu po otelení. Tele se po dne ních
výsledcích za rizikové nepova uje. V Dolních La anech byl potvrzen pátý p ípad BSE v

eské republice. Naka ená sedmiletá dojnice byla utracena 29. dubna. Od 2. kv tna
podnik podléhá mimo ádným veterinárním opat ením. Chovatelé z Dolních La an mají
ze zákona nárok na náhradu kod od státu. Po ádat o ni musejí do t í m síc .
Zdroj: Agris, 6. 6. 2003

6. p ípad

V Záblatí nepropadají kv li BSE panice
ZÁBLATÍ - V eské republice se pravd podobn  vyskytl estý p ípad takzvané nemoci
ílených krav (BSE). Tou se z ejm  nakazila osmiletá kráva ze statku v Záblatí na

Prachaticku. Nemoc zatím potvrdily opakované testy metodou Western Blot.
Zítra, nejpozd ji ve st edu by m lo být podez ení definitivn  potvrzeno. Ji  o víkendu byla na
farm  Zem lská výroba Ková  u in na p edb ná opat ení. Majitel farmy zam stnává

ibli edesát lidí, z nich  polovina pracuje p ímo v zem lské výrob , zbytek je
zam stnán p i rukod lném zpracovávání ko ených výrobk .
"Do této chvíle jsem je  s panem Ková em osobn  nemluvil, proto e ho nechci obt ovat,
má toho jist  dost. Z pohledu obce m eme v takových p ípadech jen t ko pomoci,
ekonomicky u  v bec ne. Ale p edpokládám, e nastalá situace na farm  by na ekonomiku
firmy nem la mít a  tak výrazný vliv.
V obci se o celém p ípadu sice hodn  mluví, ale o panice nem e být ," vyjád il se starosta
Záblatí Vladislav Klabouch. Pro místní je samotná existence naka ené krávy záhadou.
Podle n kterých vyjád ení se údajn  kráva nikdy nedostala k masokostní mou ce, která je v
sou asnosti uvád na jako hlavní zdroj mo né nákazy u hov zího dobytka. Zem lská
výroba Ková  je na seznamu len  Svazu ekologických zem lc  Pro-Bio umava,
kterých jen v ji ních echách p sobí tém ty i desítky.
Podle vyjád ení editelky Jiho eské agrární komory Hany Hricové m e mít definitivní
potvrzení výskytu BSE ve stádu na farm  v Záblatí negativní vliv na zem lce v regionu.



Zárove  to v ak bude pro konzumenty záruka, e systém kontrol funguje bezchybn .
"Zem lci jsou u  takhle oslabeni lo skými povodn mi, leto ním suchem a dlouhodobým
propadem cen v ech produkt ," p ipomn la Hricová.
Mojenoviny, 20. 10. 2003

koli ekofarma má být proti BSE chrán na, nemoc se objevila i tam
Ekologický certifikát má farma ze Záblatí na Prachaticku, kde se objevilo podez ení na výskyt
BSE u jedné krávy. Odborníci tvrdí, e jde z ejm  o první p ípad, kdy se nemoc s nejv í
pravd podobností objevila i ve stádu chovaném ekologickým zp sobem.

ESKÉ BUD JOVICE - Doslova útok zákazník  na své farmy za ili p ed dv ma roky
ekologi tí zem lci. Lidé toti  kv li výskytu nemoci ílených krav a jiných podobných
chorob chovných zví at v západní Evrop  p estávali d ovat pr myslovým velkochov m a
za ali se s d rou obracet na sedláky, kte í chovají skot a dr be  ve stejných podmínkách
jako jejich p edci. Tedy bez um lého p ikrmování z cizích zdroj , s vy í vým rou
pastvin a pobytem zví at na erstvém vzduchu. Pokud se ale zítra potvrdí podez ení na
BSE u jedné krávy na zem lské usedlosti v Záblatí na Prachaticku, mýtus o naprostém
bezpe í ekologických farem z ejm  padne. Sedlák, jemu  stádo pat í, toti  vlastní
ekologický certifikát. "Práv  jsem si íkal, co asi nastane, a  BSE postihne také stádo jednoho
z nás," ekl LN vlastník ekofarmy ve Chval inech na eskokrumlovsku Vlastimil Kamír.

ra n kterých zákazník  k ekofarmám jde podle n j v mnoha p ípadech tak daleko, e si
lidé hlídají, a  p íslu ný sedlák odveze zví e na jatka, a nakupují pak maso p ímo z jatek.
"V inou ale jde o zákazníky, kte í m  d rn  znají a v í mi. Tak e se snad úbytku
zákazník  i po výskytu BSE na jiné ekologické farm  nemusím obávat," doufá sedlák.
Opat ení proti BSE jsou preventivní
Jedna v c je podle n j jistá. Mo nost výskytu nemoci ílených krav také na ekofarmách
byla dosud jen málo pravd podobná a podez ení na onemocn ní krávy v Záblatí
odborníky p ekvapilo. "Je to skute  záhada. P enos BSE ale z stává v mnoha ohledech
záhadou i pro v dce," tvrdí Kamír. Sedlák ze Záblatí je nejen vlastníkem ekologického
certifikátu, ale i jedním z v bec nejlépe hodnocených chovatel  skotu v kraji. Mýtus o
tom, e ekofarma je z hlediska mo ného výskytu BSE naprosto bezpe ná, vyvracejí i zástupci
Agrární komory R. Podobn  jako Kamír tvrdí, e v echny otázky kolem výskytu BSE v da
je  zdaleka nerozlu tila. "Tohle ne stí m e opravdu potkat ka dého zem lce. D le ité
ale je, e veterinární kontrola u nás funguje na takové úrovni, aby dokázala zabránit prodeji
masa z naka ených zví at," ekl LN tajemník komory Jan Záhorka. esko podle n j pat í z
hlediska veterinární kontroly k nejvysp lej ím stát m sv ta a i v dob  epidemie BSE v
západní Evrop  byly eské p edpisy p ísn í ne  nap íklad britské. "Zákazníci se p enosu
nemoci na lov ka nemusejí v ádném p ípad  obávat," uvedl Záhorka. Veteriná i upozor ují,
e mo nost nákazy BSE z hov zího masa nebyla v dci dosud je  definitivn  potvrzena,
echna opat ení proti BSE jsou p edev ím preventivní. "Pravd podobnost, e se lov k

nakazí BSE, je ka dopádn  na celém sv  mnohem men í ne  pravd podobnost udu ení
rohlíkem," ekl LN prachatický veteriná  Václav J n.
Lidové noviny, 21. 10. 2003

Lidé v í, e test neproká e BSE
Záblatí - Obyvatelé obce i majitel ekologického chovu krav Václav Ková  ze Záblatí u
Prachatic, u jeho  osmileté pora ené krávy je podez ení na BSE, v í, e t etí výsledek testu
na toto onemocn ní, který bude znám nejpozd ji zítra, bude negativní. Jinak musí porazit
sedmat icet krav, jejich  hodnota je pro farmu necelý milion korun.
"Farmu by to sice nepolo ilo, ale rozhodn  by jí to zp sobilo n jaké ekonomické problémy,"
uvedl farmá  Ková . Jeho podnik p itom jen v ivo né výrob  zam stnává z 360 obyvatel



obce t icet lidí. O tom, kolik by jich p ípadn  p lo o práci, lze zatím jenom spekulovat. "To
budu v t a  podle toho, kolik kus  dobytka budu muset porazit," ekl Ková .

edstavitelé obce Záblatí v í, e problémy s nezam stnaností it nebudou muset.
"Spolupracujeme s panem Ková em, v jeho farm  pracuje spousta místních lidí. Kdyby p li
o práci, museli by ji hledat jinde. Situace na Vimpersku ale také není r ová. Nev ím, e by
se farma dostala do takových problém , které by ji polo ily," v í zastupitel obce Milan
Pavlík.
Z tém ty  set krav chová farmá  113 na maso. Z nich je sedmat icet narozených ve
stejném roce i o rok d íve nebo pozd ji jako pora ená kráva. "Tenhle dobytek je ustájený
zvlá . Mají v echno, vodu i teplo. O jejich existenci rozhodne t etí test," uvedl Fará .
"A  u  to dopadne jakkoliv, farma pojede dál, proto e stálí odb ratelé nás u  znají, ale
rozhodn  to bude mít dopad p edev ím na krávy, které chováme na maso," ekl zootechnik
Ji í Hodina. Ten stále v í, e t etí rozbor nemoc nepotvrdí. "Nic se na zví atech neprojevilo a
nev ím, e by se kráva n kde tady mohla nakazit. Klidn  si dám z ostatních zví at krvavý
biftek, proto e nemám strach," míní zootechnik.

ina zam stnanc  farmy v era nechápala, kde se mohla kráva takzvanou nemocí ílených
krav nakazit. Hlavou kroutil i jejich majitel: "Mám sice zví ata poji na, tak e velké finan ní
problémy ne ekám. Ale po ád nechápu, jak se n co takového mohlo tady objevit. Nedostávají
ádnou masokostní mou ku, rot, nic takového. Pasou se venku a telata pijí v dy mléko od

krav. V inu krmiva máme vlastní," vypo ítává farmá , kterému podez ení na BSE
obrátilo zcela ivot vzh ru nohama.
V obci se logicky o ni em jiném nehovo í. Na zem lský podnik jsou ve vesnici zvyklí od
padesátého roku minulého století a p edstavu, e by se farmá  dostal do problém  a musel
propou t, si v bec nep ipou jí. "Jsem p esv en, e farma bude fungovat dále. Pro lidi by
to byla nep íjemnost a museli by hledat práci jinde, proto e v obci ance není," ekl v era
jeden z místních obyvatel Miloslav Binder.
Ková  provozuje farmu letos u  desátým rokem v bývalém zem lském dru stvu, které
odkoupil. Zku enosti ze zem lství má u  z dob komunismu, kdy byl v ele dru stva ve
Vlachov  B ezí. Jeho ekologické zem lství v Záblatí p itom získalo n kolik ocen ní na
výstavách Zem ivitelka. V roce 1997 a také o dva roky pozd ji dokonce vyhrál titul Zlatý
klas za nejlep í kolekci zví at.
MF Dnes, 21. 10. 2003

Nemoc ílených krav? Podez ení zav elo farmu
V Záblatí s nap tím ekají na výsledek t etího testu BSE
Ji ní echy
Osmiletá dojnice z biofarmy v Záblatí m la podle prvních dvou test  takzvanou nemoc
ílených krav. Pokud se podez ení potvrdí, bude to po esté, kdy se onemocn ní BSE v eské

republice vyskytlo.
Záblatí - Malebnou obec Záblatí v podh í umavy na Prachaticku ovládl strach. Nejistotu
mezi obyvatele zanesla páte ní zpráva, e se u krávy z místní biofarmy objevilo podez ení na
BSE. Zem lský objekt se nachází na svahu nad obcí. Je oplocen drát ným pletivem a
vstupní brána je zam ená. Dnes nebo zítra by m ly být známy výsledky t etího testu na
nemoc ílených krav. Majitel farmy Václav Ková  se do té doby nechce k zále itosti
vyjad ovat. Mluvit necht jí ani zam stnanci starající se o dobytek. Pokud se u osmileté krávy
podez ení potvrdí, bude muset být utraceno 34 jejích vrstevnic, tedy o rok star ích nebo
mlad ích kus .
Veteriná  Václav J n vy et uje stádo místního farmá e, ítající zhruba 370 kus  dobytka, u
dlouhá léta a tvrdí, e pat í k nejlep ím v ji ních echách.
On ani obyvatelé Záblatí si neum jí vysv tlit, jak se kráva chovaná na biofarm  mohla



nakazit. V ichni íkají, e dobytek na farm  zem lec krmí vlastním krmivem. Jen sm si
kupoval. "Ty jsou v ak bez jakýchkoliv p ísad a vitamin ," upozornil J n. Václav Ková
získal farmu za átkem 90. let p i privatizaci. "Je to nejv í firma v na í obci. Zam stnává
kolem t iceti obyvatel. Ostatní bu  dojí jí do Prachatic, nebo do N mecka," uvedl starosta
Záblatí Vlastimil Klabouch. "Není to nic p íjemného pro pana Ková e ani pro obec," dodal.
Spolupráce mezi farmou a obcí byla podle n ho v dy bezproblémová.
"Kdy  se nemoc potvrdí, bude to ur it  pro farmá e nep íjemná situace. Ale myslím si, e by
to firmu nem lo polo it," odhadoval starosta. Zatím neví, jak by obec mohla firmu podpo it.
Kdy  se zprávu o podez ení na nemoc ílených krav dozv li místní lidé, nev ili jí.
"Je to konkuren ní boj. Stádo pana Ková e pat í k nejlep ím v republice," je p esv en
obyvatel Záblatí Franti ek Macho .
Pokud výsledky t etího testu proká ou BSE, p jde o estý p ípad výskytu této nemoci v

eské republice. Dosud bylo u nás testováno na BSE 480 tisíc zví at, nemoc se zatím objevila
u p ti z nich. Od prvního výskytu nemoci v tuzemsku na ídila veterinární správa na BSE
testovat ve kerý pora ený skot nad 30 m síc  v ku.
MF Dnes, 21. 10. 2003

Farmá : mé krávy jsou týrané
Záblatí - Nucené odd lení sedmat iceti krav od svých telat na ekofarm  Václava Ková e v
Záblatí u Prachatic pova ují veteriná i i majitel za týrání zví at. Státní veterinární správa toti
kv li potvrzení nemoci BSE u osmileté krávy na ídila její potomky a vrstevnice ustájit
samostatn  a zabít.
Dobytek ale m e na utracení ekat je  týden. Státní správa si toti  stále není jistá, zda k
vybraným kus m nep ibudou dal í. Prachati tí veteriná i p itom upozor ují, e odd lené
krávy mohou onemocn t zán ty láz. Správa tvrdí, e si stav dobytka ohlídá.
"Je to týrání zví at. Divím se, e tady je  nejsou ochraná i. Práv  p ipravujeme písemný
protest proti tomu, jak se tady stát stará o zví ata," ekl v era majitel ekofarmy Václav Ková .
Podobného názoru je i prachatický veteriná  Václav J n, který dobytek u  dvacet let v Záblatí
vy et uje. "Krávy jsou odd leny od telat, vou a nejsou podojené. M e dojít k zán m i
jiným zdravotním komplikacím. Státní správa u  je mohla dávno odvést a porazit, proto e v
Záblatí je v e p ipraveno a pozitivní výsledek t etího testu se o ekával," kritizoval J n.
Krávy musel farmá  podle na ízení státních veteriná  odd lit od telat hned, jakmile se
dozv l o podez ení na BSE. estý den tak jsou krávy nepodojené, proto e jde o dobytek
chovaný na maso, který mléka zbavují jen telata a není zvyklý na dojení lidmi. T eba e státní
veterinární správa v era zva ovala, zda telata znovu k matkám pustit, nakonec usoudila, e
situace není tak vá ná.
"Porá ka se nedá uspí it, proto e stále ekáme na up esn ní evidence po tu kus  v Záblatí,
abychom si byli jistí, e máme vybrány v echny krávy. Telata se narodila na ja e, tak e b

 by byla odstavena, jsou schopna se pást, jde jen o to, e byla fixována na matky, proto
vou," ekl editel krajské veterinární správy Franti ek Kouba.

Tvrdí, e na farm  má veteriná e, který týrání zví at ani zán ty mlé ných láz nedopustí.
"Kone ný výsledek test  na BSE jsme se dozv li ve st edu a ud lat rychleji porá ku prost
nejde," ekl Kouba.
MF Dnes, 23. 10. 2003

7. p ípad

Objevilo se podez ení na dal í BSE
Krátce poté, co byl v era potvrzen estý p ípad takzvané nemoci ílených krav v esku,
oznámila Státní veterinární správa podez ení na sedmý p ípad této nemoci.



Zví e, u n ho  se podez ení na BSE prov uje, pochází z chovu akciové spole nosti Zeos z
Lomnice nad Popelkou na Semilsku. Výsledek kontrolního testu bude znám z ejm  v pátek i
v pond lí.
Nákazu u dobyt ete starého p es 3,5 roku odhalil rutinní test na jatkách. Kráva pocházela ze
stáje v Sy enov  na Semilsku, kde je 440 dal ích zví at.
Podez elé dobyt e se narodilo v roce 2000. Zví ata ze v ech p edchozích p ípad , kdy se BSE
objevilo, byla star í, narodila v rozmezí let 1995 - 1997.
Pokud se nemoc potvrdí, bude nutné utratit ur itý po et dal ích zví at. "Jde o v í kravín,
tak e to bude z ejm  o n co v í po et zví at ne  p i p edchozím p ípadu na Prachaticku,"
uvedl mluv í veterinární správy Josef Duben.
Na farm  Zem lská výroba Ková  v Záblatí na Prachaticku, kde se v era definitivn
potvrdil estý p ípad, bude utraceno 37 zví at. V Záblatí se po páte ním oku í, jak kráva
onemocn la. Firma je toti lenem Svazu ekologických zem lc  ProBio umava a tak se
kráva nem la dostat k masokostní mou ce, uvád né jako hlavní mo ný zdroj nákazy. Podle
místních lidí krmil farmá  dobytek pouze vlastním krmením. Kupoval jen sm si, které jsou ale
bez p ísad a vitamín . O et ující veteriná  Václav J n dokonce uvedl, e stádo 370 kus
pat í k nejlep ím v kraji.
První podez ení na BSE v esku se objevilo v ervnu 2001 v Du ejov  na Jihlavsku. V eské
republice se dosud podrobilo testu na BSE více ne  450 tisíc zví at.
Podle zem lc  by nový p ípad BSE nem l ovlivnit poptávku po hov zím mase.
"Nep edpokládám to," uvedl p edseda Zem lského svazu Miroslav Jirovský. Negativní
dopad ne eká ani p edseda Svazu zpracovatel  masa Ladislav Steinhauser, proto e kvalita
masa roste a na BSE se vy et uje d sledn .
Hospodá ské noviny, 22. 10. 2003

BSE u  m la mizet. P esto hrozí
Zatímco p ed dv ma lety museli obchodníci nervózní zákazníky p esv ovat, e jejich maso
je bezpe né, dnes u  nákaza BSE nakupující nestra í..
Sedmý p ípad takzvané nemoci ílených krav poprvé v esku ukazuje, e ani zákaz krmení
skotu masokostní mou kou není dostate nou prevencí.
Mou kou, která je pova ována za hlavní zdroj nákazy, se skot nesmí krmit od roku 1997. A

ech est dosud naka ených krav se narodilo v letech 1995 a  1997. Ta sedmá v ak
la na sv t a  v roce 2000.

"Je t ké hledat n jaké vysv tlení," íká editel Státní veterinární správy Josef Holej ovský.
"Nevíme, jestli to bylo kv li tomu, e byl poru en zákaz. Mo ná v da n kdy uká e, e vedle
infek ních p ípad  se mohou objevovat i spontánní mutace."

ípady onemocn ní tak mladých krav jsou podle dostupných informací i ve sv  vzácné.
Specialisté v tuzemských laborato ích dosud prov ili na 460 tisíc kus  dobytka. Podle éfa
veteriná  n kolik odhalených p ípad  ukazuje, e hov zí maso je kontrolováno dob e.
"Tajn  jsem doufal, e a  porazíme ro níky z let 1995 a  1997, bude po BSE. Ale zdá se,
e to nebude pravda. I kdy  sedm p ípad  je stále málo," poznamenal Holej ovský.

