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Úvod
      Výskyt BSE se nejen v R ale rovn  i v celé Evrop  „vytrácí“- v decká teorie zalo ená
na „infek nosti“ britské masokostní mou ky (MKM) jako p vodce ílenství p výkavc  a
ko kovitých elem -  je tak odborníky dávána za vzor (zákaz zkrmování MKM), v souvislosti
s „útlumem“ jedné z nejnebezpe ích nákaz skotu p enosné i na lov ka. Snad jedinou
výjimkou v ak je R, kde není „pam tník “ i sv dk , kte í by mohli potvrdit, e by n kdy
byla MKM kravám i  plemenným býk m zkrmována. Dal í  zajímavostí vyplývající
z výskytu BSE je to, e na rozdíl od v iny stát  EU  byl v R zji n zvy ující se výskyt
BSE (po ínaje 100% testací v roce 2002) a  do ledna 2006 a potom ji ádný p ípad BSE
za dal ích 9 m síc  zji n nebyl. Z hlediska epidemiologického by tedy z toho m lo
vyplývat, e „nákaza“ (p vodem z MKM) v R nikdy neexistovala, jak vyplývá
z dostupných informací na Internetu  o výskytu BSE;

2001;
1.    05.06. 2001; ZD Du ejov, okres Jihlava
2.    22.08. 2001; farmá   Oto Beran Sv tnov, okres ár nad Sázavou

2002; dal í p ípady a  za 13 m síc
3.    27.09. 2002; ZD Deblín, okres Brno- venkov
4.    02.10. 2002; ZOS estajovice, okres Praha- východ

2003; dal í p ípady a  za  8 m síc
5.    05.06. 2003; AGROFARMA Dolní La any, okres T ebí
6.    17.10. 2003 EKOFARMA  Záblatí, okres Prachatice
7.    21.10. 2003; ZEOS Lomnice nad Popel., okres Semily
8.    19.11. 2003; ZEMOS Velké N ice, okres B eclav

2004; dal í p ípady ji  za  2 m síce
9.    19.01. 2004; ZD Trst nice, okres Svitavy
10.  22.04. 2004; SILYBA Dolní Dobrou , okres Ústí nad Orlicí
11.  12.05.2004;  farmá  Jan Wudy, okres eský Krumlov (plemenný býk)
12.  09.06. 2004; AGRO eský Ráj, okres Semily
13.  21.07. 2004; ZEAS Podhorní Újezd, okres Ji ín
14.  27.08. 2004; ZD Hrejkovice, okres Písek
15.  25.10. 2004; ZOD Lubná, okres Svitavy

2005;  dal í p ípady ji  za 3 m síce
16.  25.01. 2005; AGRO Dolní N í, okres Uherské Hradi
17.  01.02. 2005; ZD Hodice, okres Jihlava
18.  04.04. 2005; ZD Trhový pánov, okres Bene ov
19.  06.06. 2005; ZD Lod nice (Neplachovice), okres Opava
20.  22.06. 2005; ZETKA Strá ník (Studenec), okres Semily



21.  20.10. 2005;  ZD Hroby u Chýnova, okres Tábor
22.  25.10. 2005, ZD Krásná Hora, okres P íbram
23.  23.11. 2005, ZD Krásná Hora, okres P íbram

2006; dal í p ípad ji  za  2 m síce; potom b hem 9 m síc  ji  bez výskytu BSE
24.  30.01. 2006; ZOD Lubná, okres Svitavy

     Dále je vhodné p ipomenout, e a  do za átku ervna 2001, obyvatelstvo v R v podstat
nic nev lo o tom, e ji  p ed 10 lety byly „ro  v Británii“ onemocn ním BSE posti eny
„desetitisíce kus  skotu“. A tém  podobn  tomu z ejm  bylo i v samotné Británii. Bylo tomu
tak z toho d vodu, e hrozba p enosu BSE na lov ka (tzv.lidská forma BSE) byla
s kone nou platností „utvrzena“ v íjnu 2000 v Británii textem o cca 4000 stran (The BSE
Inquiry). Je  jednou je vhodné zopakovat, e se tak stalo a   po 10 letech od „ ílení
desetitisíc  britských krav“ kolem roku 1990. P itom a  do sou asné doby ji  uplynulo tém
20 let od vzniku BSE v Británii.
     Podstatn  rychlej í v té dob  ( ervenec 2002) tam bylo projednávání dal í a to ji  „klasické
nákazy“, kde p vodcem  onemocn ní bylo klasické infek ní agens –virus.  Tehdy nezávislá
komise britských odborník  uve ejnila „dal í rozbor“ postupu vlády – týkajíce se pou ení z
rozsáhlé epidemie slintavky a kulhavky (SLAK) ve Velké Británii (2001). Komise dosp la
k záv ru, e vláda byla patn  p ipravená na epidemii slintavky a kulhavky, b hem ní  bylo v
zemi zlikvidováno tém est milion  zví at. Zpráva, kterou si objednala samotná vláda,
hodnotí po ínání ministerstev zainteresovaných na ení problému a dal ích odpov dných
úst edních orgán  jako chaotické a  panické. B hem epidemie selhávala i b ná
komunikace mezi orgány, která je v b ných podmínkách bezproblémová. Byla

ijímána náhodná a nedomy lená rozhodnutí….
       Vzhledem k tomu, e mám osobní zku enosti s prevencí a eradikací SLAK v bývalé

SFR, eho   jsem  se ú astnil jako veteriná  „zav ený v areálu  ohniska SLAK“ v JRD
Horný Bár (okres Dunajská Streda; b ezen- duben 1973) - tak  z ejm  i dal í „ s.veteriná i“
s podobnými zku enostmi-   jsme se podivovali nad „chaotickým“ ením  situace, které bylo
patrné p i sledování zpráv z Británie. Z hlediska „precisnosti zv roléka ské praxe“ mn  to
tehdy p ipadalo  jako n co podobného, kdy  koncem 80.let - byla z hlediska diagnostiky BSE
v Británii konána „náhodná opat ení“, zakládající se na „infek nosti MKM“ – ani  by tehdy
bylo provád no „precisní et ení“ ve vý iv  a dietetice krav (skotu). V souvislosti
s onemocn ním SLAK byly „po etní ztráty“ skotu v Británii (cca b hem jednoho roku)
podstatn  vy í ne li tomu bylo v souvislosti s BSE , tak e to na rozdíl od BSE nevymizelo
z pam ti britských ob an  (spalování SLAKem - nemocných zví at na „hranicích“). Podle

kterých sd lení  stála „BSE krize“ britské da ové poplatníky n co okolo 50 bilion  USD
(v celé Evrop  by tento ú et m l znít na více jak 90 bilion  euro). To nepochybn   p evy uje
náklady se tlumením SLAK v Británii- ani  by si (p ed 10 lety) n jakého „hromadn ího
vybíjení krav“ prostí Britové kolem roku  1990 pov imli….
      Zejména chovatelé v eské republice byli posti eni p íkazem porazit a zlikvidovat nejen

ímé potomky naka eného dobyt ete, ale také dal í zví ata z tzv. kohorty. V R to bylo
významné vzhledem k   naprosté p evaze velkochov  dojených krav v R.  Tak e a   do
sou asné doby bylo u nás z tohoto d vodu utraceno cca 4000 dojených krav, v naprosté

in  z chov  se pi kovou u itkovostí. Nejvy í výskyt BSE v R byl v roce 2005 (8
ípad ) , co  probíhalo zhruba v 1-2 m sí ních intervalech a  do konce ledna 2006, kdy  byl

zji n  poslední 24. p ípad  BSE v R (ZOD Lubná u Poli ky). Od té doby ji  uplynulo  10
síc  a bylo provedeno dal ích cca 200 tisíc vy et ení skotu na BSE. Výskyt BSE v

souvislosti s „infek ností MKM“ – ji  z hlediska epidemiologického v ak je  v R zajímavý
(viz tabulka). P itom nejsou ádní „pam tníci“, kte í by  n co konkrétního v li  o



zkrmování MKM kravám v R (jen n kte í se „domnívají“…). Na stran  druhé v ak u
jednoho „konkrétního p ípadu“ s výskytem BSE v R bylo zji no, e krávy m ly
dlouhodob í vysokou koncentraci bílkovin  v krmné dávce (viz „Zv rokruh“, 8/ 2004).