Nákaza? Nevíme
V esku se zatím ani v jednom p ípad  nepoda ilo zjistit, jak se kráva mohla BSE nakazit.

editel firmy Zeos, odkud pocházelo mladé dobyt e, v era agentu e TK ekl, e
spole nost eká, zda poslední test nemoc potvrdí. Teprve potom bude podnik hledat p iny.
Druhá naka ená kráva b hem uplynulého týdne zase pat ila ekologické farm , která v
Záblatí na Prachaticku hospoda í podle p ísných pravidel.
"Masokostní mou ku nepodáváme, krmíme jen ekologickým krmivem," prohlásil zootechnik
Ji í Hodina.
Dal í nákaza BSE se zatím neprokázala ani u desítek preventivn  utracených dobyt at z



chov , v nich  se nemoc ílených krav dosud objevila. V Záblatí te  budou muset
preventivn  zabít sedmat icet krav.
Definitivní zákaz
Bezpe nostní opat ení se s nar stajícím po tem odhalených p ípad  stále stup ují.
Od listopadu se u  nebudou moci krmit masokostní mou kou ádná hospodá ská
zví ata, tedy ani slepice a prasata. Ta a  do této chvíle m la "výjimku".
Evropská unie podle Holej ovského zákaz zavedla u  p ed dv ma roky. "Chápu, e to ud lala,

ko se dá uhlídat, kam krmivo nakonec sm uje," vysv tluje. "Od listopadu nebudeme
sledovat nic jiného ne  práv  to, jestli masokostní mou ky z asana ních podnik  skute
mí í jenom do spaloven," prohla uje éf veteriná .
Prodává se jako jindy
Kdy  se v roce 2001 objevil první p ípad BSE, v ina ezník  si st ovala, e se hov zí
prodává mnohem mén . V obchodech s potravinami byly nep ehlédnutelné letáky, e zde
nabízené maso je zkontrolováno.
Zákaznická nejistota vydr ela n kolik týdn , poté - spolu s tím, jak se zp ísnila kontrola masa
- za ala spot eba hov zího znovu stoupat. Zatímco v roce 2001 sn dl ka dý lov k 10,4 kg
hov zího, loni u  to bylo více ne  jedenáct kilogram .
Hospodá ské noviny, 23. 10. 2003

Ochrana je p ísn í, p esto se BSE stále objevuje
 sedmým rokem se zp ís ují preventivní opat ení proti výskytu takzvané nemoci ílených

krav, p esto veteriná i stále objevují skot naka ený BSE - v Evrop  i v eské republice.
editel Státní veterinární správy Josef Holej ovský p itom nevylu uje, e se i v budoucnu

objeví dal í naka ené dobyt e.
V republice bylo zatím zji no sedm naka ených dobyt at, první v ervnu 2001 v Du ejov
na Jihlavsku, poslední dva p ípady jsou staré jenom n kolik dní. Nejprve test prokázal BSE u
osmileté krávy z ekologické farmy v Záblatí na Prachaticku a poté u t íap lletého dobyt ete z
chovu spole nosti Zeos z Lomnice nad Popelkou na Semilsku.
"I tento p ípad nám ukázal, e je pot eba maso dále vy et ovat, e se musí odstra ovat z
potravního et zce a e se musí odstra ovat i rizikové tkán ," tvrdí editel Holej ovský.
Od roku 1997 p itom platí zákaz krmit skot masokostní mou kou, která je pokládána za
hlavní zdroj nákazy. Od lo ského dubna se nesmí na stejném za ízení p ipravovat krmná
sm s s masokostní mou kou pro dr be i prasata a krmivo pro skot.
Dal í opat ení p lo letos: Od ervence je zakázáno pou ívat do krmných sm sí
masokostní mou ku z t l uhynulých zví at. A od listopadu za ne platit úplný zákaz dávat
masokostní mou ku do krmiva pro v echna ostatní hospodá ská zví ata, tedy i pro prasata i
dr be .
Maso z ka dé pora ené krávy, která byla star í t iceti m síc , musí být povinn  prov eno v
laborato i. Jeden test vyjde na 1350 korun, zpracovatelé masa zaplatí 770 korun, zbytek
pokrývá p ísp vek z programu PHARE.
"S p ísp vkem po ítáme i pro p tí rok," íká mluv í Státní veterinární správy Josef Duben.
Laborato e zatím prov ily na 460 tisíc krav. Státní potraviná ská a zem lská inspekce

itom prov uje, jestli má hov zí maso v obchodech ozna ení, e bylo testováno na BSE.
Mluv í inspekce Daniela Kolejková uvedla, e p ed n kolika lety inspekto i zjistili n kolik
spole ností, které nabízely maso bez ozna ení. "Ulo ili jsme pokuty a pak se h níci
výrazn  polep ili. V poslední dob  jsme ádné nedostatky nezjistili," íká Kolejková.
Dodala, e v souvislosti s posledními dv ma p ípady nemoci ílených krav inspekce nechystá
ádnou mimo ádnou kontrolu. "Maso ale budeme kontrolovat b hem na ich b ných

kontrol," poznamenala Kolejková.
Léka i nezjistili, e by se v esku n kdo infikovaným hov zím nakazil. Ka dý rok se sice



objeví n kolik p ípad  lidské formy BSE, tedy neurologického onemocn ní, nikdy se v ak
neprokázalo, e by lo o takzvanou novou variantu Creutzfeldt-Jacobovy nemoci, ji
zp sobuje práv  maso z nemocných krav.
Ve sv  v ak loni léka i evidovali 135 p ípad  variantní CJD. Drtivá v ina nemocných byla
ve Velké Británii, kde bylo zji no také nejvíce zví at s BSE. esko pat í ve srovnání s
ostatními evropskými zem mi ke stát m s nejmen ím výskytem této choroby. Nap íklad
ve Francii, N mecku, pan lsku i ecku evidují stovky p ípad , ale nap íklad v Rakousku a
Finsku jen jedno nemocné zví e.
Hospodá ské noviny, 23. 10. 2003

ílená kráva z Lomnicka záhadou
Kráva ze Sy enova u Lomnice nad Popelkou na Semilsku, naka ená s nejv í
pravd podobností nemocí BSE, p edstavuje pro veteriná e, krom  skute nosti, e jde o v bec
první p ípad záke né choroby v Libereckém kraji, doposud nevídanou raritu.
"Výjime ná je svým mládím pouhých 44 m síc  a také tím, e v této oblasti se obvykle
minimáln  krmilo masokostními mou kami. Jde o skute nou záhadu, kterou si zatím
nedovedeme vysv tlit," konstatoval editel veterinární správy v Semilech Václav vihel.
Doposud sedmý p ípad nemoci ílených krav v eské republice zjistili v úterý pomocí tzv.
rychlé metody, kterou projde ka dý pora ený kus dobytka, na jatkách ve dáru nad
Sázavou. " ekáme na výsledek posledního testu, který p vodní podez ení potvrdí, nebo
vyvrátí. Zatím jsme zakázali ve kerý p esun tamního dobytka i uvnit  farmy. Pokud se jedná o
BSE, dojde podle nových sm rnic k doposud nejdrasti ím opat ením," podotkl vihel.
Byl by to masakr
Majitel krávy podez elé z BSE, lomnická spole nost Zeos vlastní t ítisícové stádo dobytka.
Kráva sdílela kravín v Sy enov  s dal ími t emi sty kusy, z nich  mnohé nyní pro ívají
pokro ilé stadium b ezosti. "Likvidace by se týkala v ech krav, které p ly a naka eným
kusem do styku bez ohledu na stadium b ezosti. Netroufám si nyní odhadnout, kolik bychom
jich museli utratit," okomentoval vihel mo ný masakr. Katastrofa by stihla spole nost
Zeos specializovanou na chov skotu ve chvíli, kdy po lo ském propadu letos kone  p la
do erných ísel. Skot z nejv ího dobytká ského podniku Libereckého kraje léta
putoval do celé republiky, N mecka a Itálie. "Ztráty lze nyní t ko odhadnout. Zále í, jak
to vezmou na i obchodní partne i, z nich  mnozí nám naopak nabídli pomoc. Ka dopádn

ak utrpí dobrá pov st podniku," konstatoval editel akciové spole nosti Zeos Ji í Lacina,
který nechápe, jak mohlo takto mladé zví e, které na rozdíl od ostatních ilo v dob  mnohem

ísn í prevence, onemocn t BSE. "Masokostními mou kami nekrmíme, a navíc jsme
pod neustálým dohledem veteriná ," podotkl Lacina. V ech ostatních est krav
naka ených v esku BSE v etn  nedávného p ípadu ze Zálabí na Prachaticku bylo star ích

ti let. Zárodek nemoci v nich mohl za ít klí it v dob , kdy prevenci BSE veteriná i
nev novali zdaleka tolik pozornosti jako dnes.
Právo, 23. 10. 2003

Odmítají masový hrob dobytka
Poh ebi  dobytka, které tato republika nezná, by vzniklo na severovýchod ech, kdyby se
veteriná i ídili radami Evropské unie a naráz zlikvidovali a zakopali dev t set dobyt at, nad
nimi  vy kl ortel smrti spole ný pobyt s mladou dojnicí ze Sy enova u Lomnice nad Popelkou
naka enou BSE. To v ak tí odborníci odmítají a prosazují postupnou likvidaci zasa eného
stáda. Ta podle nich potrvá t i m síce. Katastrofa se dotkne p ti zem lských podnik
Semilska a Ji ínska. "Po et utracených kus  není kone ný. Za ít bychom m li p tí týden,"
sd lil editel veterinárního inspektorátu v Semilech Václav vihel. "O p ípadném hromadném
pálení nebo zakopání do zem  se nedá ani uva ovat," konstatoval Milo  Kujan z odboru



ivotního prost edí semilské radnice. Podle n ho, ale i hygienik  a vodohospodá  takový
masový zví ecí hrob by bylo prakticky nemo né technicky zvládnout. Musel by mít podle
nich minimáln  rozm r 700 metr tvere ních. "Takový nelze vykopat na celém území okresu
Semily. Veteriná i s hygieniky nedávno u v ích dobyt ích chov  ur ili pouze krizová
spáleni . Ta slou í k neodkladné likvidaci jednotlivých kus . M lo dojít také na zahrabi ,
co  narazilo na typicky eský problém - peníze. Nebylo na geologický pr zkum," dodal
Kujan.
Semilsko je v ochranném pásmu vodních zdroj
Podobn  m lo skon it stádo 134 dobyt at pora ených v roce 2001 kv li BSE v Du ejov  na
Jihlavsku. "Veterinární zákon to v krajních p ípadech umo uje. Oblast Semilska v ak le í v
ochranném pásmu vodních zdroj , co  tento zp sob vylu uje," podotkl vihel. Porazit
devítisethlavé stádo dobytka jinak ne  na etapy nedovolují ani technické mo nosti
eských kafilerií. "Denn  jsme ve t ísm nném provozu schopni rozemlít a zpracovat na

tzv. úsu ky p tat icet kus  dobytka," konstatoval Radko Sk ek editel Asana ního
podniku v Mimoni na eskolipsku, který s ichlínkem na Orlickoústecku tvo í dv  kafilérky
v republice oprávn né likvidovat dobytek podez elý z BSE. "Úsu ky pou ijí cementárny jako
dopl kové palivo," popsal Sk ek brzký osud kohorty nucen  zlikvidovaných zví at.
Dobyt ata veteriná i proto plánují utratit po n kolika skupinách, kdy  poslední etapu mají
tvo it vysokob ezí krávy. "Chceme po kat, a  se otelí a utratit je takovým zp sobem,
abychom nevyvolali zbyte nou kritiku. Postup jsme oznámili Evropské unii a doufáme, e
etapový zp sob projde v Bruselu bez výhrad. V krajním p ípad  bychom s Bruselem jednali o
kompromisu," dodal mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. Likvidaci vytipovaných
dobyt at provede ve speciálních porá ecích klecích v místech jejich ustájení pohotovostní
eta z Hradce Králové. Nejv í skupinu tvo í dobytek z Lomnicka, kde s naka enou krávou

sdílelo sy enovský kravín 320 vrstevnic. "Jsme p ipraveni. Porá ecí stanovi  máme
rozvinuté b hem n kolika hodin," poznamenal editel veterinárního inspektorátu v Hradci
Králové Vladislav Hartman.
Právo, 6. 11. 2003



Stát dá chovatel m krav miliony
Lomnice nad Popelkou - Desetimilionové náhrady za kody zp sobené utracením tém  devíti
set krav kv li nemoci BSE dostanou od ministerstva zem lství chovatelé na Lomnicku.
Otázku kompenzací ili v era se zástupcem ministerstva Du anem Va kem a éfem státní
veterinární správy Josefem Hole ovským.
"Celkem se bude jednat asi o t icet p t milion . Ty zem lc m roze leme po utracení
ur ených kus . ástku asi rozlo íme do n kolika splátek. Mohli by je dostat do poloviny

tího roku," uvedl mluv í ministerstva zem lství Martin Severa.
Otázkou je, zda zem lci zvládnou p eklenout období, kdy budou hradit utracení, likvidaci
masa i testy bez státní náhrady. "Ji  nyní po ítáme ztráty z obchodu. Minimáln  p l roku toti
nebudeme kv li nálezu dojnice s BSE v na em kravín  moci vyvá et maso do zahrani í.
Obchod s N meckem a Itálií byl p itom pro nás velmi d le itý," uvedl p edseda akciové
spole nosti Zeos z Lomnice Ji í Lacina. Vedle náhrad kody ily také dal í problémy.
"V echny jsme ujistili, e nemoc je neinfek ní. lov k ji nedostane kontaktem s nemocným
zví etem ani z mléka," uvedl editel Krajské veterinární správy v Liberci Josef Král. Zví ata
mohu dostat BSE pouze z krmiva. "Jde nám hlavn  o zaji ní bezpe nosti lidí," dodal Král.
Navíc by podle n j mohl jiný postup vá  ohrozit mo nost eských chovatel  obchodovat se
zahrani ím.
MF Dnes, 5. 11. 2003

SVS: Vybíjení krav v sedmém p ípad  BSE za ne p tí týden
Utracení a vy et ování 874 kus  skotu kv li sedmému p ípadu tzv. nemoci ílených krav
(BSE) v tuzemsku chce Státní veterinární správa zahájit koncem p tího týdne. Zví ata budou
vybíjena po n kolika skupinách. Poslední kusy, zejména vysokob ezí krávy, by m ly být
utraceny v lednu, aby m ly mo nost se otelit, ekl mluv í Státní veterinární správy Josef
Duben.
Veterinární správa podle n j nepo ítá s tím, e by tento postup zpochybnila Evropská komise.

esko má zanedlouho vstoupit do Evropské unie, její  pravidla vy adují v takovýchto
ípadech co nejrychlej í postup.

Dobyt ata, která mají být utracena, pro la stejným teletníkem jako posti ená kráva z chovu
akciové spole nosti Zeos z Lomnice nad Popelkou na Semilsku. Postupné utrácení má
umo nit, aby se co nejvíce vysokob ezích krav ze stanoveného po tu otelilo. Navíc rychlé
vybíjení je p i takovém mno ství zví at podle veteriná  obtí né technicky zvládnout. Vedle
utracení jde toti  o to, aby kafilerie p i b né innosti sta ily dobyt ata zpracovávat.
V podniku Zeos by m lo být podle Dubna utraceno kolem 500 kus . Zví ata k utracení se
nacházejí je  v dal ích chovech, hlavn  v Libereckém a Královehradeckém kraji. Celá
zále itost p ijde stát zhruba na 35 milion  korun.
Podle prokuristy spole nosti Zeos Lomnice Ji ího Laciny vybíjení krav postihne je
nejmén  dal í ty i zem lské podniky, pro n  lomnická firma odchovávala jalovice. Zeos
pat í k nejv ím podnik m na Semilsku, chová celkem 3000 kus  dobytka.
Sedmý p ípad BSE v tuzemsku potvrdily výsledky kontrolního testu po átkem minulého
týdne. Naka ené dobyt e se objevilo krátce po potvrzení estého p ípadu BSE na Prachaticku.
Kráva se narodila v roce 2000 a je první, která se vymyká ze skupiny dosavadních esti
naka ených kus , je  se narodily v rozmezí let 1995 a  1997. eská republika dosud vy et ila
na BSE 470.000 zví at.
Agris, 8. 11. 2003

874 sví ek za vybité krávy
Ochránci protestovali proti preventivnímu porá ení krav
Praha - Marná snaha. Tak hodnotili kolemjdoucí po ínání dvou desítek ochránc  zví at, kte í



se za v trného odpoledne sna ili p ed pra ským sídlem Státní veterinární správy zapálit
sví ky za 874 krav ur ených k utracení.
Dojnice ze Semilska a Ji ínska p tí týden preventivn  porazí kv li jednomu kusu
naka enému BSE. „Nejsme tady, abychom plivali na ú edníky a házeli dla ební kostky,“ ekl
mluv í ochránc  Michal Kolesár. „Nesouhlasíme s popravami krav. Platí za chyby lidí,“
kritizuje hromadný chov dobytka, kv li n mu  se nemoc BSE z ejm  snadn ji í.
Místo hromadného vybití ádají ochránci pro dobyt ata mo nost „klidného do ití“ na
pastvin . „Utracení p ijde stát na 30 milion  korun, tak pro  by nákazový fond nemohl

isp t i na do ití,“ míní Kolesár.
Upozor uje, e v USA existují nové metody odhalování nemoci, které výskyt BSE zji ují
je  za ivota zví ete. Pokud by se aplikovaly i v Evrop , nemusela by se zví ata utrácet.
„Rádi bychom tuto metodu p ijali, ale není úpln  pr kazná, a hlavn  akreditovaná v Evropské
unii,“ reagoval mluv í veterinární správy Josef Duben. Jinou mo nost ne  na ídit vybití stáda
tak veteriná i zatím nemají.
MF Dnes, 8. 11. 2003

emeno likvidací ponesou chovatelé
Pojize í - P tí týden by m lo za ít preventivní vybíjení skotu pojizerských chovatel  v
souvislosti s pozitivním nálezem BSE v sy enovském kravín . P ed státní veterinární správou
v Praze se v era konala tryzna za dev t stovek nucen  zlikvidovaných krav, jejich ivoty
skon í nejspí e v mimo ské kafilerii. Náklady spojené s porá kami skotu ponesou zpo átku
sami chovatelé.
"Výdaje za dopravu do kafilerie a utracení krav budeme muset hradit sami. Teprve po
skon ení porá ek dostaneme od kodn ní od státu podle zákona," sd lil Ji í Lacina, editel
lomnické spole nosti Zeos, v jejím  chovu byla p ed dv ma týdny objevena nemoc ílených
krav (BSE) u t íletého dobyt ete.
Spole nost bude muset kv li preventivním opat ením ob tovat kolem p ti set krav. "P tí
týden budeme jednat o tom, zda dostaneme od státu alespo  procentuální náhradu za u lý
zisk, nebo  v ina utracených krav jsou produktivní dojnice," doplnil Lacina.
Podle editele liberecké krajské veterinární správy Josefa Krále budou ivé krávy dopraveny
do asana ního ústavu Sap Mimo , kde budou usmrceny a z jejich mozkové tkán  a
prodlou ené míchy budou odebrány vzorky pro testy na BSE. "Ideální by bylo spálit t la krav
nedaleko asana ního ústavu. Zatím jednáme o tom, zda to bude mo né," uvedl Král.
Spolek ochránc  hospodá ských zví at proti masovým popravám krav protestuje. Jeho
lenové v era odpoledne zapálili za ka dou ze zabitých krav jednu svíci p ed budovou Státní

veterinární správy v Praze.
"Nejsme a nechceme být jenom lhostejnými diváky. Chceme vyjád it smutek nad kravami
odepsanými ze ivota," od vodnil pro TK mluv í ochránc  Michal Kolesár. Podle n j prý
existují testovací metody na BSE, kv li kterým zví e nemusí být zabito, nap íklad ze vzork
mo i.
Veteriná i se k t mto návrh m stav jí skepticky. "Spongiformní encefalopatie skotu se dá
odhalit zatím jedin  podle degenerativních zm n mozkové a mí ní tkán ," ekl Josef Král.

vodem drastických opat ení je hlavn  to, aby se nemoc masem nep enesla na lov ka.
Mojenoviny, 8. 11. 2003

První krávy odjely kv li BSE na porá ku
Téma DNES
Nová Ves u Lomnice nad Popelkou, ichlínek - pioná ní hru p ipomínal v era p evoz
krav lomnického podniku Zeos, v n  se objevil ípad onemocn ní BSE, na porá ku.



vodn  veteriná i po ítali, e krávy utratí v kafilerii v Mimoni na eskolipsku. "K ní ale
li hygienici výhrady. Na poslední chvíli jsme tedy museli výb r asana ního podniku zm nit.

Nakonec jsme se narychlo domluvili s vedením kafilerie v ichlínku v okrese Ústí nad Orlicí,"
uvedl tiskový mluv í Státní veterinární správy Josef Duben s tím, e informaci ale nem e
potvrdit. Náhlé zm ny p itom veteriná i z ásti p ítali obavám z aktivit ochránc  zví at.
Ti se toti  ji  od po átku proti utracení tak velkého mno ství skotu postavili. Je  v sedm
hodin v úterý ve er nebylo podle veteriná  jisté, kdy p evoz krav za ne. O plánu odvozu
zví at v ak ji  v té dob  lidé v li. Harmonogram znali zam stnanci kravín , odkud dobytek
odvá eli, i semilská policie.

Likvidace krav prob hne ve t ech fázích v nep ístupném areálu v uzav ené hale
asana ního podniku v ichlínku, kde je specialisté elektrickými kle mi omrá í a usmrtí.
"U normálních porá ek skot omrá í a pak vykrví. To u nuceného utracení zví at kafilerie
ned lá, proto je v í dávkou elektrického proudu rovnou zabijí," up esnil mluv í
veterinární správy. Odborníci z jednotky na likvidaci nákaz pak odeberou vzorky mozkové
tkán  na testy BSE. V echno maso asana ní podnik nejprve rozemele na mou ku, kterou
nakonec spálí.

hem listopadu, prosince a ledna tu usmrtí v ichlínku celkem osm set sedmdesát ty i krav.
"V listopadu utratíme t i sta kus , v prosinci dal í t i stovky a v lednu vysokob ezí krávy, které
se mezitím otelí," uvedl Duben. Je  nenarozená telata cht jí veteriná i u et it. Pokud se toti  u
matky nemoc BSE nevyskytne, zachrání alespo  jejího potomka.
Do soboty odveze spole nost Zeos, jen  kv li bezpe nostním opat ením p ijde o nejvíce krav,
do kafilerie dv  st ty icet kus . V prosinci a v lednu dal ích dv  st  t icet. Na Semilsku pak
vybijí také dal ích ty i sta est kus  dobytka z chlév  t í velkých podnik  a t í malochovatel .
Opat ení zasáhne i dv  zem lské firmy z Královéhradeckého kraje. Nakládání a odvoz krav
kontrolují veteriná i. Ti p ed n kolika týdny vypracovali seznam skotu na porá ku. "V té dob
jsem ze strany zem lc  cítil nep átelství. A chápu to. Ani nám ned lá dob e, kdy  místo
ochrany zví at nutíme n koho je utratit. Dnes u  jsou vztahy mezi námi lep í," poznamenal
editel veterinární správy v Semilech Václav vihel, který v era dohlí el nad odvozem první

skupiny lomnických krav.

Nemoc ílených krav
* Sedmý p ípad BSE v eské republice si vy ádá nejv í po et utracených krav. Za ob
nemoci padne 874 kus  dobytka. Porá ky potrvají t i m síce.
* Podle veteriná  jsou preventivní porá ky nutné kv li bezpe nosti lidí. Nemoc je toti  pro
lov ka smrtelná, nep ená í se v ak konzumací mléka.

BSE na Lomnicku

* 21. íjna - p edb né testy odhalily sedmý p ípad nemoci ílených krav u nás. BSE podle nich
la v republice v bec nejmlad í, teprve t i roky a osm m síc  stará, dojnice ze sy enovského

kravína podniku Zeos Lomnice nad Popelkou.
* 23. íjna - veteriná i procházejí ve keré záznamy. Podle nové vyhlá ky utratí v echny
vrstevnice nemocné krávy.
* 27. íjna - kontrolní test byl pozitivní

MF Dnes, 19. 11. 2003

Veteriná i rozhodnou o vybití stovek krav



Liberec, Lomnice nad Popelkou - Dne ek rozhodne o osudu bezmála devíti set krav na
Semilsku, které mají být utraceny kv li nebezpe né nákaze BSE v zem lské firm  v
Sy enov . Potvrdil to editel Krajské veterinární stanice v Liberci Josef Král. Zbývá je
up esnit n které technické detaily. Porá ky za nou pravd podobn  ve st edu nebo ve tvrtek v
blízkosti mimo ského asana ního ú adu. "Objekt u kafilerie v Mimoni nám hasi i p í. Nyní
je  musíme vy it n jaké technické potí e," uvedl editel Král. Denn  tu utratí kolem t iceti

ti krav p ti v ích zem lských podnik . Ty se ji  nyní bojí, zda zvládnou usmrcení a
likvidaci zaplatit. Na místo se proto v nejbli ích dnech p esune Jednotka pro likvidaci nákaz,
která v t chto p ípadech porá ky zaji uje. "Musejí sem p esunout techniku. Sou asn
budeme provád t testy v ech kus  dobytka na BSE," dodal Král. Pokud se mezi utraceným
skotem objeví dal í kus s touto nemocí, vyberou veteriná i dal í skupinu jeho vrstevník  a
porazí je. Jak v ak p ed asem uvedl tiskový mluv í ministerstva zem lství Martin Severa,
je pravd podobnost dal ího výskytu této nemoci malá. Porá ky vybraného dobytka, likvidace

l v kafilerii a testy musí v první fázi uhradit zem lci, kterým zví ata pat í. "První vlnu
snad zvládneme zaplatit, ale budeme brzy pot ebovat peníze od ministerstva. To ve keré
náklady má zafinancovat. Mo ná bychom peníze mohli dostat do esti ned l, ale asi jsem a

íli  velký optimista. Pokud nebudeme mít peníze na utracení, tak se pokusíme n jak
domluvit s dodavateli," uvedl Ji í Lacina, editel akciové spole nosti Zeos z Lomnice nad
Popelkou. Práv  tento podnik p ijde o nejv í po et skotu. "Kv li objevu nemoci u na í
dojnice jsme u  p li o dva miliony korun. Ty jsme m li dostat za vývoz dvou set mladých
býk  do Itálie a N mecka. Z obchodu v ak se lo a odbyt u nás budeme t ko hledat, a  je
vykrmíme," upozornil Lacina. Zeos navíc oddalování porá ek p ipravuje o dal í peníze. Také
budoucnosti se vedení podniku obává. N které zem  Evropské unie jim toti  mohou zakázat
dovoz hov zího dobytka a  na sedm let. "Pro nás je ale práv  export velmi d le itou sou ástí
obchodu." Firmy, které musejí ást svého stáda kv li nemoci v nejbli ích dnech porazit, ji
zaji ují dopravu a dal í v ci. "Jsme velmi rádi, e se veteriná i sna í vyjednat porá ky tak,
aby neprobíhaly u na ich kravín . Je to d le ité p edev ím kv li chovatel m krav, které
utratíme," zd raznil Lacina. Spole nost se na porá ky chystá ji  nyní. Shán jí t i a ty i
kamiony. "Budou se muset to it, aby skot stíhaly odvá et. Na doprav  se mo ná domluvíme i
s ostatními podniky. Zbytek si musí ka dý za ídit sám," dodal editel Zeosu. MF Dnes, 18. 11.
2003

8. p ípad

eská republika má podez ení na osmý p ípad nemoci BSE

V eské republice se z ejm vyskytl osmý p ípad nemoci ílených krav (BSE). Státní
veterinární správa odhalila onemocn ní u tém ty leté krávy ze spole nosti ZEMOS z
Velkých N ic na ji ní Morav . Dnes to oznámil mluv í SVS Josef Duben. Jde o t etí

ípad, který veteriná i odhalili b hem posledních 30 dn . Onemocn ní zatím prokázala
opakovaná vy et ení rychlými testy ve Státním veterinárním ústavu v Jihlav . SVS v ak podle
Dubna nep edpokládá, e by kontrolní potvrzující test onemocn ní vyvrátil. "Výsledky
kontrolního testu budou k dispozici s nejv í pravd podobností p tí tvrtek, pop ípad
pátek," uvedl. Kráva pochází ze stáda 570 kus . Nyní se sestavuje seznam vrstevnic k

ípadnému utracení. Podle sou asných pravidel se v p ípad  BSE utratí vrstevnice
nemocného dobyt ete, tedy zví ata, která jsou o rok mlad í a o rok star í a která p ijímala
nebo mohla p ijímat stejnou potravu b hem prvního roku ivota pozitivního kusu. Zatím
poslední prokázaný p ípad BSE zjistili veteriná i v chovu akciové spole nosti Zeos z Lomnice
nad Popelkou na konci íjna, krátce po zji ní estého p ípadu. Utraceno bude v krátké dob  z
preventivních d vod  n kolik stovek této naka ené krávy. Agris, 14. 11. 2003



Na Morav  se objevilo podez ení na BSE

VELKÉ N ICE - Veteriná i zachytili z ejm  osmý p ípad nemoci ílených krav (BSE) v
eské republice. Toto onemocn ní prokázaly takzvané rychlé testy u jedné z krav v chovu

spole nosti Zemos Velké N ice. Jejich pravdivost musí je  potvrdit kontrolní test.
Výsledky budou k dispozici koncem p tího týdne. Jde o t etí p ípad, který veteriná i v eské
republice odhalili b hem posledních t iceti dn . "Jednalo se o krávu ve stá í 46 m síc .
Pora ena byla na jatkách v Kostelci u Jihlavy ve tvrtek. Následovat je  musí vy et ení
dal í, které stanoví definitivní diagnózu," potvrdil nám zprávu o výskytu onemocn ní BSE
Vladimír Janík, který je editelem Územního inspektorátu B eclav Krajské veterinární správy.
Jak dodal, v sou asné dob  up es ují v Zemosu seznam takzvaných vrstevnic k p ípadnému
utracení. Podle pravidel se utratí vrstevnice nemocného dobyt ete, tedy zví ata, která jsou o
rok mlad í a o rok star í a která p ijímala nebo mohla p ijímat stejnou potravu b hem prvního
roku ivota pozitivního kusu. V akciové spole nosti Zemos by se to mohlo týkat asi 250 kus
dobytka. Kde se onemocn ní v této zem lské firm  vzalo, je záhadou. Veteriná  Vladimír
Janík toti  tvrdí: "Spole nost Zemos dodr uje dlouhá léta p ísnou disciplínu co se týká zákazu
zkrmování masokostní mou ky u p výkavc ." Jeho slova potvrdil i editel akciové
spole nosti Zemos Ji í Vávra. "Veteriná i mi potvrdili, e onemocn ní nemusí být z
masokostní mou ky. M e se jednat o ur itou anomálii mozku." Spole nost ZEMOS pat í
mezi nejv í chovatele skotu v okrese B eclav. Jejich stádo skotu v sou asné dob ítá 1550
kus , z toho 580 krav. Mojenoviny, 15. 11. 2003

BSE zhatí chovatelskou práci

Pokud se potvrdí nemoc ílených krav (BSE) u ty leté krávy ze spole nosti ZEMOS z
Velkých N ic na B eclavsku, pravd podobn  to zhatí osmiletou práci dru stva p i
zu lech ování stáda, ekl editel firmy Ji í Vávra. "Mluvil jsem s vedoucím chovu a na e
pocity jsou hrozné," poznamenal. Podez ení na BSE v pátek zve ejnila Státní veterinární
správa. ZEMOS se v posledních osmi letech zam oval na lecht ní a zvy ování u itkovosti
stáda krav. Potvrzení výskytu BSE u zví ete z tohoto dru stva by dopadlo na nejmlad í a
nejnad jn í kusy. Vávra odhaduje, e podle pravidel ur ujících, které vrstevnice nemocného
dobyt ete se utratí, by mohlo jít o zhruba 250 krav. Zatím poslední prokázaný p ípad BSE
zjistili veteriná i v chovu akciové spole nosti Zeos z Lomnice nad Popelkou na konci íjna,
krátce po zji ní estého p ípadu na farm  v Záblatí na Prachaticku. Utraceno má být z
preventivních d vod  v krátké dob  900 kus  skotu. Ministr zem lství Jaroslav Palas m l v
pond lí v Bruselu p edat komisa m EU Davidu Byrnovi a Franzi Fischlerovi eskou ádost o
pomoc p i ení následk  posledních dvou p ípad  BSE. Komisa  Fischler, s ním  Palas
hovo il ji  v pátek, p islíbil zvá it situaci, kdy výskyt BSE má na koncentrované chovy
dobytka v R "katastrofální dopady". Právo, 18. 11. 2003

Velké N ice ekají na Ortel
Veteriná i zítra potvrdí, zda kráva byla opravdu naka ená BSE
Velké N ice - Josefa Hanzlíková pracovala v kravín  ve Velkých N icích celý ivot.

ed osmi lety la do d chodu. To u  byl kravín supermoderní, m l za sebou n kolik
rekonstrukcí. Te  se spolu s ostatními t ese, jak dopadne zít ej í test na nemoc BSE.

“D lala jsem je  ve starém kravín . Ten se celý p estav l, za deset let znovu, to kdy  se
lala kruhová dojírna, a a  se toto v echno ud lá, p ijde nemoc,” ho ekovala v era zdrcen

na návsi. To, e se v pátek po veterinárních testech objevila u zdej í ty leté krávy nemoc



ílených krav”, nesou t ce p edev ím místní d chodci. Nákaza BSE ve velkon ickém
kravín  se stala hlavním obsahem jejich hovor . Lidé p itom hlavn  nedoká í pochopit, pro
kv li jedné nemocné kráv  mo ná padne dal ích dv  st  padesát. “ íkáme si, e je to
zbyte né, aby jich tolik vybili. Kdy  to není naka livé? Unie to tak ale zkrátka rozhodla,”
kroutila hlavou Josefa Hanzlíková. “Jsem ráda, e u  tam nepracuji. Te  bych se na tu zkázu
musela dívat. Hr za! Takové hezké krávy,” íkala ena. “Je to ne stí. Na e dru stvo bylo
nejlep í iroko daleko.”

tvrte ní test veteriná  není stoprocentní. Nákazu BSE u krávy z velkon ického chovu by
l potvrdit je  test dal í. Výsledek by p edseda dru stva m l v t u  zítra. Pokud se

nákaza potvrdí, budou muset ve Velkých N icích utratit na dv  st  padesát krav.
“To je dal í katastrofa. Zdej í dru stvo je jedno z mála, které se v bec udr elo, v lét  je trápilo
sucho a te  toto. V dru stvu pracuje na dv  st  osmdesát lidí z obce, ale i K epic a Nosislavi.
Bylo by zlé, kdyby p li o práci,” podotkl starosta Velkých N ic Franti ek Brychta.

ijeme v nad ji, e se nákaza nepotvrdí. Musím se ale potkat s p edsedou a poradit se co s
tím dobytkem, kdyby se opravdu musel utratit. Kam s ním? Nedejbo e ho zakopávat n kde
tady,” obává se starosta zatím nep edstavitelné situace.
MF Dnes, 19. 11. 2003

editel Zemosu Velké N ice Ji í Vávra o nákaze BSE
Velké N ice - V listopadu zaplatila spole nost Zemos z Velkých N ic na B eclavsku
poslední splátku úv ru, kterou si vzala na rekonstrukci kravín . Za pár dn  nato onemocn la
jedna z krav BSE. Sm la? "Je to velká profesionální prohra," íká tvrd  Ji í Vávra, editel
spole nosti.

Opravdu to tak cítíte? V dy  za to vlastn  nem ete?
Co se vám vybavilo, kdy  jste se dozv l o tom, e jedna z va ich krav má pravd podobn
BSE?
Proto e jsem p vodem zootechnik, tak stádo, které p ijde k likvidaci. Také práce a investice do
genetiky s tím, e to jednou bude pi kový chov. Myslel jsem na lidi, úsp ch tady té farmy se
týká p edev ím jich. A také na ekonomiku. Hned jsem v l, e v roce 2004 to bude ztráta kolem
dvaceti p ti milion .
Budete muset propou t lidi?

Zále í na tom, jak p edstavenstvo rozhodne, zda budeme pokra ovat, i nikoliv.
Je  není rozhodnuto?

Souvisí to i s tím, kolik dostaneme náhrad od poji ovny a z nákazového fondu. Vedení je ale
odhodláno pokra ovat.

Nebojíte se, e vás to potká znovu?
Pravd podobnost je minimální.

Mluvil jste s kolegy, které postihla nemoc " ílených krav" p ed vámi?
Ve st edu budeme v Du ejov , aby nám ekli, co máme pohlídat. Je to ivotní zku enost a my
máme povinnost zjistit ka dý detail.
MF Dnes, 21. 11. 2003



Komentá e k BSE dostupné na Internetu

Riziková páte  skotu se nedostane do obchod
PRAHA ( IA) - Od data zve ejn ní ve V stníku Ministerstva zem lství nabude z ejm

innosti povinnost odd lovat celou páte  skotu na jatkách a k jatkám p inále ejících bourách.
Do eznictví a obchod  by se tak nem la páte  v bec dostat. Informoval o tom dnes
tiskový mluv í Státní veterinární správy R (SVS) Josef Duben.

vodem je za azení celé páte e skotu star ího 12 m síc  mezi takzvaný specifický
rizikový materiál (SRM) v souvislosti s nemocí ílených krav - BSE. "Na základ  konzultací
s veterinárními autoritami Evropské komise rozhodl úst ední editel SVS Josef Holej ovský,
e celá páte  skotu musí být odd lována a spole  s ostatním SRM, kam pat í celá

lebka, mozek, mícha, uzliny a st evo skotu, zpracovávána na mou ku a poté spalována,"
uvedl Duben.
SVS si podle jeho slov "samoz ejm  uv domuje, e to m e zp sobit problémy p i bourání
hov zích p lek, pop ípad  p i transportu". Stejné problémy v ak í i zem  EU a jednou z
cest je ta, e maso je transportováno do eznictví ji  rozbourané. Pouze rozbourané maso by

lo být distribuováno i do velkých obchod  a supermarket , i kdy ada z nich samostatné
bourárny má.
Smyslem rozhodnutí SVS by m la být mimo jiné i p íprava R na povinnosti vyplývající ze
za azení kandidátských zemí do kategorií s mírou rizika BSE. "Plánuje se, e bude p t
kategorií a R bude z ejm  za azena do kategorie íslo t i. Kategorie jedna a dv  p itom
nebudou muset odstra ovat SRM, kategorie t i a  p t ano," informoval Duben.
Zdroj: IA, 19. 2. 2003

Evropa v sout i s USA ztrácí body
Evropa v sout i s USA ztrácí body eská republika si postupn  zvyká na to, e pro zem
Evropské unie je prioritou zdravotní bezpe nost potravin, ale i zm na v p ístupu k pé i o
hospodá ská zví ata. Zvlá  po afé e s nemocí ílených krav BSE, její  dopady znamenaly
podle odhad  západoevropských farmá  ztrátu n kolika miliard eur, je unie velmi úzkostlivá.
Potvrzuje to také bruselský zákaz krmit hospodá ská zví ata masokostní mou kou, s ním  se
musí smí it i kandidátské zem .
Je v ak otázkou, zda podobné zákazy více neprohloubí zaostávání Evropy v efektivit  výroby
potravin za vysp lým sv tem, p edev ím za Spojenými státy.
Masokostní mou ka je pro hospodá ská zví ata cenným zdrojem bílkovin, a pou ívá se -
vyjma Evropské unie - v ude ve sv . Není p itom známo, e by to m lo neblahé d sledky
pro zdraví lidí.
Unie se v ak brání i pou ívání geneticky modifikovaných plodin - GMO. Tyto plodiny, které

iná ejí p stitel m vy í výnosy a jsou odoln í v i chorobám a dc m, p icházejí
edev ím z USA. Evropa se p ed nimi uzavírá s poukazem na názory n kterých odborník ,

kte í nevylu ují, e po ívání takových plodin m e mít na lov ka nep íznivý vliv. To se v ak
ve sv  zatím neprokázalo.
Evropa tak zatracuje ty zdroje, které umo ují zlep it produktivitu výroby v zem lství, a
nem e se svými dra ími potravinami konkurovat na sv tovém trhu. P esn ji: sna í se na

m obstát díky vydatným agrárním dotacím, p em  Sv tová obchodní organizace WTO
nutí unii k výraznému sni ování t chto podpor.
Nebude to hned, ale evropské spole enství bude muset sv j dosavadní p ístup p ehodnotit.