     S postupujícím asem a se zvy ováním frekvence ve výskytu BSE- naopak v ak sláblo
mediální úsilí  zve ej ovat výskyt  BSE v R–  kdy  poslední a opakované zji ní BSE
v ZOD Lubná ji  nebylo celostátn  „medializováno“. Podobn  tomu je i ve sv , proto e ji

i m síce (od 10.srpna 2006) nejsou na Internetu dostupné údaje o dal ím výskytu BSE….
Jak tomu v mediích R bylo, to vyplývá z citací následujících informací na Internetu:

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

1. p ípad

     Podez elé vzorky prov í laborato  v Tibüngenu
Zahrani ní laborato , která by m la prov it vzorek skotu s podez ením na výskyt nemoci
ílených krav v R, bude v n meckém univerzitním m st  v Tibüngenu. V rozhovoru pro

Agris to dnes potvrdil místop edseda zem lského výboru Jaroslav Pe án.
O prvním pozitivním výsledku testu na nemoc ílených krav (BSE) v R informoval na
dne ní mimo ádné tiskové konferenci ministr zem lství Jan Fencl. Podle jeho údaj  se
tak stalo p i kontrole masa na jihlavských jatkách. Naka ená kráva pochází ze stáje v
obci Du ejov na Jihlavsku. "Budeme nyní provád t opakované vy et ení, jeho  výsledek
bude znám v pátek 8. kv tna ve 14 hodin. Pokud se potvrdí p vodní záv r, po ádáme o
potvrzení výsledku je  n jakou referen ní laborato  v N mecku," ekl Fencl.
Kráva, u které se objevilo podez ení z BSE, je p t let stará a pochází ze stáje, kde je dal ích
371 dojnic a 18 b ezích jalovic. "Jedná se o krávu z domácího chovu," uvedl ministr. Pokud
se onemocn ní BSE skute  potvrdí, budou podle n j následovat standardní opat ení v etn
likvidace minimáln ásti stáda. "Minimáln  se bude likvidace týkat t ch zví at, která p la
bezprost edn  do styku s posti eným zví etem," upozornil úst ední editel Státní veterinární
správy Josef Holej ovský. Následovala by preventivní kontrola v ech krav star ích 30ti

síc .
Veteriná i v R dosud vy et ili na BSE zhruba 10 650 kus  hov zího dobytka, pouze toto
jediné vy et ení skon ilo s pozitivním výsledkem.
Zdroj: www.agris.cz, 6.6.2001

Testy na BSE zatím dal í p ípad neodhalily
Celkem 15 686 kus  skotu vy et ili do konce minulého týdne v R veteriná i, dal í výskyt
nemoci ílených krav ale zatím neobjevili. Vyplývá to z aktualizované statistiky vy et ení,
kterou má Agris k dispozici.
V pr hu minulého týdne p itom podle statistiky op t za aly stoupat porá ky skotu. Zatímco
v pond lí 18. ervna bylo na jatkách pora eno a vy et eno 151 kus , v pátek 22.6 ji  to bylo
celkem 816 kus . "O ekáváme porá ky a testování asi 10 000 kus  skotu star ího 30 m síc

sí ," uvedl k tomu tiskový mluv í Státní veterinární správy R (SVS) Josef Duben.
Od chvíle, kdy se na území R vyskytl první pozitivní nález BSE, ji  bylo podle statistiky
SVS s negativním výsledkem vy et eno dal ích zhruba 5 000 zví at.
Zdroj: www.agris.cz, 26.6.2001

2. p ípad

http://www.agris.cz,
http://www.agris.cz,


V R druhý p ípad nemoci BSE
Dne ního dne byl opakovan  potvrzen metodou Western Blot druhý p ípad BSE v eské
republice. Informoval o tom na dne ní mimo ádné tiskové konferenci ministr zem lství Jan
Fencl. Nemoc se vyskytla v chovu soukromého zem lce Oty Berana v obci Sv tnov (okres

ár nad Sázavou).
První pozitivní nález u pora eného zví ete p itom zjistili podle Fencla veteriná i v pond lí 20.
srpna. "Definitivní t etí potvrzení této skute nosti budeme mít k dispozici tuto sobotu
dopoledne," konstatoval ministr. Posti eným zví etem je est let stará dojná kráva narozená
16. srpna 1995. Zdroj nákazy podle Fencla dosud není znám. "Chovatel nikdy nezkrmoval
mlé né náhra ky, zkrmoval ale komponent do krmných sm sí s názvem Rindamast.
Nyní zkoumáme, zdali se v n m nacházel nebo nenacházel kafilerní tuk," uvedl ministr.
Podle úst edního editele Státní veterinární správy R (SVS) Josefa Holej ovského nejevila
kráva p ed porá kou p íznaky onemocn ní. "Podle výskytu prion  nebyla v tak pokro ilém
stadiu infekce jako první p ípad v R z Du ejova," ekl Holej ovský. Podle editele SVS
neexistuje mezi ob ma p ípady ádná souvislost.
Do pond lí 20. srpna bylo podle statistiky SVS v R testováno 39 623 zví at, s jedním
pozitivním výsledkem z 5. ervna leto ního roku u estileté krávy z Du ejova.
Zdroj: www.agris.cz, 22.8.2001

Díky druhému výskytu BSE bude utraceno nejvý e osm zví at
Z chovu Oty Berana, v n  byla v era potvrzen druhý p ípad nemoci BSE v R, bude
utraceno ty i a  osm zví at. Rozhodlo o tom dne ní jednání Krizového výboru Ministerstva
zem lství pro ení BSE a Úst ední nákazové komise, o jejich  záv rech informoval Agris
tiskový mluv í MZe Pavel Ková .
"Vrstevnice pozitivn  testované krávy v tomto chovu star í a mlad í esti m síc  a její
potomci budou utraceni. V tomto p ípad  jde o jednu krávu a t i potomky," uvedl Ková . Jako
metoda utracení byla podle n j zvolena "vysoce humánní metoda injek ního zp sobu" V

ípad  negativního vy et ení zví at na BSE budou utracená zví ata p evezena do Asana ního
ústavu Chotý any, kam je ji  svá en ve kerý specifikovaný rizikový materiál a zpracovaný
materiál je spálen.
"Pokud dojde k výskytu BSE u vrstevnice, i potomka pozitivní testované krávy, roz í se
po et utracených zví at na rozmezí dvanácti m síc  narození od data narození pozitivního
kusu. To by v tomto p ípad  znamenalo utracení celkem osmi kus  zví at. Ostatní zví ata v
chovu budou pod kontrolou, bez mo nosti p esun  a v echna bez rozdílu stá í budou v dob
porá ky nebo úhynu testována na BSE," konstatoval Ková .
Mo nost nákazy krávy zkoumá podle jeho údaj  Úst ední kontrolní a zku ební ústav
zem lský (ÚKZUZ), který prov uje, zda od roku 1995 ZZN ár nad Sázavou, dodavatel
sm sí pro tohoto chovatele, nakupoval masokostní mou ku a jiné sm si v zahrani í.
Výrobci a dodavatelé krmných sm sí jsou p itom podle informací ÚKZUZ dále vyplývá, e
domácí výrobci krmiv jsou pod jejich p ísnou kontrolou.
Za prvních sedm m síc  leto ního roku bylo podle Ústavu provedeno 87 kontrol ve
Veterinárních asana ních ústavech, 6 kontrol u dal ích výrobc ivo ných krmiv a 857
kontrol u odb ratel  masokostních mou ek. ÚKZUZ odebral 548 vzork  krmných sm sí pro

výkavce, z toho 366 vzork  u registrovaných výrobc  a 182 vzork  u výrobc
neregistrovaných, kte í si sm s vyráb jí pro vlastní pot ebu. "V e s negativním výsledkem,"
zd raznil Ková .
Zdroj: www.agris.cz, 23.8.2001

ílených krav nep ibývá
Dal í m síc, ervenec, uplynul a je as na hlá ení o stavu ílenosti v na ich chovech skotu.