 jen proto, e si svými zákazy p i snaze o jakousi o istu zem lství ob as zjevn  proti í.
Masokostní mou ku toti  v krmných sm sích pro vý ivu hospodá ských zví at nejlépe



nahradí sója. V ina této plodiny je v ak u  dnes geneticky modifikovaná. Tak e byl Brusel
nucen pou ívání GMO sóji povolit a kv li prosazení jedné zásady se tak zpronev it jiné. To
ov em d ru spot ebitel  ve správný postup ú edník  sotva posílilo.
Hlavní d vod, pro  se unie nem e bránit technologiím, je  jsou jinde ve sv  standardní,

ak spo ívá v pot eb  vyráb t levné potraviny.
Chce-li navíc Evropa hrát stále výrazn í úlohu ve sv tové politice, pak jsou potraviny vedle
zbraní tím nejú inn ím materiálem, který velmoci pou ívají k posilování svého vlivu.
Významem takzvané potravinové pomoci v dobách míru i p i vále ných konfliktech se
nap íklad ameri tí prezidenti nijak netají.
Ledy v Evropské unii se tedy budou muset pohnout. O mírném pohybu v poslední dob
sv í vyjád ení bruselského komisa e pro zdraví a ochranu spot ebitel  Davida Byrna. Ten
ji  n kolikrát nazna il, e spole enství by se do budoucna nem lo tolik bránit geneticky
modifikovaným plodinám. A zákaz zkrmování masokostních mou ek odmítá Byrne prohlásit
za trvalý. Ozna uje ho jen za do asný krok.
Zdroj: Hospodá ské noviny, 10. 4. 2003

Postup unie nemá opodstatn ní, íká p edseda sdru ení kafilérií Jordán
Postup unie nemá opodstatn ní, íká p edseda sdru ení kafilérií Jordán Veterinární asanace,
ili likvidace nebo zu itkování zbytk  zví at, se v esku ídí v deckými poznatky. Také díky

tomu se zem  úsp  brání výskytu nákaz hospodá ských zví at, íká p edseda Sdru ení
asana ních podnik  Václav Jordán. "Na ízení Evropské unie, zakazující pou ívání
masokostní mou ky ve výkrmu zví at, v decké opodstatn ní nemá. Proto bychom se jím
nem li ídit," míní Jordán, jen  je také lenem evropské i sv tové organizace kafilérních
firem.
OTÁZKA: hn: Pro  unie p istoupila k tomu, e v masokostní mou ce nesmí být zbytky
uhynulých zví at?

ude jinde na sv  se zdravotn  nezávadný materiál z uhynulých zví at do mou ek smí
pou ívat. V unii je to zakázáno jen z etických d vod . Nemá to nic spole ného se zdravotní
závadností.
OTÁZKA: hn: Unie ov em nakonec zakázala z obav p ed nemocí ílených krav BSE
zkrmování ve keré masokostní mou ky v em zví at m. Ani to nepova ujete za opodstatn né?
Jestli e u nás po negativním testu na BSE vy adíme je  i takzvaný rizikový materiál a
dodr íme bezpe nost p i zpracování, není k zákazu op t ádný v decký d vod. Mimochodem
- unie se sna í ud lat z v ravc , tedy z prasat a dr be e, p ísné vegetariány. To je proti

írod .
OTÁZKA: hn: Jaký ekonomický dopad bude mít p ijetí pravidel unie pro eské zem lství?
Pokud bude na ízen úplný zákaz zkrmování mou ek, pak jde o nezodpov dné hospoda ení s
pen zi státu a zem lc  ve vý i nejmén  jedné miliardy korun. Není to toti  pro zaji ní
bezpe nosti potravin nutné. Máme jiné podmínky, ne  sou asné lenské zem  unie.
OTÁZKA: hn: Budou mít ekonomické problémy i asana ní podniky, kdy  jejich produkce -
masokostní mou ka - nebude vyu itelná?
Kdy  se kafilérky dostanou do platební neschopnosti, ohrozí to ekonomiku celé veterinární
asanace. To pak m e mít vliv na vypuknutí nákaz v republice.
Zdroj: Hospodá ské noviny, 10. 4. 2003

Rolníci: Zákaz krmit mou kou zdra í maso
Zákaz krmit zví ata masokostní mou kou zp sobí podle chovatel  zvý ení cen dr be e a
vep ového masa. esko p ijme tento zákaz po vzoru Evropské unie, a to letos na podzim.
Unie mou ku nepou ívá proto, e se obává ení "nemoci ílených krav" BSE.
"Mou ku musíme nahradit dra ími komponenty, hlavn  sójou. To zdra í krmné sm si asi o



deset procent. Pak se to promítne do cen potravin," ekl Ji í Malú , editel firmy Agropol,
nejv ího výrobce krmných sm sí.
"Ceny vep ového nebo dr be e mohou stoupnout a  o deset procent," míní p edseda
Zem lského svazu Miroslav Jirovský.
Zem lci krom  vy ích náklad  na výkrm zví at budou muset platit mnohem víc i za
likvidaci uhynulých kus . Nebude toti  u  mo né zhodnotit je jako krmivo. Zákaz zpracování
uhynulých zví at do mou ky má být uplat ován u  od leto ního 1. ervence.
"Za rok se tím zvý í náklady o jednu miliardu korun. Likvidace jednoho kusu v kafilérce

ijde a  na p t tisíc korun," uvedl tajemník Agrární komory Jan Záhorka.
Ministerstvo zem lství ale odhaduje ro ní r st náklad  jen na 550 milión  korun. "Asi
polovinu výdaj  bude chovatel m hradit ve druhém pololetí stát. Podobnou podporu
chystáme i na p tí rok," uvedl Hugo Roldán z tiskového odboru ministerstva.
Chovatelé v ak z toho nad eni nejsou. "V unii je samoz ejmé, e náklad na taková opat ení
nese pln  stát," tvrdí Jan Stibal za Svaz chovatel  prasat.
Na zm nu si st ují i výrobci krmných sm sí. "P ed dv ma lety ná  obor investoval desítky
milión  korun do technologií, které nám te , kdy se mou ka p estane pou ívat, nejsou k
ni emu," st uje si Miroslav Zobal, éf firmy Tagrea Tábor a sou asn editel

eskomoravského sdru ení organizací ZZN. To reprezentuje est desítek výrobc  krmných
sm sí.

esko musí podle státních ú edník  zakázat masokostní mou ku v krmivech p esto, e samo
k tomu nemá d vody. "Unie má problém se dv ma a  t emi milióny tun mou ky, kterou má
ve skladech z minulosti a o ní  se domnívá, e by mohla mít souvislost s BSE. My takový
problém nemáme, ale podle dohody s Bruselem se v p edstihu p izp sobujeme pravidl m
spole enství," ekl editel Státní veterinární správy Josef Holej ovský. Pravd podobným
datem zákazu mou ky v esku je podle n j 1. listopad.
"O výjimku jsme nepo ádali. Nemohli bychom toti  na e zbo í na trzích unie prodávat,"
vysv tlil nám stek ministra zem lství Miroslav Toman.
"Podnikatelé by se te  mohli zam it na co nejefektivn í likvidaci mou ky. P i spalování ji
lze vyu ít t eba pro vytáp ní," ekl mluv í veterinární správy Josef Duben.
Zdroj: Agris, 10. 4. 2003

Prodejci hamburger  doplácejí na výskyt BSE v Kanad
PRAHA - Kanada v úterý oznámila, e se na jejím území vyskytl p ípad nemoci ílených krav
(BSE). Jde o v bec první výskyt této choroby u skotu narozeného na severoamerickém
kontinentu. BSE sice bylo v Kanad  identifikováno u jednoho zví ete v roce 1993, tato kráva

ak byla dovezena z Británie. Zatímco Evropané si na zprávy oBSE u  v podstat  zvykli,
Ameri any a Kana any zachvátila panika. Strach dostali i investo i firem, které mají co do
in ní s hov zím masem. Akcie nejv ího amerického producenta hov zího, firmy Tyson

Foods, se propadly o 5 procent. H e na tom byly nejv í "hamburgerové" et zce -
McDonald's a Wendy's, jejich  akcie ztratily dokonce sedm procent. Tyto spole nosti podle
listu The New York Times okam it  nastartovaly informa ní kampa , která má zákazníky

esv it o ne kodnosti jejich produkt . McDonald's oznámil, e pro své americké pobo ky
nedová í maso z Kanady. Jeho kanadské restaurace zase odebírají hov zí jen od producent ,
kte í jsou kontrolováni tamní potraviná skou inspekcí. Burger King zase prohlásil, e pou ívá
jen maso ze svaloviny zví at. "V dci nikdy nena li BSE ve svalovin ," p ipomn l Burger
King. Na výskyt BSE nejvíce doplatí kanad tí ran i. Spojené státy, které jsou nejv ím
odb ratelem kanadského hov zího, toti  vyhlásily na jeho dovoz embargo. Podle The Wall
Street Journal p itom vloni Ameri ané dovezli z Kanady ivý skot v hodnot  1,1 miliardy
dolar  a dal ích 390 tisíc tun hov zího a telecího masa rovn  za 1,1 miliardy.
Zdroj: Lidové noviny, 22. 5. 2003



BSE v Kanad  zat ásla americkými trhy
Obrovskou ránu pro kanadské farmá e a celý severoamerický potraviná ský trh znamená

erej í oznámení, e se potvrdil první p ípad bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) v
Kanad .
Jde o první p ípad výskytu této "nemoci ílených krav" na americkém kontinent , jen

ichází deset let po dovozu jedné naka ené krávy z Británie v roce 1993. Osmiletá kráva ze
stáda 150 kus  byla pora ena ji  31. ledna, nikomu se v ak necht lo v it, e by opravdu lo o
BSE. Poslední kontrolní vy et ení, které m lo p edchozí zji ní potvrdit, bylo provedeno v
pátek ve Velké Británii a pozitivní výsledek byl oznámen teprve 20. kv tna. Informace o
první ílené kráv  v Kanad  vzáp tí zat ásla trhem hov zím, okam it  té  klesly akcie

kterých nadnárodních firem a rovn  výrazn  poklesly ceny hov zího masa na burze v
Chicagu.
Zpráva p la ty i m síce po porá ce
Z veterinárního hlediska není jasné, jakým zp sobem se mohlo zví e nakazit, a z ejm  i v
Kanad  budou probíhat vzru ené diskuse, jak to bylo mo né. "Testování prob hlo 31. ledna u
krávy z chovu ve Fairview. Je to pouze jeden izolovaný p ípad u osmileté krávy," oznámil

era zástupce Kanadské federace pro vývoz hov zího. Kanadu nyní zachvátil strach, zda
utracený kus nebyl zpracován na potraviny. "Vy et ování zatím ukazuje, e jakmile bylo zví e
pora eno, lo do kafilérky. Zd raz uji, e do potravního et zce se nedostalo," uji oval
kanadský ministr zem lství Lyle Vanclief s tím, e 150hlavé stádo, z n ho  naka ená kráva
pocházela, bude utraceno. Ministr zd raznil, e konzument m hrozí jen malé riziko, p esto
slova v rozhovoru pro televizi CTV, p ená eném iv  po celé zemi, p íli  p esv iv
nezn la: "Státní potraviná ská inspekce a ú ady v Albert  vy et ují p vod nemocného kusu a
jak bylo t lo zpracováno. Jdeme po cest  zp t k jeho stádu. To, jak bylo zpracováno, nám
poskytne informace ke kontrole jakéhokoli p ípadného ení nemoci." Informace o prvním

ípadu onemocn ní BSE p lo tém ty i m síce po porá ce naka eného dobyt ete.
Ministryn  zem lství státu Alberta Shirley McClellanová pr tahy s oznámením BSE
vysv tlila nejednozna ným názorem kanadských expert . Hlavu krávy proto museli poslat do
laborato e v Británii, odkud pak pozitivní test p el. "P esnou p inu BSE dosud neznáme,"
dodala. BSE je chronické degenerativní onemocn ní, postihující centrální nervový systém
dobytka. Lidská forma je známá jako Creutzfeldt-Jakobova nemoc. Zp sobuje ji práv
konzumace naka eného hov zího masa. Na tuto chorobu, se kterou si medicína dosud neví
rady léky, v Evrop , p edev ím v Británii, zem elo p es sto lidí.
Do eska se hov zí z Kanady nedová í
Zji ní nákazy je pro Albertu pohromou, nebo  chov dobytka je v provincii prakticky
základním zdrojem ob ivy. Chová se zde asi 5,5 miliónu kus  dobytka, co  je 60 procent
produkce celé Kanady. Alberta v lo ském roce vyvezla do Spojených stát  více ne  p l
miliónu kus ivého dobytka. "Hodnota vývozu hov zího masa z Kanady do USA se toti
pohybuje kolem 2,5 miliardy dolar  ro . P itom 70 procent kanadské produkce sm uje
práv  do USA," ekl Právu mluv í Státní veterinární správy R (SVS) Josef Duben. ada
zemí okam it  vyhlásila zákaz dovozu kanadského hov zího. Jako první k tomuto opat ení
sáhly Spojené státy, je  loni z Alberty dovezly p es p l miliónu kus  dobytka. Vzáp tí se

ipojilo Japonsko, je  zakázalo i dovoz ovcí a koz, a také Ji ní Korea. Ob  asijské zem  jsou
etím a tvrtým nejv ím odbyti m hov zího z Kanady. Korejci dokonce zakázali i import

mlé ných výrobk . Do eské republiky se kanadské hov zí podle mluv ího SVS nedová í.
ípadný import by musel splnit eské dovozní podmínky, podle nich  u masa ze zví at

star ích 30 m síc  musí dovozce dolo it práv  vy et ením na BSE.
Akcie McDonald´s prudce klesly
Zji ní BSE zacloumalo i kursem kanadského dolaru. Ten zastavil r st nastartovaný p ed

kolika týdny a oslabil. Stejn  se vedlo i cenám termínových kontrakt  na hov zí maso. Na



newyorské burze propadly akcie nejv ího zpracovatele hov zího v USA, spole nosti Tyson
Foods. Sedmiprocentní pád postihl také et zec rychlého stravování McDonald´s, jeho
proslulé hamburgry jsou p evá  s hov zími plátky. Pokud by zákaz vývozu hov zího masa
z Kanady trval del í dobu, ztráty chovatel  i obchodník  by ly podle odhad  ekonom  do
miliard dolar .
 Zdroj: Právo, 22. 5. 2003

Kanada í ílené krávy
Kanada provádí radikální kroky sm ující k tomu, aby se p ípad nemoci ílených krav z
minulého týdne ji  neobjevil. V úterý minulého týdne kanadské ú ady oznámily, e objevily
první p ípad této nemoci na americkém kontinentu v tomto desetiletí. Toto zve ejn ní
zp sobilo, e Spojené státy, Japonsko a dal ích 19 zemí ihned zakázaly dovoz kanadského
hov zího. Od té doby bylo v Kanad  zkontrolováno p es 200 farem, p es 190 kus  hov zího
dobytka bylo pora eno. P eru ený vývoz hov zího z Kanady nahrává americkým farmá m,
kte í cht jí vzniklé situace vyu ít a urvat pro sebe zákazníky, kte í jinak nakupují v Kanad .
Zdroj: Agris, 27. 5. 2003

Kráva s BSE asi skon ila jako psí granule
WASHINGTON - Mohou psi dostat obdobu nemoci ílených krav (BSE)? A pokud ano,
mohou nakazit lidi? Tento problém se nyní sna í vy it ameri tí v dci. Vy lo toti  najevo, e
ásti krávy, která byla naka ena BSE, byly pou ity v granulovaném jídle pro psy a

vyvezeny do Spojených stát . USA okam it  po zji ní BSE p estaly, stejn  jako dal í
zem , dová et kanadské hov zí. Nicmén  ani to USA neochránilo. ásti naka ené krávy byly
zpracovány do granulí spole ností v Albert . Ú ady vyzývají ty, kte í si ur itá balení granulí
koupili, aby je neni ili, ale vrátili prodejci.
Zdroj: Lidové noviny, 28. 5. 2003

Do obchod  jen maso bez páte e
Ro nou na kosti,T-bone steak i hov zí kosti na polévku si u  v obchodech nap
nekoupíme. Seznam takzvaného specifikovaného rizikového materiálu (SRM) z hlediska
BSE byl roz en na celou páte  skotu star ího 12 m síc . Státní veterinární správa zhruba

ed trnácti dny rozhodla, e páte  musí být na jatkách odd lována a spole  s ostatním
rizikovým materiálem, kam pat í celá lebka, mozek, mícha, uzliny a st evo skotu,
zpracovávána na mou ku a poté spalována. tvrtky a p lky hov zího tedy poputují do
eznictví ji  rozbourané. "Dosud jste mohli páte  koupit t eba v podob  výsekových kostí,"
íká éf pra ské veterinární správy Antonín Kozák. "Te  musí být vylou ena jak z

potravinového, tak krmivového et zce a musí být zlikvidována na speciální kafilerní lince v
asana ním podniku v Chotý anech." vodem tohoto opat ení je, e orgány Evropské
unie neza adí eskou republiku z hlediska rizikovosti do kategorií, na které se
odd lování páte e nevztahuje. "Nechceme ekat, a  unie znovu rozhodne o roz len ní
jednotlivých zemí z hlediska rizika BSE," íká mluv í veterinární správy Josef Duben. "S
nejv í pravd podobností budeme za azeni do kategorie t i. Plánuje se, e kategorií bude p t,

em  jen jedni ka a dvojka nebude muset odstra ovat SRM, zatímco kategorie t i a
t ano."

Zdroj: MF Dnes, 6. 6. 2003

Zví ata se zatím zahrabávat nemohou
Antonín Zv ina - Zem lci uva ují, e by v p ípad  zdra ení odvozu uhynulých zví at do
kafilérií p istoupili k zahrabávání zví at na území svého hospodá ství. K tomu je vede
sou asná zoufalá situace v ekonomice v iny podnik . editel Okresní veterinární správy



Zden k Vedral konstatoval, e zákon zatím zakazuje n co takového u p výkavc  z d vodu
výskytu takzvané nemoci ílených krav BSE. Podobný problém by nastal u prasat. Rolníci
argumentují, e v Zem lském dru stvu Du ejov se k takovému kroku u skotu

istoupilo práv  v souvislosti s výskytem BSE. Vedral v ak uvedl, e v ka dé lokalit  má
veterinární správa vytipované místo, kde by se mohl provést stejný akt, jaký nastal v této
oblasti. Lokalita musí být oplocená a musí ji n kdo hlídat. N co jiného zákon íká o domácích
zví atech. O tom, co se stane se zví etem, které onemocní, budou rozhodovat privátní léka i.

edseda Zem lského dru stva Hrotovice Josef Macek nevidí jako reálné, e by chovatelé
ídili n co takového. Problémy zem lc  v ak chápe a podobné zv sti ji  zaslechl.

Zem lci za nou platit t eba za utracenou krávu a ty i tisíce korun. Samoz ejm  je to
ipraví o prost edky, které mohou vynalo it na hospoda ení a zvelebování krajiny. Na dotaz,

zda by se do problému nem l vlo it stát Macek odpov l: "Kdyby stát zem lc m zaru il
ijatelné ceny za v echny produkty, které vyrobí, mo ná by nepot ebovali ani dotace. Pak

bychom byli schopni i platit tyto svoje závazky,"konstatoval. Domnívá se, e by u  kone
kdo m l spo ítat p ínos zem lství pro spole nost a podle toho na situaci reagovat.

"Máme p ece výzkumné ekonomické ústavy, které by ve spolupráci se zem lci mohli
echno spo ítat a dát do po ádku. My p ece nechceme neúm rn  zbohatnout," tvrdí Macek.

Zdroj: www.mojenoviny.cz, Noviny T ebí ska-Vyso ina, 18. 6. 2003

Rozhodnutí EU zvy uje náklady zem lc  - kadavery
Dle p edpisu EU je zakázáno zkrmovat masokostní mou ku. P edpis zavedla EU kv li
nemoci BSE a v zájmu bezpe ných potravin, který od 1. 7. 2003 zavádí i R. Z tohoto

vodu podniky zpracovávající uhynulá zví ata (kadavery) nemohou prodávat masokostní
mou ku podnik m vyráb jícím krmné sm si, nýbr  tato masokostní mou ka musí být
spalována.
Do této doby asana ní podniky provozovaly svoji innost na základ  tr eb z prodeje
masokostní mou ky, která je vyráb na v R ve vysoké kvalit , zpracovávána podle

ísn ích norem ne  jsou platná v EU. Domnívám se, e je neopodstatn né zavedení u
nás. Uvedeným opat ením EU se stávají mrtvá zví ata odpadem, který bude zvy ovat náklady
zem lc . Do této doby zem lci platili asana ním podnik m pouze za odvoz kadaveru.
Nap íklad za odvoz mrtvé krávy nebo býka star ích dvou let K  945,--, prase nad 100 kg K
105,--. Nyní od 1. 7. po adují asana ní podniky úhradu skotu nad dva roky K  4.200,--,
prase nad 100 kg K  840,--. Tyto dal í náklady budou zat ovat zem lskou prvovýrobu. U
prasat se jedná o navý ení náklad  o 50 - 60 halé  na kg. Zem lci si nem ou navý it ceny
svých vlastních produkt  o tyto náklady, nebo  jejich výkupní ceny jsou jim jednostrann
diktovány supermarkety a zpracovatelskými podniky, nap . výkupní cena prasat klesla oproti
lo skému roku z K  38,-- na sou asných K  25,-- a nadále klesá, cena mléka klesla oproti

ede lému roku o 40 - 60 halé /litr a nelze p edpokládat navý ení.
Uvedený p edpis EU na ochranu spot ebitel  a bezpe ných potravin je rozhodnutím
státu jednostrann  p eveden na zem lce. Zem lci produkující kafilérní odpad mohou
sice ádat o dotaci na jejich likvidaci do vý e 50 % - do K  5,--/kg, pouze v ak v období od 1.
7. do 30. 9. 2003. Získání dotace je podmín no uhrazením 100 % náklad  - p edlo ením
da ových doklad  s uvedením kg, nikoliv kus . Vá ení uhynulých zví at m e být
problémem. Na zvý ených nákladech se nepodílí ministerstvo zdravotnictví, ivotního
prost ední, ani spot ebitelé bezpe ných potravin.
 Zdroj: Marie Brodinová, editelka OAK HB, 26. 6. 2003

tí ezníci necht jí platit bezpe né hov zí
Mezi zem lci a zpracovateli ho í spor, kdo bude platit svoz rizikových ástí pora eného
skotu do kafilérií. Od ervence toti vstupuje v platnost provád cí vyhlá ka veterinárního

http://www.mojenoviny.cz,


zákona, která do rizikového materiálu u skotu nov adí i páte  jako mo ný zdroj
nákazy nemoci ílených krav.
Veteriná i dávají od sporu ruce pry . "My neur ujeme, kdo to zaplatí, ale klademe d raz na
to, e páte  skotu z preventivních d vod  nesmí p ijít do potravního et zce," uvedl Josef
Duben, tiskový mluv í státní veterinární správy.

ezníci cht jí, aby v echny náklady navíc, tedy u ka dého pora eného kusu zhruba 1300
korun za test na BSE u skotu star ího 30 m síc , dále 400 korun za likvidaci páte e a
500 korun za likvidaci lebky a st ev, zaplatili zem lci. "Je to jejich produkt, a tak by

li náklady hradit," ekl Ladislav Steinhauser, éf svazu zpracovatel  masa.
Zem lci to v ak pova ují za diskriminaci a cht jí, aby se zpracovatelé o náklady d lili.
"Skot na porá ku vozíme jen tam, kde se s námi nap l d lí o nové náklady," ekl Jan Hajda,

edseda b eclavské agrární komory.
Zdra ování vstup  v ak není konec. Podle Dubna vstoupí od listopadu v platnost sm rnice
Evropské unie, kdy masokostní mou ky nesmí ani do sm sí pro prasata a zcela se
vylou í z potravního et zce. Zem lc m vzrostou náklady, proto e krmné sm si na bázi
sóji a pokrutin jsou dra í.
Zdroj: Agris, 27. 6. 2003

Drastické zvý ení cen tla í ji  zase farmá e do kouta
eskobud jovicko - Na zhruba 150 a  200 tisíc korun ro  odhaduje p edseda ZOD Ole ník

Jan Drda mnohonásobn  zvý ené náklady, které by dru stvo zaplatilo za zlikvidování
uhynulých a utracených zví at.
Farmá i pova ují návrh Smlouvy o likvidaci konfiskátu ivo ného p vodu za nestoudný a
diskriminující. Zaslala jej prvovýrobc m spole nost Vetas, s. r. o. v Dob ejovicích.
V n m je mimo jiné obsa ena podmínka hotovostní platby p i odb ru uhynulého zví ete. "K
tomu je  p istupuje okolnost, e zví e, nap íklad neschopné pohybu, nesmí být vykoupeno
na nucenou porá ku. Kráva se zlomenou nohou bude muset být utracena veteriná em,
který si naú tuje poplatek 100 a  200 korun. My k tomu zaplatíme je  likvidaci a DPH,"
vyjád il se Drda a dodal:
"Kafilerky se chovají jako monopoly."
S názorem, e soukromé firmy cht jí být pochopiteln  ziskové, av ak na úkor zem lc , se
ztoto uje i p edseda ZD Skalka Jankov Zden k Hou ka.
"V tuto chvíli vím, e ástka zvý ených náklad  na odvoz a zpracování uhynulých kus
by v celé republice p la na 330 milión  korun," ekl. Uvedl p íklad, e za uhynulé
prasátko od 15 do 30 kilogram  zaplatilo dru stvo 6 K /kg, nyní jej bude stejný úkon stát 210

/kg. U dosp lého skotu inily výdaje za kus 1900 korun, nyní vysko í u zví ete starého do
dvou let na 2500 korun.
"Tento zp sob plateb nás u  v tak dost slo ité ekonomické situaci vrhá na kolena a stát nás
zase nechává na holi kách, i kdy  dob e ví, e my si nem eme navý it ceny svých vlastních
produkt  o tyto náklady, proto e výkupní ceny jsou nám diktovány supermarkety a
zpracovatelskými podniky," oz ejmil.
Zem lci produkující kafilérní odpad mohou sice ádat o dotaci na jeho likvidaci do vý e
50% - do 5 K /kg, av ak pouze v období od 1. 7. do 30. 9. 2003. Zadání dotace je
podmín no uhrazením 100% náklad , to znamená p edlo ením da ových doklad  s uvedením
v kilogramech, nikoliv v kusech.
"Je povinností asana ních podnik  odvézt uhynulé kusy do 24 hodin od nahlá ení, i kdy
nebude podepsána nová smlouva. Av ak likvida ní podniky mohou a  do podepsání nového
kontraktu ú tovat cenu, kterou si ur í. Bohu el tu vy í," vyjád ila se editelka Okresní
agrární komory v eských Bud jovicích Hana Hricová.
Zd raznila, e zem lci mají d vodné podez ení, e asana ní podniky v celé republice jsou



dohodnuty na cenové politice. Proto, podle jejích slov, nevládní agrární organizace doporu ují
zem lc m neuzavírat zatím nové smlouvy.
Podniky zpracovávající uhynulá zví ata nemohou prodávat v rámci prevence proti BSE
masokostní mou ku podnik m vyráb jícím krmné sm si. Mou ka se musí spalovat.
Asana ní podniky ov em provozovaly svoji innost z tr eb z prodeje masokostní mou ky. Jak

ipomenula Hana Hricová, uvedeným opat ením EU se mrtvá zví ata stávají odpadem
zat ujícím zem lce v nákladových polo kách.
Josef Formánek, editel spole nosti Vetas, s. r. o., Dob ejovice k v ci uvedl, e jediným

vodem navý ení cen je zm na veterinární legislativy od 1. 7. 2003.
"Ve keré náklady svozu, zpracování a následné likvidace vzniklých produkt  budou
proto ú továny producent m, neboli prvovýrobc m," konstatoval.
Zdroj: Mojenoviny ( eskobud jovické listy), 28. 6. 2003

Diagnóza: Creutzfeld-Jakobova nemoc, to znamená jistou smrt
PRAHA - Prokázat Creutzfeld-Jakobovu nemoc, na ni  pravd podobn  zem ela
esta ty icetiletá ena v sedl anské nemocnici, je  za ivota pacienta je velmi obtí né. Ani

asná diagnóza v ak pro nemocné v inou nic nem ní. Kon í bu  na nejr zn ích
odd leních nemocnic nebo v soukromých sanatoriích, kde u  jen ekají na jistou smrt.
Prokázané i pravd podobné p ípady nemoci
- Velká Británie 129 pacient
- Francie 6
- Irsko, Itálie, Kanada a USA po jednom
- ro  na tuto nemoc umírají na sv  dva lidé z milionu.
Co bylo p inou smrti eny z Hradce Králové, která 19. ervna zem ela v sedl anské
nemocnici, nyní zkoumají patologové z pra ské Thomayerovy nemocnice.
Jen oni doká í v esku bezpe  potvrdit p edpokládanou diagnózu na Creutzfeld-Jakobovu
nemoc (CJD). Ta je nazývána také jako lidská obdoba nemoci ílených krav BSE.
Pro  tak pozd ? Pro  léka i u esta ty icetileté eny nerozpoznali CJD v as a nedokázali jí
pomoci? To jsou nej ast í, p edev ím laické, otázky.
Prokázat CJD je  za ivota pacienta je toti  velmi obtí né. "Lze vyjád it jen ur ité podez ení
na p ítomnost této nemoci, a  po smrti je mo né odebrat mozkové tkán , z nich  u  lze jasn
tuto nemoc prokázat i vylou it," sd lila Jana Vedralová z patologie Thomayerovy
nemocnice.
Nemoc se navíc projevuje podobn  jako druhy sta ecké demence. Jde o houbovitou
degeneraci neuron , která se projevuje úbytkem intelektuálních schopností. " Je to
individuální, ale ten lov k se m ní psychicky.

e zapomínat, mluvit z cesty nebo se m e chovat i asociáln ," popsala nemoc Vedralová.
Za ivota pacienta lze sice provést biopsii mozku, která doká e CJD s jistotou odhalit, ale
takové vy et ení se tém  ned lá. " Je to velmi ojedin lý zákrok.
CJD toti  není p enosná z lov ka na lov ka p i b ném kontaktu, ale stykem se zasa enou
tkání to je mo né. Proto se musejí nástroje pou ité p i biopsii mozku bu  likvidovat, nebo
velmi speciáln istit," vysv tlila primá ka infek ního odd lení nemocnice na Bulovce Hana
Rohá ová.
Potvrzení diagnózy Creutzfeld- Jakobovy nemoci pak stejn  nemá pro pacienta ádný
význam. " V podstat  neexistuje zp sob, kterým by se tato nemoc lé ila. V dy kon í smrtí,"
ekla Rohá ová. A tak jsou lidé s podez ením na CJD posíláni do pra ské Thomayerovy

nemocnice, kde je speciáln  vybavená laborato .
" Léka i tam po mnoha vy et eních podez ení na CJD bu  potvrdí, nebo vylou í. Pro pacienty
se ale v inou nic nem ní. Kon í bu  v nemocnicích na nejr zn ích odd leních nebo v



soukromých sanatoriích," uvedla Rohá ová. Zdroj: Mojenoviny, (Deníky Bohemia), 12. 7.
2003

Rybí mou ka v EU
V EU uva ují o roz ení zákazu u ívat masokostní mou ku ve vý iv  p výkavc  o zákaz

ívání rybí mou ky, který by platil i pro kandidátské zem .
Podle zprávy Fishmeal Information Network (FIN), plánují v EU shrnutí v ech do asných
zákaz  u ívání ivo ných protein , v etn  rybí mou ky, do souboru na ízení, který bude
obsahovat opat ení p ijatá proti BSE b hem posledních 7 let. FIN uvádí, e sou asné období
je rozhodující pro zru ení do asného zákazu u ívání rybí mou ky v krmivech pro

výkavce v EU. Podle odhadu sní il tento zákaz od p ijetí v srpnu 2001 vyu ití rybí
mou ky v EU o 30 %. Následkem plánované regula ní politiky by krom  jiného bylo
roz ení legálního zákazu zkrmování rybí mou ky p výkavc m na dal ích 10
kandidátských zemí pro vstup do EU. Podle FIN je d le ité nalézt platný testovací postup pro
odd lení masokostní mou ky od rybí mou ky.
V návaznosti na tyto zprávy nazna ili odborníci z Japan's Kagoshima University, e objevili
nový enzym, který rozkládá bílkovinné ástice o nich  se domnívají, e p ená ejí BSE.
Uvád jí, e nový enzym je ú inný p i sterilizaci masokostní mou ky a desinfekci za ízení na
jatkách. Enzym byl vyvinut pomocí bakterií typu aktinomycety pou ívaných p i výrob
antibiotik.
Zdroj: Agronavigátor, 13. 7. 2003

Opat ení proti nákaze z masa jsou dostate  ú inná, tvrdí Sou ková
PRAHA - Zavle ení nové formy Creutzfeld-Jakobovy choroby (CJD) do eské republiky se
ministryn  zdravotnictví Marie Sou ková neobává. Podle jejích slov je zem  dostate
chrán na proti nákaze, která by se mohla na lov ka p enést z masa hov zího dobytka,
infikovaného nemocí ílených krav (BSE). Ve keré hov zí maso se testuje na BSE d íve, ne
se dostane na trh. "Já v ím neurolog m a v ím, e opat ení, která jsme zavedli, jsou
dostate  ú inná," ekla na sobotním seminá i ministryn  zdravotnictví Sou ková.
Zd raznila zárove , e panika není na míst . V ka dém p ípad  je nutno vy kat na výsledky
test  mozkové tkán esta ty icetileté eny, která 19. ervna zem ela v sedl anské nemocnici

ejm  na CreutzfeldJakobovu chorobu. Pokud testy potvrdí, e jde jen o ji  dávno známé
varianty, sporadickou nebo familiární, p ípad bude uzav en a ádná dal í vy et ení nebudou.
Ani kdyby se potvrdila nová varianta, není ádné nebezpe í nákazy. "Není to mor, ale velmi
svérázná a extrémn  vzácná choroba," uvedl vedoucí referen ní laborato e, primá  Franti ek
Koukolík. P ipomn l, e je to ji  35. p ípad, který laborato  vy et uje. "Zatím ádný nebyl v
souvislosti s BSE," zd raznil Franti ek Koukolík. V echny prokázané p ípady Creutzfeld-
Jakobovy choroby v eské republice byly podle jeho slov sporadické, bylo jich estnáct a dva
byly familiární, vyskytující se v rodin . Obavy z nákazy jsou zbyte né také proto, e ne ka dý
lov k, který se s nákazou setká, onemocní. V zahrani í zatím nová varianta v dy postihla

takzvané homozygoty, tedy lidi s ur itým typem azení genu. Riziku je tedy podle
dosavadních znalostí vystavena p ibli  jen t etina populace.
Zdroj: Lidové noviny, 14. 7. 2003

Farmá i jsou okrádáni p i testování BSE
Brusel dodal levn í testy, ale zem lci zatím platí p vodní cenu

kolikaleté úsilí R, po adující od Bruselu p ísp vek na testy na nemoc ílených krav, je
kone  korunováno úsp chem. Testy jsou díky EU o polovinu levn í, chovatelé v ak musí
platit p vodní cenu.
Z programu PHARE se poda ilo získat celkem 300 000 testovacích souprav, tak e bylo



mo né od po átku ervence sní it ástku za vy et ení skotu z dosavadních 1350 na 750 korun.
Test, který platí chovatelé skotu, by m l být o 600 korun levn í. "P edpokládáme, e získané
mno ství testovacích sad vydr í na dobu více ne  jednoho roku," konstatoval mluv í Státní
veterinární správy Josef Duben. V praxi v ak zatím slevy nefungují. Jak potvrdil Profitu
soukromý farmá  Leo Suchý ze Slav tína, 8. ervence se na jatkách v Chomutov  platilo za
jeden test 1500 korun, ani  by se kdo pozastavoval nad tím, e jsou plátci de facto okrádáni o
800 korun na jednom prodávaném kusu skotu. Pokud by podobn  postupovala v echna jatka v

R, p li by zem lci m sí  jen na poplatcích za testy o více ne  deset milion  korun.
ení problému s chybným ú továním poplatk  za BSE je podle mluv ího Dubna v

kompetenci krajských veterinárních správ. Levn í testy by p itom m ly být k dispozici.
Firma O.K. Servis BioPro toti  podle obchodního editele Jana Ka para pot ebné mno ství
testovacích sad dodala v as. Tak, aby je bylo mo né od ervence pou ívat. Skute nost, e
zem lci platí za testy p vodní ceny, Dubna i Ka para p ekvapila. Oba ji shodn  vysv tlují
nedostatkem komunikace a p ipou jí, e její d sledky dopadají na ekonomicky nejslab í
lánek potravinového et zce - zem lce. Ten kv li BSE navíc p ichází zhruba o dvacet

kilogram  váhy na jednom kusu skotu, proto e z krav musí jako rizikový materiál odstranit
páte . Za její likvidaci musí navíc zaplatit. P ísp vek z Phare tedy právem pat í do jeho rukou.
Zdroj: Profit, 14. 7. 2003

Lidská obdoba BSE? Uká í a  testy
Podez ení na nevylé itelnou nemoc bylo ji  p tat icet, v echna planá.