http://www.agris.cz,
http://www.agris.cz,


Nep ibývá, stále platí to, e u nás byly zji ny laboratorním vy et ováním pouze dv  krávy, a
to 5. 6. 2001 a 21. 8. 2001.
Ke dne nímu dni bylo vy et eno celkem 216 591 kus  skotu. Za m síc tak p ibylo 11 518
nových vy et ení. Z celkového mno ství vy et ení bylo za státní peníze vy et eno 202 256
kus . Rozdíl je zp soben tím, e ne  bylo rozhodnuto o vy et ování v ech kus  star ích 30

síc , vy et ovaly od po átku roku n které masokombináty ve kerý pora ený skot na
vlastní náklady.
Toto celkové mno ství - p es 216 tisíc vy et ených - potvrzuje slova Josefa Holej ovského,
úst edního editele Státní veterinární správy, který loni na po átku vy et ování ekl, e u nás
není d vod o ekávat vy í výskyt krom  n kolika kus . Této skute nosti odpovídá tvrzení
Státní veterinární správy, e jednak zákaz zkrmování masokostní mou ky z kadáver , který u
nás platí od roku 1991 byl ú inný, ale i to, e mou ky u nás zem lci nezkrmovali ani p ed
tímto datem.
Nicmén  uspokojivé vysv tlení dosavadního výskytu dvou pozitivních kus  neexistuje a

ejm  ani existovat nebude. P ikláníme se názoru, který panuje v zemích s nízkým výskytem,
nap íklad v Rakousku i Itálii, e mohlo dojít k tzv. k ové kontaminaci, tj. kdy se mou ky
ur ené pro prasata a dr be  mohly nedopat ením v mísírnách krmiv dostat do krmení pro
skot, ov em za p edpokladu, e byly nedostate  tepeln  zpracovány. Anebo mohlo dojít ke
spontánnímu propuknutí onemocn ní. To jsou ov em stále jen hypotézy, které lze t ko
potvrdit nebo vyvrátit, proto e inkuba ní doba - od naka ení pro propuknutí nemoci - trvá a

kolik let.
Dal í informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS

R: svs.aquasoft.cz
Zdroj: Agroweb, 1. 8. 2002

3. p ípad

     V R se objevil t etí p ípad BSE; naka ený kus je z Deblína u Brna
V tuzemsku se objevil t etí p ípad tzv. nemoci ílených krav (BSE). "Jde o krávu z dru stva
Deblín na okrese Brno venkov, narozenou 26. dubna 1997 a pora enou letos 25. zá í," sd lil
na dotaz mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. Dobyt e vy et il Státní veterinární
ústav Jihlava tzv. rychlým testem s pozitivním výsledkem. Ten musí být je  potvrzen
konfirma ní metodou, její  výsledek bude v pond lí 30. zá í, dodal Duben. Ze ty  potomk
naka ené krávy ijí je  dva. Dva ji  byli pora eni d íve ve v ku nad 30 m síc , kdy se
zví ata na BSE povinn  testují. Vy et ení obou kus  bylo negativní. "To i dokazuje, e op t
nebyl prokázán p enos z matky na potomstvo," uvedl Duben. Dva iví potomci budou na
základ  mimo ádného opat ení pora eni a vy et eni, stejn  jako vrstevníci o p l roku star í a
o p l roku mlad í. "T ch p ipadá v úvahu 11, ale zatím není jisté, zda bude nutné porazit

echny," ekl Duben.
Zdroj: Agris, 27. 9. 2002

Veteriná : Deblín tí jsou poctiví, kde se vzala nemoc, zatím netu ím
Deblín - editel Okresní veterinární správy Brno-venkov Bohumil Pant ek netu í, jakým
zp sobem se mohla v deblínském zem lském dru stvu nakazit kráva nemocí BSE. "Zví e,
u kterého se choroba objevila, nebylo pora eno kv li p íznak m n jaké choroby. Skon ilo na
výseku, proto e po p ti letech se krávy p i vysoké u itkovosti rychle opot ebovávají."
* Co mohlo být v tomto p ípad  p inou nemoci?
BSE není onemocn ní bakteriálního ani virového p vodu. Je to zále itost p enosu
zkrmováním, a to je  u zví at, která k tomu mají genetické vlohy. Krom toho se vyskytují

ípady, které nejsou dob e vysv tlitelné, kdy zví ata dostávala stejné krmení, ale onemocn lo



jen jedno z nich. Do eské republiky se v minulosti dová elo leccos. Je  v polovin
devadesátých let se u nás zkrmovaly masokostní mou ky i kafilerní tuk ze západu, co  se
ov em nem lo podávat hov zímu dobytku. Byla to ov em tehdy móda p i honb  za v í

itkovostí zví at. Tuzemské krmné sm si podléhaly p ísným p edpis m a jsou bezpe né.
Pokud se tedy u nás objeví p ípad nemoci ílených krav, tak má pravd podobn  p vod v
zahrani ních krmivech, a  ji  dovezených legáln , nebo nelegáln .
* Znamená to, e dru stvo pou ívalo nesprávná krmiva?
Deblínské dru stvo má dokladovány v echny faktury, dodací listy krmiv. Z ejm  budeme
schopni dohledat slo ení krmných sm sí za posledních p t let a  k výrobc m, otázkou

stává, jestli receptury odpovídají realit . P edpis  je mnoho a v dy se najde n kdo, kdo
jaký poru í. Te  ale nemluvím o dru stvu Deblín, kde pat í k poctivým zem lc m.
evá nou dobu krmili zví ata vlastními krmivy, proto e nem li peníze na drahé krmné

sm si.
* V pátek si necht la odvézt Ole nická mlékárna dodávku mléka z deblínské farmy. Jsou
podobné reakce od vodn né?
Do lo k tomu, e jeden odb ratel Ole nických mlékáren dodává su ené mléko do zahrani í a
v atestu m l uvedeno omezení v i BSE. B hem hodiny jsme zále itost uvedli na pravou míru
a mléko, které není zdrojem BSE, skon ilo u zpracovatele. Deblín tí mohou nadále mléko
produkovat a prodávat.
* Jaká budou dal í opat ení?
Nyní se musí utratit ur itá skupina zví at, která má n co s nemocnou krávou spole ného. Jsou
to její dva potomci, bý ci, a zárove  zví ata v rozptylu rok od data narození posti ené krávy.
Jestli e se choroba u úzké ásti zví at neproká e, myslím, e se dal í utrácet nebudou.
Nep jdeme do desítek, m e jít asi o patnáct kus . Tato zví ata nijak nezu itkujeme, po
vy et ení se zpracují na masokostní mou ku, a ta skon í v pecích.
* Hodláte v této souvislosti kontrolovat i jiné zem lce?

echen skot, který je ustájen v deblínském dru stvu, pochází z tamních chov . Zatím jsme
nezjistili, e by tamní zem lci n jakou krávu nebo tele odprodali k dal ímu chovu. Pokud
by se to prokázalo, museli bychom takové zví e dohledat, utratit a vy et it.
* Je podle vás stávající systém kontroly BSE dostate ný?
Jen v na em okrese se týdn  ud lají desítky kontrol, v celé republice bylo provedeno od
za átku lo ského roku 220 tisíc vy et ení. Jde o t etí nález u nás, v N mecku m li pro
srovnání pr rn  jednu pozitivní krávu z deseti tisíc pora ených. Z toho vyplývá, e pat íme
k zemím s nízkým výskytem BSE.
Zdroj: MF Dnes, 30. 9. 2002

Po 13 m sících se v tuzemsku objevil t etí p ípad nemoci BSE
V eské republice se po 13 m sících objevil dal í, v po adí t etí p ípad tzv. nemoci ílených
krav. Naka ený kus pochází z dru stva Deblín v okrese Brno-venkov. Dosud se v tuzemsku
objevily dva potvrzené p ípady výskytu BSE. První p ípad BSE se na území eské republiky
objevil 6. ervna 2001. lo o p t let a osm m síc  starý kus domácího chovu stáda v Du ejov
na Jihlavsku. Dva dny poté potvrdil podez ení kontrolní test Státního veterinárního ústavu
(SVÚ) v Jihlav  a 14. ervna i laboratorní vy et ení v n meckém Tübingenu. Dev t dní poté v
Du ejov  zlikvidovali 134 krav, které byly v d sledku p edchozího pozitivního nálezu na
BSE ozna eny za podez elé. Druhý pozitivní výsledek na výskyt BSE se objevil o dva

síce pozd ji, 20. srpna 2001, u dojnice soukromého chovatele Otakara Berana v obci
Sv tnov na ársku. Kráva byla stará 72 m síc . Kv li nálezu BSE byly pora eny na
statku ty i kusy skotu. Výsledek testu na BSE byl u v ech ty  negativní. Po lo ském
ervnovém p ípadu bylo na ízeno testovat na nemoc ve kerý pora ený skot star í 30 m síc .