ípad eny, která zem ela v p li ervna v sedl anské nemocnici, je v esku ji  p tat icátým,
u n ho  léka i vyslovili podez ení na diagnózu lidské obdoby nemoci ílených krav (BSE),
takzvanou novou variantu Creutzfeld-Jakobovy nemoci.
Vzorky jejího mozku nyní testují odborníci v Národním referen ním centru v pra ské
Thomayerov  nemocnici - jedná se o jediné místo v celém esku, které je na zkoumání této
choroby vybaveno. Výsledky test  nebudou známy d íve ne  koncem m síce.
Primá  centra Franti ek Koukolík je ov em skeptický, e experti skute  po této dob
oznámí: lo o lidskou obdobu nemoci ílených krav. "Jedná se u  o p tat icáté podez ení. Z
toho se Creutzfeld-Jakobova choroba potvrdila v osmnácti p ípadech. Ale nikdy ne lo o
novou variantu," uvedl Koukolík.
Práv  novou variantou této nemoci m e lov k onemocn t po po ití masa z dobyt ete
nemocného BSE.

tí veteriná i doposud objevili est p ípad  BSE u eského skotu - naposledy v
estajovicích vloni na podzim. Veteriná i museli nechat utratit p tadvacet dobyt at. Telefonní

úst edny v nemocnicích byly tehdy zavalené dotazy lidí, co je a není vhodné jíst, obchody
hlásily velký pokles zájmu o hov zí maso.
Navzdory tomu, e léka i o svém podez ení na lidskou obdobu BSE u esta ty icetileté eny
ze Sedl an informovali u  na konci minulého týdne, podobná panika se zatím neopakuje.
"Nikdo nám sem nevolá, ádné obavy mezi pacienty jsme nezaznamenali," uvedla nap íklad
pracovnice sedl anské nemocnice. Ani velké obchody zatím nezájem o hov zí nehlásí.
Ani ministryn  zdravotnictví Marie Sou ková nevidí d vod k obavám. "V ím, e opat ení,
která jsou zavedena, jsou dostate  ú inná," uvedla ministryn .
Hov zí maso, které jde na trh, se od roku 1997 pe liv  testuje. "Infikované hov zí maso se tak
do obchodu díky d kladnému testování nem e dostat," tvrdí éf Státní veterinární správy
Josef Holej ovský.
Ani pokud experti z referen ního centra potvrdí, e ena zem ela na lidskou obdobu BSE,
není podle odborník  d vod k obavám: podle dosavadních znalostí léka  není nemoc
naka livá. Nedá se nap íklad srovnávat s virovými nákazami typu SARS.
"Tady nemoc zp sobují patogenní aminokyseliny, tak zvané priony, které se



nekontrolovateln  klonují," uvedl Koukolík. U pacienta se pak nemoc projevuje
nekontrolovatelnými motorickými pohyby a mentálními poruchami.

iny vzniku nemoci léka i neznají, a proto se v sou asnosti nedá choroba lé it. Ka dý, kdo
jí onemocn l, této chorob  do devíti m síc  podlehl. Dá se navíc t ko podchytit - inkuba ní
doba b  trvá p es deset let.
Pokud se podez ení potvrdí, ode lou Koukolíkovi lidé vzorek do Edinburghu, kde z ídila
Sv tová zdravotnická organizace speciální laborato . Zde se výsledky testu ov í a teprve poté
léka i zvá í, jaké kroky v esku podniknou.
Od roku 1996, kdy se nová podoba Creutzfeld-Jakobovy nemoci objevila, na ni ve sv
zem elo 120 lidí. Nejvíce p ípad  bylo v Anglii a ve Skotsku.
Zdroj: Hospodá ské noviny, 14. 7. 2003

Jatka fakturují neoprávn
Upomínkami a soudními výhr kami se ohán jí n která jatka na Vyso in . Po svých
dodavatelích po adují zaplacení faktur za testy na BSE. Podle v eho tak iní v rozporu se
zákonem. Zem lci se cítí být chováním jatek po kozeni. Mezi nimi je i Ludvík Králí ek z
Hamr  nad Sázavou u áru. Na nedaleká jatka ve Velké Losenici, která mimochodem ke
konci lo ského roku ukon ila provoz, prodal jalovici, na kterou nedostal ani potvrzení, e ji
skute  prodal. Krom  toho, e mu tehdej í provozovatelé, kterých bylo hned n kolik, nedali
peníze za k i a vnit nosti, srazili mu neoprávn  navíc z ceny skotu i sumu za test na BSE.
Nyní panu Králí kovi, a nejen jemu, chodí upomínky, aby zaplatil n kolik stovek za likvidaci
rizikového materiálu (hlava, mícha, páte ). "Na faktu e, která mne upomíná, abych zaplatil
likvidaci rizikového materiálu, nebyla uvedena ádná objednávka z mé strany, ani podle
kterého zákona nebo vyhlá ky je tato ástka na mn  po adována. Domnívám se, e jde o
neoprávn nou fakturaci," íká chovatel Králí ek, a má pravdu. Jak toti  vyplývá ze zákona .
166/ 1999 Sb., likvidovat odpady ivo ného p vodu v etn  specifického rizikového
materiálu jsou povinni zajistit ty osoby, v souvislosti s jejich inností odpad vznikl, tedy
jatka, a to v etn  finan ních náklad . P edseda dru stva ve Velkých Losenicích Jaroslav
Slaný p iznal, e o takových p ehmatech ví: "Vím zhruba asi o deseti podobných fakturách.
Okam it  v e pro et ím a pokud p jde o postup v rozporu se zákonem, bude v e uvedeno na
pravou míru a faktury stornovány," ekl. Faktem je, e nejde o ojedin lý p ípad a jatka si dál

tují tisícové ástky, na které vlastn  nemají nárok.
Zdroj: Mojenoviny (Noviny T ebí ska - Vyso ina), 15. 7. 2003

Zem lci se bou í, mrtvá zví ata se rozkládají na farmách
Krom sko - Na n kterých farmách na Krom sku se za ínají rozkládat uhynulá
hospodá ská zví ata. Zem lci se toti  vzbou ili a necht jí za jejich odvoz platit asana ním
ústav m. Ze dne na den byli toti  postaveni p ed hotovou v c. Ceny za likvidaci uhynulých
zví at od 1. ervence n kolikanásobn  vzrostly.
"Je to ok, ale hlavn  je to cenový diktát," zlobí se editel Okresní agrární komory v
Krom i Jaroslav Kola ík. Spor by m l podle n j vy it stát. Po ínaje 1. ervencem toti
vstoupila v platnost vyhlá ka, která zakazuje jakékoliv pou ívání masokostní mou ky.
Asana ní ústavy, které se starají o likvidaci uhynulých zví at, p itom z prodeje kostní mou ky
kryly zna nou ást náklad  za likvidaci. Te  o tento zisk p ly. Do 1. ervence cht ly od
zem lc  korunu padesát za kilogram váhy uhynulého zví ete. Nyní po adují 8,50 korun.
"Zem lci se vzbou ili. V dy  tak je ka dá uhynulá kráva p ijde na p t tisíc. Jestli e se stát
rozhodl nadstandardn  chránit potravinový et zec, m l by také zaplatit náklady nebo do toho
vstoupit n jak jinak," staví se za zem lce editel agrární komory.
Stát zkrmování masokostní mou ky zcela zakázal v obavách ze ení lidské varianty BSE,
takzvané nemoci ílených krav. Dosud se mohla zpracovávat alespo  svalovina a kosti, od 1.



ervence v ak není mo né ani to. "Nyní tedy slou íme za vzor celému sv tu. Nap íklad v
USA se masokostní mou ka zkrmuje vesele dál. Jen e se nikdo nepostaral o to, kdo to

echno zaplatí," argumentuje Kola ík.
enos nemoci ze svaloviny a kostí p itom nebyl dosud prokázán, i kdy  jisté riziko existuje.

"Zákon ud lal ze dne na den z masokostní mou ky odpad, který navíc na ídil spalovat v
elektrárnách nebo cementárnách. To ale p ece nem e platit zem lec," argumentuje
Kola ík, který jednal se zástupci asana ních ústav  alespo  o zmírn ní podmínek, zatím v ak
neúsp . Ty trvají na nové, n kolikanásobn  vy í cen . "Proto jsem o vzniklé situaci
informoval krajskou veterinární správu a orgány Zlínského kraje," dodal Jaroslav Kola ík.
Mrtvá zví ata u  le í na farmách v Morkovicích, Postoupkách a Kostelci u Hole ova.
Zem lci necht jí za odvoz platit víc. Argumentují tím, e zákon jasn  mluví o sjednané
cen , s nimi v ak drastické zvý ení cen t chto slu eb neprojednával nikdo. éf krom ské
veterinární stanice Jan Holík uvedl, e veteriná i zatím situaci monitorují. Pokud se zhor í,
zasáhnou. "V takovém p ípad  máme mo nost zasáhnout formou mimo ádných veterinárních
opat ení a najít viníka tohoto stavu," ekl veteriná .
Holík také upozornil, e zem lci mají mo nost erpat na uhynulá zví ata peníze ze státního
dota ního titulu. Zem lci o této mo nosti v dí, to v ak podle nich není ádné ení. Tento
dota ní titul toti  zahrnuje i dal í polo ky, nap íklad dotace na ztráty z poji ní proti ivelním
pohromám. P itom pen z je v n m málo. Jestli e se v echny vy erpají na likvidaci uhynulých
zví at, nez stalo by v n m nic.
Zdroj: MF Dnes, 16. 7. 2003

Na farmách le í t la uhynulých zví at
Krom  - Na farmách na Krom sku se za ínají rozkládat uhynulá hospodá ská zví ata.
Zem lci se vzbou ili a necht jí za jejich odvoz platit asana ním ústav m. Ze dne na den
byli toti  postaveni p ed hotovou v c. Ceny za likvidaci uhynulých zví at od 1. ervence

kolikanásobn  vzrostly. "Je to ok, ale hlavn  je to cenový diktát," zlobí se editel Okresní
agrární komory v Krom i Jaroslav Kola ík. Mrtvá zví ata u  le í na farmách v
Morkovicích, Postoupkách a Kostelci u Hole ova. Podle Kola íka by spor m l vy it stát. V
ervenci toti  za ala platit vyhlá ka, která zakazuje jakékoliv pou ívání masokostní mou ky.

Asana ní ústavy, které se starají o likvidaci uhynulých zví at, p itom z prodeje mou ky kryly
zna nou ást náklad  za likvidaci. Te  o tento zisk p ly. Do 1. ervence cht ly od
zem lc  korunu padesát za kilogram váhy uhynulého zví ete. Nyní po adují 8,50 koruny.
"Zem lci se vzbou ili. V dy  tak je ka dá uhynulá kráva p ijde na p t tisíc. Jestli e se stát
rozhodl nadstandardn  chránit potravinový et zec, m l by také zaplatit náklady," staví se za
zem lce editel agrární komory. Stát zkrmování masokostní mou ky zcela zakázal v
obavách ze ení lidské varianty BSE, takzvané nemoci ílených krav. Dosud se mohla
zpracovávat alespo  svalovina a kosti, to se od 1. ervence u  nesmí. "Nyní tedy slou íme za
vzor celému sv tu. Nap íklad v USA se masokostní mou ka zkrmuje vesele dál. Jen e se
nikdo nepostaral o to, kdo to v echno zaplatí," argumentuje Kola ík. P enos nemoci ze
svaloviny a kostí p itom nebyl dosud prokázán, i kdy  jisté riziko existuje. "Zákon ud lal ze
dne na den z masokostní mou ky odpad, který navíc na ídil spalovat v elektrárnách nebo
cementárnách. To p ece nem e platit zem lec," tvrdí Kola ík. Jednal se zástupci
asana ních ústav  alespo  o zmírn ní podmínek, zatím v ak neúsp .
Zdroj: MF Dnes, 17. 7. 2003

Farmá e stra í výdaje za mrtvé krávy
Chrudim - Na zem lce se valí hrozba dal ích výdaj , s nimi  si a  doposud nemuseli lámat
hlavu. Jde o platby spojené s nucenou porá kou hospodá ských zví at.
Jak uvedl editel Agrární komory Chrudim Václav Kroutil, sanitní jatka, je  provád jí nucené



porá ky, cht jí p esunout platby související se specifickým rizikovým materiálem a testy BSE
na farmá e.
"Zmín ným materiálem je nap íklad páte  a podobn . Do sou asnosti hradí celé tyto náklady
sanitní jatka, ale nové smlouvy u  koncipují tak, aby tato povinnost p la na zem lce,"
vysv tluje editel Kroutil. Farmá m se to ov em nezamlouvá. Na Chrudimsku proto vznikla
iniciativa, jejím  cílem je nalézt ení.
"U  se k nám p idávají i dal í regiony v republice. Chceme se dohodnout na kompromisu,"
podotýká Kroutil. Tím by podle jeho slov mohlo být rozd lení náklad  z jedné poloviny na
farmá e a z druhé na sanitní jatka. Na toto téma se prý v sou asnosti jedná.
"Cht l bych ale v této souvislosti upozornit zem lce, aby prozatím nepodepisovali nové
smlouvy, a to a  do doby, ne  budou dohodnuty nové jednotné podmínky," vyzývá záv rem
farmá e editel Agrární komory Chrudim.
Zdroj: Mojenoviny (Noviny Chrudimska), 18. 7. 2003

Pokrok v lé  BSE
Japonským v dc m se poda ilo vytvo it nový enzym, který by mohl pomoci p i lé  BSE.

dci z japonské univerzity v Kagoshim  nazna ili, e se jim poda ilo objevit nový enzym,
který je schopen roz pit proteinové ástice, které jsou pravd podobn  p ena em bovinní
spongioformní encefalopatie (BSE). Nový enzym je efektivní i ve sterilizované masokostní
mou ce a dá se pou ít v dezinfek ním za ízení pou ívaném na jatkách. Nový enzym v dci
vytvo ili za pou ití jednoho typu bakterií (actinomyceta), které se b  vyu ívají p i výrob
antibiotik.
Zdroj: Agronavigátor, 25. 7. 2003

Zem lci cht jí výjimku na likvidaci uhynulých zví at
Zem lci z Havlí kobrodska cht jí po veteriná ích výjimku, aby v p ípad  nutnosti mohli
uhynulá zví ata, která nebudou do 24 hodin odvezena do asana ního ústavu, zlikvidovat
zahrabáním. Asana ní ústavy toti  v d sledku zákazu pou ívání masokostní mou ky zvý ily
od ervence ceny za likvidaci kadáver  a chovatelé na zaplacení nemají peníze. Podle
editelky okresní agrární komory Marie Brodinové je situace kritická a problém není en.

"M e se stát, e uhynulá zví ata z stanou le et v zem lských podnicích a stanou se
zdrojem ení nebezpe ných nákaz," ekla v era TK. N kolik zdechlin ji  bylo odvezeno a
po slo itém vyjednávání. Zadlu ení zem lci podle ní nemají s asana ními ústavy ze zákona
dohodnuté smluvní ceny a na jednostranné návrhy podnik  nemohou p istoupit. "Nemají od
nich p edlo enou kalkulaci nových cen. Z tohoto d vodu m e dojít k totálnímu kolapsu
zákonného systému likvidace kadáver ," upozornila. Podle editele veterinární správy kraje
Vyso ina Ji ího ulce nová vyhlá ka dosud nenabyla ú innosti. Podle jejího návrhu, který má
k dispozici, musejí být vysokorizikové konfiskáty ivo ného p vodu zpracovány v
asana ním podniku. "Vyhlá ka ne í situaci, kdy podnik odmítne kadáver odvézt z d vod
nezaplacení za svoz a ne kodné odstran ní," konstatoval. Záhrabovi  by mohlo být podle
návrhu vyu ito p edev ím v p ípad  zví at nemocných nebo podez elých z nebezpe né
nákazy. Vytypování a z ízení záhrabovi  není pln  v kompetenci orgán  veterinární správy,
upozornil. Jejich vybudování by po souhlasu vlastníka pozemk , musel povolit p íslu ný
stavební ú ad, upozornil. "Dojde-li ke krizové situaci v kraji Vyso ina ve svozu kadáver
po ádám úst edního editele Státní veterinární správy R o stanovisko a pomoc," ubezpe il

ulc. Záhrabovi  bylo v kraji Vyso ina naposledy vybudováno u Zem lského dru stva
Du ejov na Jihlavsku v ervnu 2001. Kv li BSE v n m bylo zlikvidováno 134 pora ených
kus  hov zího. Vnit nosti z naka ených krav spálili tehdy hasi i na hranici.
Zdroj: Topagro, 25. 7. 2003



Nejv í evrop tí producenti hov zího masa
Rok 2002 byl v EU obdobím zotavování trhu s hov zím masem po krizi vyvolané BSE na
podzim 2000 a po vypuknutí slintavky a kulhavky v roce 2001. Objem porá ek skotu a telat
byl vloni v EU o 2 % vy í ne  v roce 2001. Nár st zaznamenala v ina lenských zemí,
av ak N mecko a Rakousko stále je  poci ovaly dopad BSE, a také Irsko a Finsko vykázaly
pokles porá ek.
Sní ila se hmotnost jate ních kus , tak e celková hmotnost jate  opracovaných t l byla jen
o 1 % vy í ne  v roce 2001 a inila 7,5 milion  tun. S poklesem po tu dobytka o ekávají
analytici propad porá ek a  do roku 2004. Prognózy p edpokládají úbytek porá ek porá ek
hov zího dobytka o 1,8 % z 27 446 tisíc kus  v roce 2002 na 26 952 tisíc. Hlavní propad má
nastat v Dánsku, Francii a Belgii (pokles o více ne  5 %). Naopak významný vzestup porá ek

ekává Irsko (o 8 % na více ne  2 miliony kus ), Holandsko a Velká Británie.
V oblasti hov zího masa dominují v EU irské zpracovatelské spole nosti, které mají aktivity v
Irské republice a v Severním Irsku, p íp. Velké Británii. Nejvýznamn í je Irish Food
Processors - skupina zahrnující AIBP a Silvercrest v Irsku a britské firmy ABP a
Wessex Foods. Skupina porá í dohromady kolem 750 tisíc kus  skotu ro  a kolem 2
milion  jeh at a zam stnává více ne  3000 lidí. AIBP porá í více ne  400 tisíc kus
skotu a vlastní 10 zpracovatelských podnik  v Irsku. Pat í jí kolem 25 % národního
trhu. ABP s podniky v Anglii, Skotsku a Severním Irsku porá í více ne  300 tisíc kus
dobytka a 1,5 milionu ovcí. Disponuje 13 podniky, v hov zích porá kách zaujímá 12 %
národního trhu, v porá kách ovcí 10 %. Celkov  má skupina Irish Foods Processors 3,5 %
trhu EU.
Agronavigátor, 18. 9. 2003

BSE - po et vy et ení roste - ádný nový p ípad
Po ty vy et ení porá eného skotu star ího ne  30 m síc , pop ípad  nutn  pora eného nad 24

síc , a v ech uhynulých kus  ji  dosáhly k 30. zá í 2003 skoro 450 tisíc, p esn  449 796.
Informoval o tom tiskový mluv í Státní veterinární správy R (SVS) Josef Duben. Dal í

ípad onemocn ní bovinní spongiformní encefalopatií, mimo p ti ji  d íve
diagnostikovaných starých krav, u nás zatím zji n nebyl.
O p ístupu k problematice BSE se podle Dubna v EU stále diskutuje. "Nap íklad se asi do
dvou m síc  chystá jednání, které by m lo skon it hlasováním o "zm ení p ístupu" v
ozna ování páte e skotu jako specifického rizikového materiálu, neboli SRM. Z ejm  se
bude uva ovat o tom, e u zví at narozených po 1. únoru 2002 nebude páte  t chto zví at
ozna ována jako SRM, co  znamená, e nebude konfiskována a jako SRM likvidována,"
uvedl Duben. Toto datum bylo zvoleno z ejm  s ohledem na v EU platící totální zákaz
zkrmování masokostních mou ek v em zví at m. Tento zákaz bude ale v na í republice platit

 od 1. listopadu. Mo nost neodstra ovat páte  skotu by nap íklad op t umo nilo do na ich
restaurací návrat steak  na kosti.
Agris, 2. 10. 2003

EU hodlá zmírnit prevenci BSE, mo ná se vrátí steak od kosti
PRAHA ( IA) - Zhruba do dvou m síc  se chystá v rámci EU jednání, které by m lo skon it
hlasováním o zm ení p ístupu v ozna ování páte e skotu jako specifického rizikového
materiálu (SRM). Informoval o tom tiskový mluv í Státní veterinární správy R (SVS) Josef
Duben.
To by podle jeho slov mohlo v praxi znamenat konec povinnosti odstra ovat páte  skotu na
jatkách. Díky tomu by se mohly nap íklad v restauracích op t objevit steaky na kosti.
"Z ejm  se bude uva ovat o tom, e u zví at narozených po 1. únoru 2002 nebude páte  t chto
zví at ozna ována jako SRM, co  znamená, e nebude konfiskována a jako SRM



likvidována," uvedl Duben. Toto datum bylo s ohledem na v EU platící totální zákaz
zkrmování masokostních mou ek v em zví at m, který ale nap íklad v R za ne platit a  od
leto ního 1. listopadu.
Zm na p ístupu EU podle Dubna vychází zejména ze stále klesajících po  zví at, u nich
byla zji na nemoc ílených krav - BSE. To platí i pro R. K 30. zá í leto ního roku dosáhly
po ty vy et ení porá eného skotu star ího ne  30 m síc , pop ípad  nutn  pora eného nad 24

síc , a v ech uhynulých kus ísla 449 796. "Dal í p ípad onemocn ní BSE, mimo p ti ji
íve diagnostikovaných starých krav, u nás zatím zji n nebyl," konstatoval Duben.
IA, 2. 10. 2003

 t etina zpracovatel  masa skon í
Harmonizace p edpis  a vyhlá ek se v zem lství p edev ím týká veteriná  a
rostlinoléka . Veteriná i mají na svých bedrech nalo eno ale nejvíc. Na pár aktualit
odpov l Josef Holej ovský, editel Státní veterinární správy eské republiky.
Co pane editeli p inesla sch zka s komisa em Davidem Byrnem? Údajn  sem p ijel kárat a
popostr it.
Komisa  Byrne mimo jiné p ipomn l sliby eské republiky, e v okam iku vstupu u nás
nebudou zpracovatelské podniky a provozy, které by nespl ovaly evropskou a nyní ji  i
eskou harmonizovanou legislativu. S panem ministrem jsme jej podrobn  seznámili s

postupy schvalování zpracovatelských závod .
Kolik je potraviná ských provoz  kontrolovaných veteriná i? A kolik skon í p ed vstupem do
Evropské unie?
Ur itá nejasnost mohla vzniknout v minulosti tím, e Státní veterinární správa ve svém
informa ním systému vykazuje v echna dozorovaná místa, tedy i bourárny a výrobny za
obchody, kde jde o p ímý prodej zákazníkovi.

ch je kolem sedmi tisíc. Tato místa se ídí Sm rnicí Rady EU. Nejde tedy o zpracovatelské
závody v pravém slova smyslu, které podléhají komoditním vyhlá kám o tzv. " erveném"
mase (hov zím a vep ovém) a tzv. "bílém" mase (dr be ím). Zpracovatelských závod , které
dodávají do tr ní sít , je zhruba 1 200 v p ípad  jatek, bouráren a výroben.
Mlékáren je dv  st . Zatím nelze p esn íci, kolik jich nebude schváleno. M e zhruba jít
pr ru o jednu t etinu, pop ípad  i více, p em  nejvíce jich bude ve sfé e zpracování masa.

kte í cht jí umo nit u prasat a dr be e tak zvané nekanibalistické zkrmování masokostní
mou ky. Souhlasíte?
Problém zkrmování masokostních mou ek lze vnímat ze dvou pohled . První je ten., který
vychází z potenciálního nebezpe í naka ením bovinní spongiformní encefalopatií, neboli
BSE. Tento pohled ale dnes po zku enostech s testováním a s ubýváním rizikových

kových kategorií skotu postrádá na aktuálnosti. Z toho ale vyplývá pohled druhý –
etický – není vhodné krmit kanibalisticky - poz statky stejného ivo ného druhu
stejnému druhu. Dobrá, pokud se na tomto p ístupu v EU v ina autorit dohodne, bude to
závazné i pro nás. Diskutabilní pak je, zda nepovolit zkrmování ivo ných bílkovin,
masokostní mou ky z jiných druh  zví at. Nebyli bychom proti zkrmování masokostních
mou ek z jate ního odpadu ze zví at, která jsou posuzována jako po ivatelná pro lov ka.
Zále í na shod , k jaké dojdou lenské zem .
Mojenoviny, 6. 10. 2003

Hrozí sv tu nová varianta nemoci ílených krav?
TOKIO – Japonsko má osmý p ípad nemoci ílených krav. Znepokojující je fakt, e byla
prokázána u krávy, které bylo 23 m síc , narodila se tedy u  v dob  platnosti zákazu
zkrmování masokostní mou ky.
„Podle v eho jde o nový typ nemoci, odborníci musí zjistit, jak se zví e mohlo nakazit,“ uvedl



japonský ministr zem lství Jo ijuki Kamei.
Podle eských veteriná  není d vod ke znepokojení. „Pokud byla zji na nová varieta
nemoci, prokázala se na stejných p ístrojích , které pou ívá i eská veterinární laborato ,“
uvedl Josef Duben, tiskový mluv í veterinární správy. „Na i experti by ka dý takovýto p ípad
zachytili,“ dodal Duben.
V esku bylo zatím odhaleno p t p ípad  BSE.
Mojenoviny, 8. 10. 2003

Farmá i cht jí po EU výjimku na zkrmování masokostní mou ky
O výjimku ze zákazu zkrmování masokostní mou ky, který platí v zemích Evropské unie do roku
2005 a v R od za átku m síce, cht jí po ádat Brusel tuzem tí zem lci. Po propadu sklizn
obilovin o 16 procent a výnosech kuku ice jen na t etin  b né úrovn  jim toti  chybí nezbytná
sou ást krmných sm sí pro výkrm zví at.
"Po propadu sklizn epky není ádná alternativa," ekl noviná m v Brn  prezident Agrární komory

R Václav Hlavá ek. Farmá m podle n j nyní vá  zasahuje do ekonomické bilance drastické
zvý ení cen sóji, která m e masokostní mou ku ve sm si nahradit. Z d ív í ceny 7700 K /t se
plodina dostala a  na sou asných 10.800 korun a podle Hlavá ka lze o ekávat dal í dodávky s cenou
i p es 11.000 korun za tunu. Doplnil, e jen u vep ového masa by to spolu s dopl kem minerál  a
aminokyselin do sm sí znamenalo zvý ení náklad  o 2,50 a  t i K  na kilogram. S výjimkou v ak
nesouhlasí ezníci. P edseda eského svazu zpracovatel  Ladislav Steinhauser upozornil, e je
nebezpe né na toto téma otevírat s EU diskuzi. "Jakékoli ústupky jsou nereálné a vstupenka R do
unie bude prost  stát zvý ené náklady," uvedl s tím, e pokud se eským vyjednava m poda í
zlomit jako jediným na ízení EU, jako odborník a veteriná  to uvítá. Zd raznil ale, e nyn í cena
vep ového v ivém je na úrovni okolních zemí a zpracovatelé nebudou rozhodn  surovinu doma
nakupovat drá . "K navý ení ceny masa v tuto chvíli nedojde, je to otázka nabídky a poptávky, ale
pouze do vstupu zem  do EU," prohlásil Steinhauser. Problematiku masokostní mou ky ozna il jako
zatím ne itelný problém pro potraviná ský pr mysl. Podle jeho slov je t eba po ítat s otev ením
trhu a pokud výjimku tí zem lci dostanou, hrozí jim naopak zákaz vývozu produkce. "V echny
státy v ak budou moci dová et k nám," uzav el Steinhauser. Zákaz zkrmování masokostní mou ky

 do poloviny roku 2005 je podle odborník  rozporuplnou reakcí na nebezpe í takzvané nemoci
ílených krav (BSE). O nejednotnosti odborných stanovisek sv í i pom r hlasování, kdy pro zákaz

hlasovalo osm a proti sedm zemí z evropské patnáctky.
Agronavigátor, 11. 11. 2003

Likvidaci krav podez elých z nákazy zdr uje evidence
Nepo ádek v evidenci zem lských podnik  zdr uje likvidaci skoro devíti set kus  dobytka kv li
nedávnému p ípadu BSE zji nému u mladé dojnice ze Sy enova u Lomnice nad Popelkou.
Veteriná i doposud v p ti farmách Semilska a Ji ínska pracn  dohledávají kusy, které p ly s
naka enou krávou do styku.
"Nechceme zbyte  utratit jediný kus dobytka. Zárove  musíme pe liv  dbát, abychom zodpov dn
vytipovali v echny rizikové kusy. Zorientovat se v ak podle eviden ních ísel v p esunech dobyt at
mezi jednotlivými zem lskými podniky není zrovna jednoduché. Nezbývá ne  kontrolovat, jestli
ka dému eviden nímu íslu odpovídá ten správný kus," popsal doslova mraven í práci editel
Veterinárního inspektorátu v Semilech Václav vihel. "Povinnost zem lc  hlásit do centrální
evidence ve keré p esuny zví at platí od dubna 2001, kdy  naka ená dojnice z Lomnicka se narodila
5. února 2000. Jde o mnohdy detektivní práci najít v echny kusy rok dop edu a rok zp t, které pat í
do stejné krmivové skupiny jako naka ená kráva," podotkl mluv í státní veterinární správy Josef
Duben. Likvidace dobyt at nemající v historii eského zem lství obdoby za ne proti termínu zprvu

edb  stanovenému na za átek minulého nejd íve koncem tohoto týdne. "Zákony, které jsou u
pln  kompatibilní se zem mi Evropské unie, nestanoví termín likvidace rizikových kus . íkají



neprodlen , eho  vyu íváme, abychom nemuseli porazit v ech doposud vytipovaných 874 dobyt at
najednou," dodal Duben. "Na rozdíl od ostatních máme, ekla bych, p esnou po íta ovou evidenci
celého stáda osm let zp t. Veteriná i museli naopak p iznat, e na e záznamy sedí víc ne li evidence
spole nosti Zeos Lomnice nad Popelkou, kam ka doro  posíláme na e telata na odchov," tvrdí
Jaroslava Vávrová, p edsedkyn  ZD Ko álov na Semilsku, které BSE zatím p ipraví o 107 krav.
Podniky posti ené katastrofou BSE se stále s odkazem na d íve nedota enou evidenci sna í
zpochybnit objektivitu test  na BSE u krávy ze sy enovského kravína. "Nechceme se vzdát a nechat

eba zbyte  vybít to nejcenn í, co máme - chovná stáda dobytka. M la by být mo nost zjistit
pomocí test  DNA, zda lo skute  o uvád nou krávu z Lomnicka, po ní  zbyl pouze vzorek
mozkové tkán ," dodal jeden ze zem lc . "V tomto p ípad  nelze mluvit o ádných
pochybnostech. Stoprocentn  jde o správnou krávu. Není tedy d vod d lat dal í testy," tvrdí ale
Duben.
Právo, 11. 11. 2003

Zákaz z unie je prý nev decký

Brno - Zákaz zkrmování masokostních mou ek hospodá skými zví aty, k n mu eská republika
istoupila od za átku m síce po vzoru stát  Evropské unie, pova ují veterinární asana ní ústavy za

nev decký a nerozumný. Uvedl to edseda Sdru ení asana ních podnik R Václav Jordán.
R toti  nemá na rozdíl od unie ádné sklady takzvané problematické mou ky s rizikem

kontaminace BSE, proto e v dy dodr ovala bezpe nostní legislativu i kontrolní mechanismy.
"Dokladem je v zemi nejdéle udr ená beznákazová situace," ekl Jordán. Nebylo toti  prokázáno, e
výskyt BSE u n kolika kus  hov zího má n jakou spojitost s masokostní mou ku eské výroby.
Jordán upozornil, e b ná veterinární asanace a hygienická o ista zem  stojí ro  asi 1,2
miliardy korun. Nezbytná náhrada mou ky v krmných sm sích pak m e p i nyn í eskalaci
cen sóji p ijít na dal ích 1,5 miliardy korun. Do sm sí je navíc nutné p idat minerály a
aminokyseliny. " eský zem lec to není logicky schopen zaplatit a celá v c se musí promítnout a
do spot ebitelských cen,"míní Jordán. Zdra ení zem lských výrobk  v ak podle prezidenta
Agrární komory R Václava Hlavá ka není realizovatelné. Farmá i po adují, aby zvý ené náklady
uhradil stát. Je sice p ipravena áste ná státní kompenzace za likvidaci uhynulých zví at, ale ta
nesta í, uvedl Hlavá ek. Zem lci navíc musí nyní platit kafileriím p ímo, co  je neúm rn
zat uje, a proto po adují pro tyto ú ely bezhotovostní platby. Mojenoviny, 12. 11. 2003

Je t eba ut snit hlavu

V souladu s na ím veterinárním zákonem, který pln  transponuje veterinární legislativu platnou v
EU, vydává Josef Holej ovský, úst ední editel Státní veterinární správy, mimo ádné veterinární
opat ení, které up es uje n které postupy související s prevencí BSE. Jedním z nejnápadn ích a
nejd le it ích opat ení je následující povinnost pro jatka a bourárny – ne  se cokoli za ne podnikat
s hlavami pora eného skotu, a to ze zví at, která jsou star í 12 m síc  a kus , které byly vy et eny na
BSE (star í 30 m síc ), je nutné ucpat  ránu po vst elu na ele a týlní otvor (foramen occipitale
magnum) nepropustnou zátkou. Toto opat ení má své vysv tlení v prvenci, aby nedo lo ke
kontaminaci masa nervovou tkání skotu a to i v p ípad , kdy  jde o zví e mladé i star í. Toto opat ení
vyplývá z  opatrnosti v p ípad  bovinní spongiformní encefalopatie  (BSE). Jeliko  jsou stále bílá
místa v poznání této nemoci, je toto opat ení na míst . Asana ních podnik  se pak týká p edev ím
povinnost nezpracovávat na stejném za ízení specifikovaný rizikový materiál, kadávery a následn
dal í konfiskáty ivo ného p vodu, nebo  masokostní mou ka z “normálních”, nezávadných
konfiskát  se smí vyu ívat do sm sí pro krmení zájmových zví at. Toto mimo ádné veterinární
opat ení nabude ú innosti v nejbli ích dnech. Agronavigátor, 13. 11. 2003



MZe z ejm  v rozpo tu p esune na jiný ú el n kolik set milion  K

Návrh zm n dnes schválila vláda, uvedla na tiskové konferenci mluv í kabinetu Anna Veverková.
Projednat ho musí je  rozpo tový výbor Poslanecké sn movny MZe chce p esunout zhruba 221
milion  korun z b ných do kapitálových výdaj . Z toho by m lo jít asi 49 milion  korun na
spolufinancování projekt  Phare a 172 milion  korun na výdaje související s budováním Agrární
platební agentury. Na její vybavení resort hodlá je  vyu ít 54 milion  korun z podpor lesnímu
hospodá ství. MZe chce dále p esunout 78 milion  korun z neinvesti ních pen z na pozemkové
úpravy pro vybavení a innost pozemkových ú ad . Také z dotace Podp rnému a garan nímu
rolnickému a lesnickému fondu by m lo jít n kolik desítek milion  korun na jiný ú el. Asi 66
milion  korun chce MZe op t na vybavení APA. Necelých 14 milion  korun má dostat na investice
Státní rostlinoléka ská správa. Veteriná m chce MZe p idat 20 milion  korun na vy et ování
nemoci ílených krav (BSE) a sedm milion  korun je ur eno na z ízení marketingové agentury.
Dal ích 46 milion  korun by m lo jít vodnímu hospodá ství. Vláda dnes také schválila zákon o
Zem lské vodohospodá ské správ , podle n  by se sídlo této instituce m lo p esunout z Brna do
Prahy. Úst edí správy, tedy technický a ekonomický útvar, v dy sídlilo v Praze. V Brn  je generální
editel a útvar informatiky. Praktický dopad návrhu by m l být ten, e se do hlavního m sta
est huje editel správy. Útvar informatiky m e v Brn  z stat jako deta ované pracovi , uvedlo

MZe. P vodn  sídlila celá Zem lská vodohospodá ská správa, která má na starosti drobné
zem lské vodní toky a vodní díla, v Praze. Bývalý ministr zem lství Josef Lux ji v rámci
decentralizace státní správy rozd lil. Novým zákonem se má posílit postavení Zem lské
vodohospodá ské správy. Návrh zákona také roz uje p sobnost organizace ve správ
odvod ovacích za ízení, i p i vedení evidence vodních d l k melioracím pozemk . Agris, 14. 11.
2003

Objevili novou formu BSE

TURÍN - Italským v dc m se poda ilo objevit novou  formu choroby ílených krav (BSE).
Kolektiv expert  z Turína objevil u jednoho kusu skotu v elní oblasti mozku dosud neznámý
druh prion . Rovn  po kození mozku, které p ítomnost prion  provází bylo jiné ne  u dosavadní
varianty BSE. V dci pova ují priony za hlavní p inu BSE, p ípadn  Creutzfeld-Jakobovy choroby,
postihující lov ka. Výskyt nové varianty BSE hlásí rovn  odborná pracovi  z jiných evropských
zemí, tvrdí vedoucí kolektivu odborník  Maria CARAMELLIOVÁ. Nové poznatky expert  jsou pro
lidstvo varováním, aby nebezpe í BSE nepodce ovalo. Agronavigátor, 15. 11. 2003

SVS zp es uje prevenci BSE

V souladu s veterinárním zákonem, který pln  transponuje veterinární legislativu platnou v EU,
vydává Josef Holej ovský, úst ední editel Státní veterinární správy R (SVS), mimo ádné
veterinární opat ení, které up es uje n které postupy související s prevencí BSE. Informoval o tom
tiskový mluv í SVS Josef Duben. "Jedním z nejnápadn ích a nejd le it ích opat ení je
následující povinnost pro jatka a bourárny - ne  se cokoli za ne podnikat s hlavami pora eného
skotu, a to ze zví at, která jsou star í 12 m síc  a kus , které byly vy et eny na BSE (star í 30

síc ), je nutné ucpat ránu po vst elu na ele a týlní otvor (foramen occipitale magnum)
nepropustnou zátkou. Toto opat ení má své vysv tlení v prevenci, aby nedo lo ke kontaminaci
masa nervovou tkání skotu a to i v p ípad , kdy  jde o zví e mladé i star í. Opat ení vyplývá z
opatrnosti v p ípad  bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Jeliko  jsou stále bílá místa v
poznání této nemoci, je tento postup na míst ," vysv tlil Duben. Asana ních podnik  se pak podle
jeho údaj  týká p edev ím povinnost nezpracovávat na stejném za ízení specifikovaný rizikový
materiál, kadávery a následn  dal í konfiskáty ivo ného p vodu, nebo  masokostní mou ka z



"normálních", nezávadných konfiskát  se smí vyu ívat do sm sí pro krmení zájmových zví at. Toto
mimo ádné veterinární opat ení nabude podle Dubna ú innosti v nejbli ích dnech. Agris, 14. 11.
2003

Veteriná i chystají pi kové diagnostické pracovi

Na po átku p tího roku by m la být ukon ena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace hlavní budovy
Státního veterinárního ústavu (SVÚ) v Olomouci, který pat í ke t em základním veterinárním
diagnostickým pracovi tím v R. Zahájena byla ji  p ed p ti lety s cílem vybudovat moderní
diagnostické pracovi , které by bylo pln  kompatibilní s laboratorními pracovi ti v Evropské unii.
Podle editele SVÚ Jana Bardon  umo ní ústavu modernizace provád t laboratorní diagnostiku
vzork  nejen na území R, ale i v dal ích státech EU. "Ji  dnes je v ina na ich laborato í svým
vybavením a prostorovým uspo ádáním na pi kové úrovni srovnatelné s vysp lými evropskými
zem mi," zd raznil editel. Jedním z d vod  modernizace je podle n j i to, e ústav vy et uje adu
vzork  potravin ivo ného p vodu od výrobc  ze zahrani í. "Zejména tamní renomované firmy
provád jí tzv. zákaznické audity. Jejich zástupci se jezdí dívat do laborato í, které vy et ují jejich
vzorky, aby ov ili, e výsledky, k nim  dosp jí, jsou v rohodné. T chto audit  jsme tu u  m li adu
z USA, Anglie, Dánska i N mecka. Bylo u nás u  i n kolik misí komisa  z EU," uvedl Bardo .
Postupná rekonstrukce a modernizace laboratorních pracovi  vytvá í ve SVÚ také podmínky pro
zavád ní nových metod vy et ování a mj. i pro diagnostiku nových nákaz, jako je nap íklad BSE.
"D le itým faktorem je i ochrana zdraví na ich pracovník ," poznamenal editel. Osm odd lení
olomouckého SVÚ, která mají k dispozici 27 laborato í, provádí laboratorní kontrolu zdravotní
nezávadnosti potravin, diagnostiku chorob zví at a monitoring cizorodých látek v potravinovém
et zci lov ka. Právo, 14. 11. 2003

Ministr Palas ádá Brusel o kompenzaci za BSE

PRAHA ( IA) - O spoluú ast Evropské unie (EU) na kompenzaci kod zp sobených tuzemským
chovatel m skotu výskytem BSE po ádal evropského komisa e pro zem lství a rybolov Franze
Fischlera ministr zem lství R Jaroslav Palas. Informoval o tom na dne ní tiskové konferenci.
Podle Palase je situace v R specifická existencí velkokapacitních chov , tak e kody zp sobené
likvidací vrstevnic posti ených kus  skotu jsou výrazn í ne  je obvyklé v EU. V souladu s
legislativou unie je nutné díky posledním dv ma p ípad m BSE na na em území zlikvidovat

es 1100 zví at, konkrétn  874 kus  v p ípad  podniku ZEOS Lomnice nad Popelkou
(sedmý p ípad) a 251 kus  v rámci osmého výskytu BSE ve spole nosti Zemos Velké N ice.
Jednou z mo ností, jak by se mohla EU na kompenzaci podílet, je podle Palase uhrazení test
zmín ných 1125 zví at z prost edk  EU. "Jeden test stojí zhruba 1400 korun," p ipomn l ministr.
Podle Palase je nicmén  v EU t eba otev ít otázku, zdali je tak rozsáhlá likvidace zví at

decky zd vodnitelná. Jak poznamenal úst ední editel Státní veterinární správy R Josef
Hole ovský, klí ové je na jednu stranu zajistit bezpe nost spot ebitele a vylou it podez elé kusy z
potravního et zce, na druhou stranu minimalizovat ztráty, které z utrácení zví at vznikají. " eská
strana se bude sna it alespo  oddálit dobu utracení t hotných kus ," konstatoval Holej ovský. IA,
18. 11. 2003

i nové p ípady výskytu nemoci ílených krav (BSE) za poslední m síc nijak nezpochyb ují
bezpe nost potravin, které se dostávají na ná  st l. Naopak jsou dokladem toho, e vy et ování na
jatkách i dal í razantní opat ení, která chrání nezávadnost potravin, jsou ú inná, uvedl v úterý
ministr zem lství Jaroslav Palas. P i vysoké etnosti porá ek a provád ných kontrol v R po et

ípad  BSE podle Palase nep ekra uje standardní výskyt této nemoci v okolních zemích.