Od 1. ledna 2001 státní veterinární ústavy v Praze, Jihlav  a Olomouci vy et ily na BSE



232.454 kus  skotu, z toho 114.146 v roce 2001. V p lce lo ského srpna po ádal tehdej í
ministr zem lství Jan Fencl Evropskou komisi, aby EU p isp la eské republice na testy
BSE. V zá í byla v Olomouci otev ena dal í laborato  na testování BSE. Loni v íjnu vstoupila
v platnost vyhlá ka, která upravila ozna ení hov zího masa na trhu. Zákazník podle ní musí
být informován o v kové kategorii a registra ním ísle zví ete, íslech schválení jatek a
bourárny. Zna ení musí obsahovat také datum porá ky, eviden ní íslo posledního chovu a
kusu testovaného na BSE. V platnost vstoupily také omezení vývozu eského hov zího a
výrobk , které ho obsahují, do n kterých zemí. První byly 8. ervna 2001 Polsko a Litva,
které byly následovány Slovenskem, Rakouskem, Bulharskem, Loty skem, Ma arskem,
Ruskem a Slovinskem. Do zemí EU tí zem lci mohli vyvá et maso zví at star ích 30

síc  jen s testy na BSE a skot mlad í 30 m síc  bez omezení. V zá í 2001 se k zákazu
dovozu masa z R p ipojily Thajsko a ína. Smutné prvenství v po tu p ípad  tohoto
onemocn ní dr í Británie. Od roku 1990 se zde vyskytlo p es 200 tisíc p ípad . Ostatní
zem  se pohybují ji  v ádu stovek naka ených kus . Jsou to hlavn  Irsko, Portugalsko a
Francie. Z okolních zemí R bylo zaznamenáno 177 p ípad  v N mecku, 11 na Slovensku,
dva v Polsku a jeden v Rakousku. Nemoc ílených krav (bovinní spongiformní encefalopatie,
BSE) - stejn  jako její údajná lidská obdoba, Creutzfeldt-Jakobova choroba (vCJD) - je
degenerativní onemocn ní mozku, zp sobené abnormálními bílkovinami (priony). Vede k
demenci a poté nevyhnuteln  ke smrti. Poprvé byla BSE diagnostikována v Británii v roce
1986 a vCJD rovn  v Británii v eznu 1996, kdy v dci i britská vláda p ipustili spojitost
mezi BSE a vCJD. BSE m e krom  skotu postihnout také losy, bizony, norky, jeleny,
ko kovité elmy (u nich diagnostikovali obdobu BSE = FSE), my i, makaky a n která dal í
exotická zví ata. P enos BSE ze zví at na lov ka v ak dosud nebyl stoprocentn  prokázán.
Vyskytlo se ale n kolik p ípad  nákazy ko ek a ps  krmených vnit nostmi naka eného
hov zího. Na stáda hov zího se nemoc z ejm  p enesla z ovcí.
Zdroj: Agris, 30. 9. 2002

4. p ípad

Testy neprokázaly BSE u vrstevnic estajovické krávy
Ani u jednoho z pora ených 22 kus  vrstevnic krávy z estajovic, u které byl zaznamenán
zatím poslední, tvrtý p ípad BSE v R, neprokázaly testy p ítomnost této nemoci.
Informoval o tom dnes tiskový mluv í Státní veterinární správy R (SVS) Josef Duben.
"To je dobré zji ní pro zem lce a kone  i pro spot ebitele," konstatoval mluv í. Také v

estajovicích se tak opakovala situace, kdy v chovu posti eném BSE se ji  krom  jednoho
pozitivního p ípadu nevyskytly dal í naka ené kusy.
Zdroj: Agris, 11. 10. 2002

Z estajovického chovu bylo dnes pora eno 22 kus  skotu
Z chovu Zem lské obchodní spole nosti estajovice bylo dnes pora eno 22 vrstevnic a
potomk  sedmileté krávy, u ní  se potvrdil výskyt tzv. nemoci ílených krav (BSE). Po et
zlikvidovaných zví at se proti p vodnímu p edpokladu 25 kus  sní il po dohledání údaj  v
centrální evidenci, ekl dnes mluv í Státní veterinární správy Josef Duben. Výsledky test  na
BSE u pora ených dobyt at budou podle n j k dispozici z ejm  v pátek. Naka ená kráva ze

estajovic je tvrtým p ípadem BSE v tuzemsku. Ten se objevil necelý týden po t etím
výskytu v Deblín  na Brn nsku. estajovický chov skotu ítá 400 dojnic, 298 jalovic a asi 149
telat. V podniku platí zákaz p emis ování zví at, zem lci museli také zastavit dodávky
masa. Pokud bude riziková skupina na BSE negativní, tato mimo ádná opat ení skon í, uvedl
Duben. První nemocný kus v R veteriná i zjistili loni v ervnu v Du ejov  na Jihlavsku,
druhý p ípad následoval v srpnu ve Sv tnov  na ársku. Od prvního výskytu na ídila Státní



veterinární správa na nemoc testovat ve kerý pora ený skot star í t iceti m síc  a dosud bylo
vy et eno p es 245.000 zví at.
Zdroj: Agris, 10. 10. 2002

Tele íslo 603 111 925 eká na verdikt
Deblín - Tele íslo CZ 603 111 925 nemá jméno. Zví at u  je moc, a tak u  si je o et ovatelky
nepojmenovávají tak, jako tomu bylo d íve. Teleti íslo CZ 603 111 925 to v ak z ejm  v bec
nevadí. Polehává ve své bílé um lohmotné kukani postavené u zdi kravína deblínského
zem lského dru stva a ob as zast íhá u ima, na kterých má placky se svým ozna ením.
Nezabu í. Mo ná má jenom smutný pohled, ale jinak vypadá spokojen . Mo ná proto, e
neví. Neví, e jej brzy m e ekat smrt. Matkou telete íslo CZ 603 111 925 je toti  kráva,
kterou veteriná i jako jedinou z ur ené t inácti lenné skupiny p ed n kolika týdny do asn

et ili. Zbývající krávy byly utraceny kv li tomu, e se u jednoho zví ete z chovu objevila
nemoc ílených krav (BSE). Jediná kráva se smrti vyhnula jenom proto, e ekala ka dým
dnem tele. To se narodilo v pátek. Do týdne po porodu pak musí být podle verdiktu veteriná
kráva utracena a odborníci musí zjistit, zda nem la BSE. Pokud se proká e, e kráva m la
nemoc ílených krav, p ijde o ivot i tele íslo CZ 603 111 925. Pokud bude kráva zdravá,
telete p ije. "Doufám, e ho nebudeme muset utratit," povzdechl si místop edseda
deblínského dru stva a zárove  zootechnik Karel Ma ek. Kráva v ak bude muset být utracena
v ka dém p ípad . "Zkou eli jsme rozhodnutí veteriná  zvrátit, ale ne lo to. Necht jí od toho
ustoupit," ekl Ma ek. Teleti podle n ho to, e bude jeho matka utracena, nevadí. V echna
telata se toti  zhruba po esti dnech stejn  od krav odstavují. Po tuto dobu jsou krmena
takzvaným mlezivem - mlékem, které má po porodu vysoký obsah obranných látek. Po
odstavení pak telata dostávají normální kravské mléko, p ípadn  jako náhradu mléko su ené.
Pokra ování na stran  D2
Pokra ování ze strany D1
Tele íslo CZ 603 111 925 le í v kukani íslo dv . V sousedních kukaních polehává dal ích
asi osm telat. Tento zp sob odchovu se nazývá venkovní odchov. Do kukaní jdou malá telata
ihned druhý den po narození, kdy  se je  krmí mlezivem. "Bývají venku p es dva m síce, a
je léto nebo zima. Zvyknou si a není jim chladno," vysv tlil zootechnik. Venkovní nebo také
vzdu ný odchov je podle n ho mnohem lep í, ne  kdyby telata byla v kravín . "D íve, kdy
bývala telata ve stáji, byly nep edstavitelné problémy s jejich zdravím - ila se tam ch ipka,"
tvrdí Ma ek. Matka telete íslo CZ 603 111 925 bude utracena koncem tohoto nebo po átkem
dal ího týdne. "Nap ed jsme si mysleli, e to u  ud lá místní veteriná , ale on to odmítá. Tak
musí asi zase p ijet n kdo z toho komanda, co utratilo ostatní krávy. Do té doby, ne  krávu
utratíme, nám trvají mimo ádná opat ení. Nelíbí se nám to. Po ád se to natahuje," post oval
si p edseda deblínského zem lského dru stva Antonín Ju ek. Nemoc ílených krav, BSE -
stejn  jako její údajná lidská obdoba, Creutzfeldt-Jakobova choroba - je degenerativní
onemocn ní mozku. Vede k demenci a poté k smrti. Poprvé byla BSE diagnostikována v
Británii v roce 1986. Kráva deblínských zem lc , u které se p ed n kolika týdny p i testech
objevila BSE, byla t etí s touto nemocí v zemi. Kv li ní pak p li podle p edpis  o ivot
potomci krav a skupina z chovu, která m la data narození p l roku p ed a p l roku po
nemocné kráv . tvrtý p ípad se poté objevil v chovu Zem lské obchodní spole nosti

estajovice v okrese Praha-východ . První dva p ípady nemoci ílených krav se v tuzemsku
objevily loni. První naka ený kus veteriná i zjistili v ervnu 2001 v Du ejov  na Jihlavsku,
druhý p ípad se objevil v srpnu stejného roku ve Sv tnov  na ársku.
Zdroj: MF Dnes, 23. 10. 2002

Krávy zatím ne ílejí
V za ínajícím p edváno ním shonu si nikdo ani nev iml, e ji  dva m síce ádná kráva



neze ílela a je to dob e. A koli zákazníci eznictví dob e v dí, e kdyby se objevil v na í
republice pátý p ípad, pro n  by to nic neznamenalo. V echno to, co se objeví na pultech
eznictví prochází veterinární kontrolou, hov zí v tomto p ípad , pokud nepochází z mladých

kus  pod 30 m síc , je vy et ováno na BSE.
A preventivn  se ji  na jatkách odd luje u porá eného skotu tzv. specifikovaný rizikový
materiál, co  jsou v echny nervové tkán , které se odd len  zpracovávají a likvidují, tak e se
nic takového nem e dostat do potravního ani potravinového et zce. Je to mo ná opatrnost

íli  velká, ale vzhledem k tomu, e o nemoci BSE není úpln  je  v echno známo, je tato
opatrnost na míst .
K poslednímu listopadu bylo u nás celkem vy et eno p es tvrt milionu kus  skotu, p esn
276 686 zví at. Na to byly zji ny ty i kusy pozitivní (poslední 2. íjna), a to je dobré skóre,
odpovídající charakteristice na í republiky jako zem  s nízkým výskytem BSE.
Dal í informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS

R: svs.aquasoft.cz
Zdroj: Josef Duben, tisk. mluv í SVS R, 3. 12. 2002

Komentá e k BSE dostupné na Internetu (2001- 2002)

2001
Spot ebitelé nemusí mít z BSE obavy
Vyslovení prvního podez ení na mo nost výskytu nemoci ílených krav (BSE) v R u
jednoho vzorku skotu je d kazem, e spot ebitelé nemusí mít obavy z toho, e by se do
obchodní sít  dostalo maso nebezpe né lov ku.
V rozhovoru pro Agris to dnes v reakci na oznámení o podez ení na výskyt BSE uvedl
tiskový mluv í Státní veterinární správy R (SVS) Josef Duben.
Podez ení na prion v mozku jedné krávy vyslovili podle jeho údaj  veteriná i ve Státním
veterinárním ústavu v Jihlav  na základ  vy et ení metodou Western Blot od firmy Prionics.
Ti podle jeho slov "okam it  zalo ili kontrolní konfirma ní vy et ení imunohistochemickou
metodou, její  výsledek bude v pátek a podez ení vyvrátí nebo potvrdí.
"SVS by se ráda vyvarovala situace, ke které do lo v Rakousku, kdy podez ení ji  bylo
prezentováno jako potvrzený výskyt," zd raznil Duben.

esto v ak byla podle n j ji  p ijata opat ení v chovu, odkud podez elé zví e pochází - zákaz
esunu. "Pro ka dý p ípad se intenzívn  p ipravují dal í kroky," konstatoval mluv í.

Podle úst edního editele SVS Josefa Holej ovského nem ní toto podez ení nic na
esv ení SVS, e riziko BSE je u nás minimální, o em  sv í mimo jiné p es 10 000

negativních vy et ení, z toho p es 7 000 zví at z teoreticky rizikových skupin.
Zdroj: www.agris.cz, 6.6.2001

Rizikový materiál se na pulty obchod  nedostane
Hlavy, mozky, nervové uzliny a mícha se na jatkách p i porá kách skotu v R odstra ují a na
pulty obchod  se tento rizikový materiál nem e dostat. Vyplývá to z dne ního vyjád ení
tiskového mluv ího Státní veterinární správy R (SVS) Josefa Dubna.
"Op t o ivené nebezpe í onemocn ním novou variantou Creutzfeldt Jakobovy nemoci, která
je spojovaná s nemocí BSE, je u nás prakticky bezp edm tné. To, e p i vy et ení na BSE
byla zachycena jedna kráva, u které onemocn ní je  nepropuklo a mo ná se objeví je

jaký dal í kus, neznamená, e to, co si zákazník koupí v eznictví, je nebezpe né,"
zd raznil Duben.
K obnovení d ry spot ebitel  v hov zí maso by ale podle jeho slov p isp l ji  n kolikrát
zve ejn ný návrh SVS, podle kterého by m lo být v obchodech jasn  a prokazateln
ozna ováno a odd lováno maso ze zví at z výkrmu od star ích krav.

http://www.agris.cz,


"Nejde o ádné neuskute nitelné opat ení nebo po adavek. U dr be e to jde, prodávají se
vykrmení brojle i a pak slepice. U skotu je to tak, e se jate ní býci a jalovice porá ejí asi od
18 do 20 m síc , p em  nejni í v ková hranice, kdy byla BSE zji na, byla zaznamenána
u zví at star ích ne  24 m síc . Tak e poselství pro spot ebitele je to dostate itelné,"
konstatoval Duben. Stejný p ístup podle jeho slov v sou asné dob  diskutuje Evropská unie,
kde se dokonce hovo í o tom, e maso z krav by v bec do krámu nem lo p ijít.
Zdroj: www.agris.cz, 11.6.2001

Dokument: postup p i porá kách jate ného skotu
Metodický návod  5/2001, upravující postup státního veterinárního dozoru p i kontrole
porá ek jate ného skotu z hlediska BSE Okresní a m stské veterinární správy zajistí u
porá eného skotu:
1) Odb r vzork  mozkové tkán  a jeho vy et ení u v ech kus  porá eného skotu eského

vodu nad 30 m síc  stá í a dovezeného skotu ze zemí s výskytem BSE v ech v kových
kategorií.
2) Porá ení tohoto skotu pouze na jatkách, která spl ují následující technické a organiza ní
zaji ní manipulace s hov zí surovinou:
a) v echny kusy skotu musí být ádn  ozna eny ve smyslu zákona . 154/2000 Sb., a vyhlá ky
. 134/2001 Sb., v etn  uvedení stá í a p vodu zví ete;

b) pozastavení a prostorové odd lení uskladn ných t l porá ených zví at do doby oznámení
výsledk  vy et ení;
c) pozastavení a uskladn ní orgán , k í a ve keré ivo né suroviny s výjimkou krve a  do
doby oznámení výsledk  vy et ení;
d) obsahy p ed aludk  mohou býti vyjmuty s ur ením pro ne kodné odstran ní bez závislosti
na výsledku vy et ení.
3) V p ípad  negativního výsledku vy et ení na BSE se posoudí maso a vnit ní orgány jako
po ivatelné po odstran ní specifikovaného rizikového materiálu, pokud nebyly d vody pro
jiné posouzení, uvolní se do ob hu.
4) V pr hu porá ení, pozastavení a ve keré manipulace s masem, vnit ními orgány a

emi musí být zaji na identita t chto ástí z jednoho kusu, v p ípad  odpad  (o ezy masa,
st eva a obsah st ev, no iny, rohoviny) m e být identita zaji na v rámci hromadného
uskladn ní tohoto odpadu, maximáln  v ak z 10 kus .
5) V p ípad  pozitivního výsledku se pozastavení kus  a v ech ástí jejich t l prodlu uje a
do doby potvrzení výsledk  konfirma ní metodou.
6) V p ípad  pozitivního kusu se za podez elé z naka ení BSE pova uje skot z daného chovu,
v rozp tí 12 m síc  mlad ích a 12 m síc  star ích zví at ne  byl pozitivní kus. Za podez elé z
naka ení BSE se pova uje ve keré p ímé potomstvo po pozitivní kráv . Vý e uvedená zví ata
se po vy et ení likvidují zp sobem ur eným pro likvidaci specifikovaného rizikového
materiálu.
Tento metodický návod nabývá ú innosti dnem 12. 6. 2001
MVDr. Josef Holej ovský,úst ední editel SVS
Zdroj: www.agris.cz, 13.6.2001

EU v í kontrolám na eho hov zího
Zástupce Evropské komise Jean Luis Duby dnes po ádal úst edního editele Státní veterinární
správy R (SVS) Josefa Holej ovského o potvrzení skute nosti, e na e zem  od v erej ka
vy et uje v echen skot star í 30 m síc  na p ítomnost prionu scrapie metodou Western Blot.
Agrisu to dnes ekl tiskový mluv í SVS Josef Duben s tím, e R má Unii také deklarovat, e
maso exportované do zemí EU, pokud bude pocházet ze zví at star ích ne  30 m síc , bude
pocházet v dy ze zví at vy et ených na BSE. Podle veteriná  jde o vst ícné gesto EU a

http://www.agris.cz,
http://www.agris.cz,


projev d ry k na emu veterinárnímu dozoru.
Zdroj: www.agris.cz, 13.6.2001

Veleba: Mo ným d vodem BSE v R jsou mlé né krmné sm si z dovozu
Mo ným a pravd podobným d vodem výskytu tzv. nemoci ílených krav (BSE) v tuzemsku
je podle Strany venkova zkrmování mlé ných krmných sm sí z dovozu. Sd lil to p edseda
strany Jan Veleba. Jedním z komponent  t chto krmných sm sí, které se dová ely do R z
Tchajwanu a Kanady, je kafilerní tuk. Ten p i nedodr ení technologie obsahuje priony
zp sobující vznik BSE, uvedlo vedení strany ve svém dne ním prohlá ení. Strana venkova
rovn  zd raznila, e v p ípad  útlumu chovu skotu hrozí republice ekologické a ekonomické
nebezpe í. Podle ní by se p estaly sklízet pastevní plochy podhorských oblastí a chov skotu,
nosný obor eského zem lství, a s ním i zna ná ást zpracovatelského pr myslu by
skon ily v úpadku. Státní veterinární ústav v Jihlav  v pátek potvrdil po kontrolním testu
vzorku mozku estileté krávy z Jihlavska nemoc BSE. Nález pochází z dru stva Du ejov,
které v pond lí nav tívil ministr zem lství Jan Fencl. Ministerstvo zem lství poslalo
vzorek k dal ímu prov ení do laborato e v n meckém Tübingenu, odkud by m l být výsledek
znám ve tvrtek. Zákaz dovozu a p evozu skotu a dal ích produkt  z R ji  oznámily
Slovensko, Polsko, Rakousko a Litva. Od 11. ervna odebralo dovozní licence rovn
Ma arsko. Bulharsko a N mecko si p ed rozhodnutím o zákazu dovozu hov zího z R po ká
na výsledky vy et ení z Tübingenu. Estonsko a Loty sko vy kávají na oficiální stanovisko z

R a ze Sv tové organizace pro zdraví zví at.
Zdroj: www.uzpi.cz, 13.6.2001

Veteriná i odmítají kritiku testovací metody na BSE
echna dosavadní zji ní nemoci ílených krav - BSE, v Evropské unii byla na základ  test

jate ných zví at metodou Western Blot, kterou pou ívá i Státní veterinární správa R (SVS).
Pro Agris to dnes uvedl tiskový mluv í SVS Josef Duben, který tak reagoval na kritiku
zvolené testovací metody R z ad n kterých laborato í, které prosazují jiné metody.
O pou ití metody Western Blot - rychlotestu na prokázání infek ního prionu scrapie, který
BSE zp sobuje, bylo podle Dubna rozhodnuto ji  po átkem roku 2000, kdy se jednalo o tom,
jak zajistit v roce 2001 vy et ení tuzemských vzork  skotu podle metodiky doporu ené EU.
"Tehdy byl tento test jediným komer  dostupným testem ze t i v EU oficiáln  uznaných.
Metoda Western Blot pat í mezi t i metody schválené Evropskou komisí, a je stejn  citlivý
jako zbývající dva - Biorad a Enfer zalo ené na metod  Elisa," zd raznil Duben.
Výsledky pou ití Western Blot jsou navíc podle Dubna známy b hem jediného dne,a po
pozitivním zji ní se provádí je  druhé vy et ení slo it í imunohistochemickou metodou.
"To je stejná praxe jako v EU," konstatoval Duben.
Testování metodou Western Blot od firmy Prionics praktikují jako jedinou metodu v
Rakousku, pan lsku, Itálii, výcarsku a Holandsku, ve Francii se tato metoda podílí na
celkovém objemu test  85 procenty a v N mecku 30 procenty.
Zdroj: www.agris.cz, 14.6.2001

Sou asný stav a postoj USA k BSE
Americké ministerstvo zem lství vydalo dne 7. 12. 2000 zákaz ve kerého dovozu produkt
obsahujících bílkovinu z kafilerního tuku pora ených zví at z Evropy, bez ohledu na druh.
Toto rozhodnutí následovalo po nedávném zji ní EU, e krmivo neruminantního p vodu je
potenciáln  k ov  kontaminováno bovine spongiformn encephalopathy (BSE). Tato
restrikce se aplikuje na p vodní produkty, na zpracované nebo jiným zp sobem o et ené
evropské produkty. Ministerstvo (USDA) vyhlásilo toto bezpe nostní opat ení aby zabránilo
potenciálním k ov  kontaminovaným produkt m vstupu na území Spojených stát . Stejný
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druh t chto produkt  ruminantního p vodu byl zakázán ze zemí posti ených touto nákazou
(BSE) ji  v roce 1989 a souhrnn  z celé Evropy v roce 1997.

eba e dosud v USA nebyl diagnostikován ádný p ípad BSE, pokra uje se zde v
intenzivních opat eních proti zavle ení této choroby a také aby se zajistila bezpe nost
amerických exportních trh . Tato opat ení zahrnují aktivní dozor, testování, kolení a

ípravu na toto nebezpe í. V roce 1989 zakázaly Spojené státy import ivých p výkavc  a
inu produkt  z nich ze zemí, které byly BSE zasa eny.

Zdroj: www.uzpi.cz, 17.6.2001

Vy et ení BSE testem Elisa prý p ijde levn ji
 48 milion  korun mohou da oví poplatníci u et it v p ípad , pokud by se skot v R

testoval na nemoc ílených krav - BSE, metodou Elisa. Agris o tom informoval Milan rot,
editel firmy Bio-rad, která touto metodikou testy provádí.

Jeden test metodou Western-Blot, která se v sou asné dob  jako jediná k testaci vzork  u nás
pou ívá, stojí toti  1600 korun, celkové náklady na jeden Elisa test iní ale podle rota pouze
1120 korun. "P i p edpokládaném testování 100 000 kus  skotu ro  je celková úspora
náklad  p i pou ití metody Elisa 48 000 000 korun," zd raznil rot. P ipomn l, e testování
je hrazeno ze státního rozpo tu a tedy z pen z da ových poplatník .
Test Elisa je podle firmy Bio-rad, která tento typ test  dodává, validován Evropskou unií a je
platn  registrován v R.
Zdroj: www.agris.cz, 18.6.2001

Kritika metody testování skotu v R je nekorektní
Ni í náklady na státní rozpo et p i zm  dosavadní metody Western-Blot za metodu Elisa,
kterými se provádí testace na nemoc ílených krav - BSE, je dána podhodnocenými náklady
na aplikaci metody Elisa. V reakci na kritiku firmy Bio-Rad to pro Agris uvedl Jan Ka par,
jednatel spole nosti O.K. Servis - Laboratorní technika, která v R zastupuje firmu Prinics
uplat ující metodu Western Blot.
K vy et ení specifického rizikového materiálu ze skotu je podle jeho slov zapot ebí specielní
vybavení p íslu ných laborato í, nebo  vzorky tkán  skotu pat í mezi skupinu zvlá
rizikových materiál . "Musí to být laborato e, kde se nap íklad nek í provozy," konstatoval
Ka par. Zatímco vybavení laborato e p i metod  Elisa p ijde zhruba na milion korun, p i
aplikaci metody Western Blot na dva a  t i miliony. Samotný test Western Blot je p itom
levn í ne  test Elisa.
Podle éfa odd lení virologie Státního veterinárního ústavu v Jihlav , kde se krom
Prahy v sou asné dob  vy et ení skotu na BSE provádí Pavla Bartáka navíc firma Bio-
Rad, které nabízí metodu Elisa, nemá v R registrován test toto ný s tím, který pro

ely testace skotu na nemoc ílených krav schválila Evropská unie. Barták nevidí d vod
ke zm  metody testace. "Není d vodu opou t zavedený a fungující systém," zd raznil.

ipomn l, e aplikace jiné metody by mimo jiné znamenala nové kolo kolení pracovník ,
kte í testy na BSE provád jí.
Zdroj: www.agris.cz, 18.6.2001

Dokument: Historie prevence BSE v R
Ochranná opat ení p ijatá v eské republice ve vztahu k bovinní spongiformní encefalopatii
Velmi nebezpe né konfiskáty ivo ného p vodu (uhynulá zví ata a ásti t l z jatek -
ivo ný odpad) jsou povinn  zpracovávány v asana ních podnicích. Ji  od roku 1962 jsou

ve keré odpady ivo ného p vodu v R zpracovávány, v souladu se sm rnicí ministerstva
zem lství vydanou na základ  vyhlá ky .154/1961 k zákonu o veterinární pé i, p i pou ití
steriliza ní teploty 130 -140 °C, po dobu 30 minut a p i tlaku 3 bar  a va eny následn  a  do
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rozva ení.
První ú ední zákaz zkrmování masokostních mou ek (MKM) p vodem z p výkavc  a
nork  krmených p výkavc m byl vydán SVS R v roce 1991. Na základ  mimo ádných
veterinárních opat ení ze dne 30.9.1996 byl tento zákaz opakovan  potvrzen a roz en na
zákaz zkrmování MKM ze v ech savc  p výkavc m.
SVS R postupn  zakázala dovozy skotu a produkt  z n ho z Velké Británie a výcarska
(1994), Francie a Portugalska (21.11.2000), Belgie, Dánska, Irské republiky, Lucemburska,
Nizozemska, N mecka, pan lska (1.12.2000) a Itálie (18.1.2001).
Dne 27.11. 2000 byl vydán zákaz dovozu MKM ze v ech lenských zemí EU.
Vy et ování zví at na BSE za alo ji  v roce 1991, kdy byla z ízena referen ní laborato  pro
transmisivní spongiformní encefalopatie. Po et vy et ení byl a  do roku 1996 omezen,
vy et ovala se pouze zví ata s klinickými p íznaky nervového onemocn ní. Vy et ení se
provád lo klasickou histologickou technikou. V roce 2001 bylo zahájeno vy et ování
metodou Western Blot (firmy Prionic). Vy et ování se provád lo u rizikových skupin zví at
ve dvou laborato ích (SVÚ Praha a SVÚ Jihlava). Jako konfirma ní metoda bylo v SVÚ
Jihlava zapo ato s vy et ováním imunohistochemickou metodou. K datu 18.6.2001 bylo
celkem vy et eno 13 306 vzork . V echna vy et ení (s výjimkou jednoho) byla negativní.
Po ínaje dnem 12.6.2001 bylo zahájeno povinné vy et ování v ech zví at star ích 30 m síc .
Od 1.1.2000 je z potravního et zce odstra ován SRM (specifikovaný rizikový materiál) a
zpracováván pouze v kafileriích. Na základ  mimo ádných veterinárních opat ení vydaných
ministerstvem zem lství dne 15. 6. 2001 je od 18. ervna 2001 provád n odd lený sb r,
svoz a zpracování SRM v jedné ur ené kafilerii. Takto získané MKM bude následn
ne kodn  zlikvidovány. Od stejného data (18.6.2001) je v platnosti také zákaz získávání
mechanicky separovaného masa ze v ech kostí skotu, ovcí a koz v ech v kových kategorií.
Od ledna z ídil ministr zem lství krizový výbor MZe pro ení BSE, kterého se ú astní
zástupci MZe, SVS R, ministerstva zdravotnictví, ministerstva zahrani ních v cí, ZPI

eská zem lská a potraviná ská inspekce).
V platnosti je povinnost hlá ení a evidence ka dého, i suspektního p ípadu lidské p enosné
transmisivní spongiformní encefalopatie (Creutzfeldt Jakobova nemoc CJD, nová varianta
Creutzfeldt Jakobovy nemoci nvCJD) a ministerstvo zdravotnictví z ídilo Národní referen ní
laborato  pro transmisivní spongiformní encefalopatie týkajících se lidské populace.
Od 1.1.2001 musejí v echny asana ní podniky ozna ovat p i expedici v echny masokostní
mou ky " jednotným varovným upozorn ním" týkajícím se mo nosti jejich zkrmování.
Orgány veterinární správy provádí v asana ních podnicích ka dý týden namátkovou kontrolu
dodr ení technologických parametr  zpracování konfiskát  a ozna ování vyrobených
masokostních mou ek. Dosud nebyly zji ny ádné nedostatky.
ÚKZÚZ (Úst ední kontrolní a zku ební ústav zem lský) provedl za I. tvrtletí roku 2001
vy et ení 539 vzork  krmných sm sí u 82 výrobc  krmných sm sí a u 2 mobilních mícháren.
Ve II. tvrtletí roku 2001 provedl 254 kontrol u 42 výrobc  krmných sm sí. Kontroly se
zam ují na slo ení, ozna ování krmných sm sí a k ovou kontaminaci.
ÚKZÚZ provádí od po átku leto ního roku kontroly výrobních postup  a ozna ování
masokostních mou ek v asana ních podnicích. V jednom p ípad  byl zji n nedostatek v
ozna ení mou ky.
ÚKZÚZ provedl 488 vy et ení vzork  krmiv laboratorním mikroskopickým vy et ením se
zam ením na kontaminaci masokostními mou kami. Byla vyslovena 2 podez ení, ale
následné vy et ení krmiv metodou PCR tato podez ení nepotvrdila.
Souhrn:
- 12.6.2001 - ve kerý skot star í 30 m síc  povinn  laboratorn  vy et ován (viz vý e),
- od 1.1.2000 - je SRM (specifikovaný rizikový materiál) na základ  vyhlá ky . 286/1999 Sb.
odstra ován z potravního et zce a jeho odstra ování na jatkách je pod trvalým veterinárním



dozorem,
- od 18.6.2001 - v souladu s Na ízením Rady a Parlamentu EU . 999/2001 SVS aktualizovala
zat íd ní SRM v rozsahu uvád ném pro skupinu zemí III., do které byla R za azena,
- od 18.6.2001 - zákaz získávání separovaného masa z kostí skotu, ovcí a koz v ech v kových
kategorií,
- od 18.6.2001 - SRM z jatek a uhynulých zví at je zpracováván v jednom ur eném asana ním
podniku a následn  spálen, ve v ech asana ních podnicích probíhá p ísný monitoring
dodr ování technologických parametr  (doba, teplota, tlak).Ve v ech mísírnách krmiv
probíhají p ísné kontroly dodr ení výrobních parametr . Probíhá p íprava legislativy k ur ení
specializovaných mísíren krmiv, které budou vyráb t pouze krmné sm si pro skot, a kde bude
platit zákaz výroby krmných sm sí pro dal í druhy hospodá ských zví at (prasata,dr be ), do
kterých jsou p idávány masokostní mou ky.
Záv r:

eská republika je p ipravena provád t vy et ení ve kerého pora eného skotu na export
star ího 30 m síc  a podle po adavku zem  ur ení tuto v kovou hranici pro vy et ení

ípadn  i sní it.
V p ípad  exportu masa zví at mlad ích ne  24 m síc , pokud nebude vznesen po adavek na
vy et ení, je SVS jako kompetentní veterinární autorita schopna certifikovat stá í pora eného
zví ete.
SVS R je p ipravena reagovat na p ípadné dal í po adavky, p ípadn  dopl ující podmínky
kompetentních veterinárních autorit ostatních zemí.
MVDr. Josef Holej ovský, úst ední editel Státní veterinární správy R
Zdroj: www.agris.cz, 19.6.2001

Dokument: Mimo ádná veterinární opat ení
R O Z H O D N U T Í
Ministerstvo zem lství jako orgán p íslu ný podle § 44 odst.1 písm, f) zákona . 166/1999
Sb., o veterinární pé i a o zm  n kterých souvisejících zákon  (veterinární zákon), ve zn ní
pozd ích p edpis , na izuje v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a b) citovaného zákona tato
mimo ádná veterinární opat ení:
1. Zpracovatel m na v ech jateckých provozech bez rozdílu kapacity se na izuje t it n které
velmi nebezpe né konfiskáty ivo ného p vodu (dále jen specifikovaný rizikový materiál) a
to:
a) lebku, v etn  mozku a o í, mandle a míchu skotu star ího 12 m síc  a st eva po ínaje
dvanáctníkem po kone ník skotu v ech v kových kategorií
b) lebku v etn  mozku a o í, mandle a míchu ovcí a koz, které jsou star í 12 m síc  anebo
mají pro ezané trvalé ezáky, dále slezinu ovcí a koz v ech v kových kategorií.
2. V em zpracovatel m se zakazuje separace masa z kostí skotu, ovcí a koz v ech v kových
kategorií.
3. V em asana ním podnik m se na izuje provád t odd lený sb r, svoz a vyt ení
specifikovaného rizikového materiálu a jeho odvoz v den výskytu do asana ního podniku
VETAS eské Bud jovice, s.r.o., Dob ejovice 97, Chotý any u eských Bud jovic a zp tný
odvoz alikvotního mno ství MKM a KT a jejich ne kodnou likvidaci i skladování.
4. Asana nímu podniku VETAS eské Bud jovice, s.r.o., Dob ejovice 97, Chotý any u

eských Bud jovic se na izuje:
a) provád t zpracování specifikovaného rizikového materiálu na masokostní mou ku a
kafilerický tuk
b) neuvád t masokostní mou ku a tuk do ob hu
c) zakazuje se zpracovávání jiných konfiskát ivo ného p vodu ne  specifikovaného
rizikového materiálu.
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5. V p ípad  pot eby p íslu ný orgán veterinární správy ur í jiný asana ní podnik, který bude
zpracovávat specifikovaný rizikový materiál.
Od vodn ní: uvedená mimo ádná veterinární opat ení se na izují v souvislosti s tím, e dne 8.
ervna 2001 bylo na území eské republiky prokázáno u jednoho zví ete onemocn ní

nebezpe nou nákazou spongiformní encefalopatií skotu (BSE).
Tato mimo ádná veterinární opat ení nabývají ú innosti dne 18. ervna 2001.
V Praze dne 11.6. 2001, Ing. Jan F e n c l, ministr zem lství R
Zdroj: www.agris.cz, 19.6.2001

Komise EU prodlou ila zákaz pou ívání masokostních mou ek
Evropská komise dnes p eklenula neshodné postoje ministr  zem lství Evropské unie a
rozhodla o prodlou ení do asného zákazu pou ívání ve kerého krmiva obsahujícího
masokostní mou ku. Zakázán a  do odvolání bude i dovoz a vývoz masokostních mou ek.
Zákaz krmení hospodá ských zví at semletými zbytky jiných zví at byl vydán na za átku roku
v reakci na první p ípady tzv. nemoci ílených krav v N mecku a pan lsku. Platnost tohoto
opat ení m la p vodn  vypr et 1. ervence. Minist i zem lství EU se na dne ním zasedání
na kone ném rozhodnutí ohledn  masokostní mou ky neshodli. Podle pravidel EU v ak má
komise v takovémto p ípad  pravomoc uplatnit sv j návrh. Diplomaté agentu e Reuters ekli,
e od minulého týdne, kdy stálý veterinární výbor prodlou ení do asného zákazu neschválil,

se pozice jednotlivých stát  nezm nily. Zástupci N mecka, Rakouska, Francie a pan lska
tehdy hlasovali proti návrhu komise a po adovali trvalý zákaz zkrmování masokostních
mou ek. Británie zase vystupovala proti tomu, aby zákaz platil i na rybí mou ky. Zkrmování
masokostní mou ky hov zím dobytkem je v EU zakázáno ji  n kolik let. Ú ady se v ak
domnívají, e mo nost jiného vyu ití mou ky m e vést k pronikání tohoto produktu i do
krmiva pro dobytek. V eobecn  se p edpokládá, e masokostní mou ka je p inou roz ení
smrtící bovinní spongiforní encefalopatie (BSE), ohro ující i lov ka. BSE byla a  donedávna
omezena na západní Evropu. Tento m síc byl první p ípad této choroby potvrzen v eské
republice.
hp klh (old)
Zdroj: www.uzpi.cz, 20.6.2001
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Chovatelé navrhují vylou it z lidské vý ivy krávy star í p ti let
eský svaz chovatel  masného skotu navrhuje nepou ívat k výrob  potravin krávy star í p ti

let. Jate né p lky, vyrobené z t chto zví at, by m l vykoupit za b né ceny Státní zem lský
interven ní fond. Maso svaz doporu uje zpracovat na krmivo pro maso ravce. Opat ení m e

it p etlak na trhu s hov zím v souvislosti s prvním p ípadem tzv. nemoci ílených krav
(BSE) v R. Potvrzený výskyt BSE v tuzemsku toti  znamená zablokování vývozu hov zího
masa, telat, ur ených k dal ímu výkrmu, i plemenných zví at. Práv  prodejem hov zího na
zahrani ních trzích v ak R dosud vyrovnávala domácí trh, kde poptávka výrazn  klesla ji  v
souvislosti s roz ením BSE v zemích EU. Krávy star í p ti let je podle chovatel  vhodné
stáhnout z trhu také proto, e jsou z hlediska BSE nejrizikov í skupinou skotu. Svaz dále
po aduje, aby se dojnice mlad í p ti let nedostávaly na pulty jako výsekové maso, ale pouze
ve form  masných výrobk , co  by m la o et it právní úprava. Ve výseku je podle chovatel
vhodné prodávat pouze maso z krav masných plemen, které jsou navíc mlad í p ti let.
Producenti masného skotu dále ádají dopln ní centrální evidence zví at o sledování zví ete
po porá ce a  ke kone nému spot ebiteli. U balí kového masa by m lo jít o informace o
zví eti, z n  maso pochází. P vod výsekového masa by m l potvrdit certifikát veterinárního
léka e z jatek. Z hlediska kvality svaz doporu uje maso z vykrmených jalovic, vol  a mladých
pastevních telat. Tato kategorie, kterou chovatelé navrhují zavést po vzoru zemí EU, zahrnuje
zví ata o hmotnosti zhruba 250 a  350 kilogram . Vzhledem k objevení BSE v R se toti
dají o ekávat obtí e s vývozem telat k výkrmu na podzim leto ního roku. Opat ení by
umístilo tuto kategorii skotu na eském trhu a zárove  by umo nilo spot ebiteli konzumovat
kvalitní hov zí maso.
dmr nol (old)
Zdroj: www.uzpi.cz, 20.6.2001

Nové alarmující studie k BSE
Doposud zem elo na následky Nemoci ílených krav, která je p enositelná na lov ka 55
osob. Jak napsal "Sunday Times", alarmující data britských výzkumník  zve ejn ná v
nejnov ích studiích íkají, e jsou pravd podobn  naka eny desetitisíce osob zárodky smrtí
kon ící nové formy Creutzfeldt-Jacobova syndromu. I kdy  Adriano Aguzzi z univerzitní
nemocnice v Zürichu varuje p ed ukvapenými záv ry, data v "Sunday Times" by rozhodn
nem ly nikoho nechat v klidu. Nap íklad výcarsko je po Anglii stát s nejvíce p ípady
Nemoci ílených krav: ji  okolo 350 od prvního výskytu této epidemie v roce 1990. Na
základ  vysokého po tu výskytu této nemoci zakázala EU mezi rokem 1996 a 1999 zákaz
importu hov zího masa z Anglie do výcarska. N mecko povolilo import hov zího masa z
Anglie a výcarska op t od dubna roku 2000.
Ve v deckých kruzích se ji  del í as ví, e Creutzfeldt-Jacobovým syndromem je mo no
infikovat se prost ednictvím konzumace hov zího masa naka eného zárodky BSE. Jen ve

výcarsku statisíce lidí konzumovalo maso naka ené BSE, tisíce lidí se mohlo nakazit.
Za átkem ervna roku 1999 Adriano Aguzzi novinám "Tages-Anzeigen" sv il záva nou
informaci, e "z hlediska po tu potencionáln  infikovaných lidí zbývá pouze málo asu k
vývoji medikament  na tuto nemoc". N mecký neuropatolog Hans Kretzchmar ekl, e "se
pravd podobn  nacházíme na za átku dramatického rozvoje této nemoci, na jejím  konci

e být a  50 000 lidí, u kterých se syndrom BSE projeví". [www.redbox.cz]
Zdroj: www.uzpi.cz, 21.6.2001
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Japonsko protestuje proti hodnocení Evropské Komise
Japonsko protestuje proti za azení do skupiny stát  s vysokým rizikem výskytu BSE. Japon tí

edstavitelé, kte í jsou pod tlakem silného agrárního sektoru, se v Bruselu a v Tokiu sna í
zabránit Evropské Komisi zve ejn ní zprávy V decké rady