"Nap íklad v N mecku evidují nový p ípad BSE ka dých 14 dn ," podotkl ministr. Jak dodal, pro
spot ebitele je nejd le it í záruka, e se do ob hu nedostane ádná z rizikových ástí t l zví at, u
nich  je by  jen hypotetická mo nost nákazy.

Podle údaj  Státní veterinární správy bylo v R od 1. února 2001 a  do t chto dn  bylo vy et eno
ji  p es 470 tisíc kus  skotu. Z toho bylo zatím osm test  pozitivních. P i ka dém výskytu BSE se
postupuje podle provád cí vyhlá ky ministerstva zem lství (MZe) k veterinárnímu zákonu.
"Podle této metodiky má být utraceno potomstvo nemocného zví ete, jeho vrstevnice mlad í
a star í 12 m síc  a zví ata, která s ním rala stejné krmení," vysv tlil úst ední editel Státní
veterinární správy Josef Holej ovský. "Takový zásah do práce chovatel  je v podmínkách na ich
velkokapacitních chov  velmi drastický a velice t ko se s tím smi uji. O posledních dvou

ípadech dvakrát jednal se zem lským komisa em EU Franzem Fischlerem," ekl Právu Palas.
Stát musí zem lce, v jejich  chovech se BSE vyskytla, od kodnit. Peníze na to jsou vy len ny v
tzv. Nákazovém fondu. Nejdra í je úhrada za zví ata utracená z preventivních d vod . Jen ve
dvou posledních p ípadech MZe odhaduje náhrady zem lc m na 50 milión  korun. Jejich
skute né ztráty jsou ale mnohem vy í a jen ást z nich pokryje b né komer ní poji ní.
Zám rem eských veteriná  idal ích odborník  je rovn  otev ít otázku, zda jsou tak rozsáhlá
preventivní opat ení v chovech i nadále v decky zd vodnitelná. "Jsem p esv en, e tato diskuse
je nanejvý  pot ebná," dodal Palas. V praxi jde p edev ím o to, e kv li vysokým koncentracím
chov  u nás jsou i po ty preventivn  utrácených zví at vysoké. V dy  v souvislosti se sedmým

ípadem má být z chovu spole nosti ZEOS Lomnice nad Popelkou i dal ích podnik  utraceno
tém  900 dobyt at. "Evropská ani eská legislativa neukládá, v jakém asovém rozp tí je t eba
zví ata utratit. V sedmém p ípad  bude tento postup rozl en do t í m síc , co  nám bylo
schváleno," ekl Právu úst ední editel SVS Josef Holej ovský. Vysokob ezí jalovice tak podle n j
dostanou mo nost se otelit. Budou-li matky p i testech negativní, mohou být narozená telata
ponechána v chovech. Krávy se budou moci dál dojit.

Právo 19.11.2003

Bez masokostní mou ky: Zdra ení
Rokycany - Masokostní mou ka se kv li mo nému p enosu nemoci BSE dostala pro na e
zem lce na index. Nahrazovat ji bude zatím hlavn  sója. S tím se v ak dop edu nepo ítalo,
tak e jí stitelé nezaseli víc a nadto se je  na sklizeném mno ství podepsala leto ní vedra.
Neúroda zvedla cenu. Dopad jejího zvý ení se, v souvislosti s Evropskou unií po adovaným
zákazem zkrmování masokostní mou ky i dr be í a prasaty (u p výkavc  platí ji  n kolik let),
odrazí v prodra ení jejich výroby. "Sója se te  platí n jakých deset tisíc za tunu, ale stav není je
ur it  kone ný," uvedl Vratislav Ludvík, editel rokycanského inspektorátu krajské veterinární
správy. "Kv li masokostní mou ce u  od po átku m síce d láme p ísné kontroly. Do prvního
listopadu se mohla zkrmovat je  prasaty a dr be í. Ov em provozovny musely mít v t chto

ípadech zvlá tní mísírny krmných sm sí i linky, kam se ostatní sm si v bec nedostaly,"
dodal. Provád ní kontrol v terénu je zále itostí doktora Václava Kouby. "Nikde jsem se nesetkal s
poru ením na ízení," konstatoval. V souvislosti s náhradou masokostní mou ky sójou nás upozornil
na dal í aspekt: "Sóji se musí pou ít daleko v í mno ství, aby byla co nejvíce zachována vý ivná
hodnota krmiva. Hlavn  jde o bílkoviny," uvedl. Jan Kozel se v Oseku zabývá jak p ípravou

kterých premix  do krmných sm sí, tak chovem ekologických broiler , krmných ku ek a
výrobou násadových a konzumních vajec. Zatímní cenové zvý ení na metráku krmné sm si
odhadoval o padesát a  sedmdesát korun. V d sledku toho u  koncem m síce a v prosinci

ekává i nár st cen za vep ové i dr be í maso a vejce. "Jsem p esv en, e s krmnými sm smi ze



stoprocentn  tuzemských surovin nebyl problém. Masokostní mou ka se zhodnocovala pod daleko
vy í teplotou, ne  v zahrani í," uvedl. S tím korespondovala i informace doktora Ludvíka: "Na
po et chovaných zví at je u nás oproti jiným stát m velice nízký záchyt BSE." "Dovozové
masokostní mou ky," pokra oval in enýr Kozel, "nedosahovaly v inou kvality, na ní  jsme byli
zvyklí u nás. Te  nás Evropská unie tla í, abychom plnili vy í kvalitativní a hygienické parametry,

itom v ad  jejich podnik  jsou hor í," mínil. V odchovn  selat ve Vítání se obavami z dopadu
opa ení netajil ani Václav Altman. "P esnou kalkulaci je  nemám, ale logické je, e cena výroby
se zvý í. Jisté je i to, e nahradit ivo né proteiny stoprocentn  bílkovinnými prost  nelze, tak e
budou o n co ni í p ír stky a jejich pomalej í start," hodnotí situaci. To ve výkrmn  prasat v
Nevid  u  mají v daném sm ru náskok. K sóje a hrachu p idávají z ásti syrovátku a pak hlavn
rybí mou ku.
"Masokostní mou kou nekrmíme u tvrtý rok. To víte, e se nám ale výroba jejím nahrazováním
prodra í," sly eli jsme od Vlastimila Rouska. Te  mezi zem lci panují obavy, aby se neobjevil
po adavek zkrmování takzvaných ekolologických plodin.
Mojenoviny, 19. 11. 2003

Policie st ila kafilerii v ichlínku

Policie neprody  uzavírající v echny p ístupové cesty ke kafilerii v ichlínku na
Orlickoústeckou tvo ila spolu se ty iadvacet hodin bd lou ochrankou nezbytnou kulisu
st ede ní likvidace první skupiny 57 dobyt at podez elých z BSE. Spole nost Asanace, s. r. o.,

ichlínek jich do konce p tího ledna zlikviduje 874 z p ti zem lských podnik  Semilska a
Ji ínska. "Bezpe nostní opat ení si vy ádala manipulace s velmi rizikovým materiálem.
Naposledy p ijdou na adu vysokob ezí krávy, které se mezitím otelí," od vodnil p ítomnost
policie mluv í Státní veterinární správy Josef Duben.
Pou ít lze jen k i

Dobytek nalo ený krátce po úterní p lnoci na farmách v Nové Vsi a Sy enov  u Lomnice nad
Popelkou, odkud pocházela v po adí sedmá dojnice v eské republice diagnostikovaná p ed

emi týdny na BSE, za ala speciální eta likvidovat úderem esté hodiny ráno. "Okolo poledne
bylo v echno pora eno a ezníci za ali stahovat jedinou pou itelnou komoditu - k e. Ve tvrtek
ekáme dal í dodávku edesáti dobyt at," sd lil jeden ze zam stnanc  kafilerky. Zbytek

utracených krav zpracuje kafilerie na úsu ky pou ité posléze jako dopl kové palivo v
cementárnách. Vzorky mozkové tkán  skon í ve veterinárním ústavu v Jihlav , kde metodou
Western bot zjistí, zda ne lo o dobyt ata naka ená BSE. "Výsledky st ede ní várky budou známé
ve tvrtek," podotkl editel Krajské veterinární správy z Liberce Josef Král. Likvidaci dobyt at v

ichlínku provázel nesnesitelný zápach rozná ený v trem po irokém okolí. Zem lci vybitím
chovných stád p ijdou o rodinné st íbro ka dého z posti ených podnik .

sledek velkochovu

"Smrad nám nevadí. Vadí nám ale takové mno ství zb hdarma utracených zví at. Jde prý
z 90 procent o politiku a z 10 o realitu. Politiku, abychom byli potravinov  závislí na zemích
Evropské unie," sarkasticky poznamenal jeden z pracovník  kafilerky. "Jde o oby ejnou iluzi.
Projevil se pouze 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 z Lomnicka," kontruje Duben. Veteriná m nezbylo ne  vytipovat v echna
dobyt ata v kem rok dop edu a rok zp t od mladé dojnice z Lomnicka narozené 5. února 2000.
Historicky nejv ímu masakru dobytka v republice kv li BSE p edcházela doslova mraven í



práce veteriná  najít v evidenci skute  rizikové kusy. "Necht li jsme, aby jediný kus dobytka
padl nadarmo," poznamenal editel Veterinárního inspektorátu v Semilech Václav vihel.
Právo, 20. 11. 2003

ílená cesta eských krav
Podle veteriná  mohou za hromadné vybíjení zví at kv li BSE zdej í chovatelské zvyklosti

Venkovské silni ky v Orlických horách p aly zátarasy, po vsích hlídkuje policie a mu i
speciáln  nasazené bezpe nostní agentury. V kraji kolem Lomnice nad Popelkou za alo zabíjení
krav kv li podez ení na mozkovou nemoc BSE, která je jídlem p enosná i na lov ka.
Tak u  tam zalezte

Jsou dv  hodiny v noci a jediné sv tlo v Sy enov  svítí z kravína na kraji vesnice. Práv  odsud
má za chvíli vyrazit na cestu k jatkám t ináct krav z bezmála devítisethlavého stáda ur eného
veteriná i k preventivní likvidaci, proto e pat í do jednoho chovu s krávou naka enou BSE.
"Va e dokumenty, prosím," vítá náv vníka p ed sy enovským dru stvem hlídkující policista.
Pe liv  si opisuje jména z pr kaz  do slu ebního bloku, zatímco kolem n j nají dí k otev eným
vrat m kravína kamion na p epravu zví at. Veteriná ka naposled kontroluje, zda se ísla uvedená
v papírech shodují s ísly v u ích vybraných krav. Od krtnuté kusy pak p t dru stevník
lopatami a d ev nými ty emi nahání na kamion. Zpo átku to celkem jde, ale posledních sedm
krav u  do auta nechce. Zam stnanci je mlátí lopatami po hlavách. "Ne, to ne, to ned lejte," volá
veterinární léka ka a chytá jednoho z nich za ruku. P esto pár ran je  padne. "No, tak, holky,
zalezte tam," k i í na zví ata nahan . Za p l hodiny je korba plná a kamion vyrá í na
stokilometrovou cestu k jatkám v obci ichlínek u Lan krouna. "Je to pro nás tragédie,"
komentuje jeho odjezd místní zootechnik Lud k Morávek. "To není, jako kdy  jdou b  na
jatka, proto e jsou staré nebo nemocné. Tady ty krávy jsou plné sil a navíc v sob  mají v inou
je  telata." Událost zasáhla i jiné zam stnance. "Je to, jako kdyby kv li jedné rakovin
vyvra dili celou vesnici," íká kdosi z p ítomných. O hodinu pozd ji u  stojí druhý, dvakrát tak
velký kamion u vrat kravína v nedalekém Stru inci. Zatímco v Sy enov  byla zví ata zvyklá na
pohyb, tady jsou celý ivot uvázaná na et ze. Dnes si tedy p i poklusu na kamion poprvé a
naposled vyzkou ejí, jak chutná ch ze. U  z dálky je sly et urputné bu ení. Atmosféra uvnit
kravína p ekypuje nap tím, zam stnanci nijak neskrývají sv j vztek. "B te do iti, kurva,"
odhání mu  v montérkách fotografa a noviná e a hází po nich kusy hnoje. "Jd te si fotit do
Bruselu, kde na ídili tohleto - posílat b ezí krávy na jatka!" p idává se k n mu kolegyn  s átkem
na hlav . Pak u  ale musí oba do akce: st edem kravína táhnou zam stnanci na et ze první
krávu ke dve ím auta. Zví e zoufale bu í, zmítá sebou, a kdy  se svým v znitel m vytrhne,
vyd en pobíhá po hale. Stejn  to dopadá i s dal ími kravami. Nastává zmatek. Lidé se sna í
zví ata bitím dohnat na nástupní plo inu. Trvá to dlouhých deset minut, ne  tam vb hne první
kráva - na kovovém povrchu korby jí klou ou nohy a ona se marn  sna í dostat zpátky dol . "No
tak, malá, neboj!" uklid uje ji idi  a k p átelským sl vk m ob as p idává ránu elektrickým
obu kem. Po hodin  je nalo ena první várka a hydraulické za ízení zvedá podlahu do t ímetrové
vý ky. Zví ata u  jen vyd en ichají ke stropu anebo shlí ejí pr duchy ven. A dole se v echno
opakuje znovu: zmatek, k ik, bu ení a rány. "Ty jo, dovede  si p edstavit, kolik by z toho bylo
stejk ?" íká p ed nalo eným kamionem kolegovi jeden policista. "Mn  to spí  p ijde smutný,"
odpovídá druhý mu  v uniform . Do kafilérky v ichlínku, kam i tento v z mí í, se u  nikdo
nepovolaný nedostane. P ístupové silnice jsou zataraseny a objekt st í speciáln  najatá
bezpe nostní agentura. Podle informací ze Státní veterinární správy ale eká preventivn
zabíjené krávy b ný proces: lenové porá ecí party je nejd íve omrá í elektrickým proudem a
pak je dal í, siln í ranou usmrtí. T la zabitých krav budou poté naporcována do tzv. úsu ek a



pou ita jako palivo ve zdej ích cementárnách.

Díváme se dop edu
V esku je ka dý m síc posláno na jatka zhruba 50 tisíc kus  dobytka. Porá ka 847 krav, které

ly do styku s naka eným zví etem, v ak vzbudila velký ohlas. "Je to jiné, proto e tyhle
umírají zbyte  a navíc jsou b ezí," íká Ji í Lacina, éf velkochovu Zeos Lomnice nad
Popelkou, ze kterého naka ená kráva pocházela. "Nechápu, pro  jich je nutné zabíjet tolik, kdy
do mléka a masa se BSE nedostane a u ka dé krávy, její  maso jde na trh, se d lají na BSE
testy."Podle veteriná  jde o "princip p edb né opatrnosti" a jiná varianta prý není. "Choroba
je  není v decky do ená, tak e kdy  se nakazila jedna kráva, musíme pro jistotu zlikvidovat

echny, které jedly stejnou krmi," íká éf Státní veterinární správy v Liberci Josef Král. "Pokud
je p ede mnou dilema, zda mám zabít stovky kus  zví at, nebo ohrozit by  jen jeden ivot
lov ka, tak je pro m  volba jasná." Na porá ku tak musí potomci naka ené krávy, její vrstevnice

a v echny krávy narozené v chovu rok p ed a rok po ní, kterým bylo podáváno stejné krmení, a
mohly tak potenciáln  sníst i masokostní mou ku - je  nedávno oblíbené krmení dobytka, která
je dnes pova ována za hlavního itele BSE.Za likvidaci, u lý zisk a za ka dé zví e zaplatí
majiteli stát. esná ástka je  není vy íslena, ale jenom v tomto p ípa  prý p jde
odhadem zhruba o 40 milion .Podle veteriná  ale tento p ípad masového vybíjení upozor uje

edev ím na to, jakým zp sobem jsou u nás zví ata chována a jak se k nim p istupuje: "Denn
je na jatka posláno na 800 krav. Lidé ba tí, a  jim praskají klouby, a ze zví at se tak staly stroje
na maso a mléko, které jsou po stovkách zavírány do kravín , proto e tak je to pro podnikatele
nejlevn í," íká tiskový mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. "Ale pak, kdy  p ijde
problém, jako je tento, musí nastat takové vybíjení." Podle Dubna by bylo nanejvý ádoucí
zm nit eské chovatelské návyky a z izovat místo ob ích velkochov  malé farmy po desítkách
kus , jako je tomu v zemích EU. "My to nikomu nem eme na ídit," íká za veterinární správu
Duben, "ale m eme varovat, e p jdeme-li dál dosavadním stylem, musíme po ítat i s t mito
následky." Ministerstvo zem lství se k nám tu zatím nevyjád ilo - v c je p íli erstvá.
Majitelé posti ených velkochov  v ak zatím vzhledem ke dré státní náhrad ádnou
zm nu neplánují. "Víte, my se tady u  v ichni díváme spí  dop edu ne  dozadu," íká éf
Zeosu Ji í Lacina. "Nakoupili jsme nové krávy a ekáme, a  nám na konto dorazí od státu
peníze." Mezitím se koncem minulého týdne objevil dal í - osmý - p ípad onemocn ní BSE,
tentokrát ve Velkých N icích. Podle prvního odhadu bude nutné preventivn  porazit dal ích
250 krav.
Respekt, 24.11.2003

Ani ve druhé skupin  nebyla ádná BSE
Ka dý den se porá í na maso v R kolem 1000 kus  skotu, p em  k 800 denn  tvo í práv
dojné krávy, zbytek jsou býci chovaní na maso. Tudí  z tohoto pohledu jsou po ty utrácených
vrstevnic velmi nízké. Ve 21. 11. 2003 utracené skupin  65 krav v asana ním podniku v

ichlínku op t nebyl zji n ádný nemocný kus BSE. Z vrstevnic krávy ze Sy enova se po ítá
22.11. 03 s pora ením obdobného mno ství a zítra kolem devadesáti. Poté po p estávce a  zase
ke konci prosince s tím, e zbylé otelené krávy p ijdou na adu v lednu.
Obdobným zp sobem bude nakládáno s 253 vrstevnicemi nemocné krávy p vodem z velkých

ic. Pro p edstavu uvádíme, e se ka dý den porá í na maso v R kolem 1000 kus  skotu,
em  k 800 denn  tvo í práv  dojné krávy, zbytek jsou býci chovaní na maso. Tudí  z tohoto

pohledu jsou po ty utrácených vrstevnic velmi nízké.

Mo ná stojí za to pro srovnání je  uvést, e od po átku roku bylo vy et eno na BSE ji  28
353 uhynulých kus  skotu star ího 24 m síc , co  znamená, e chovatel m denn  uhyne



skoro stovka krav i býk .
Nicmén  je pochopitelná výhrada k utrácení krav, které se posléze uká í po vy et ení jako
zdravé, to znamená takovým zp sobem, e se z nich ani maso nevyu ije. Je v ak t eba si
uv domit, e zp sob utracení stanovený zákonem ji  p edem vylu uje mo nost maso pou ít k
vý iv  lidí, nebo  jde o skupinu zví at potenciáln  nemocnou. A princip velké opatrnosti, pokud
jde o zdraví a ivoty lidí – zákazník  – i p ímo spot ebitel , je v ím principem p i uva ování
tv rc  zákonných norem v EU i u nás. ÚZPI, 24.11.2003


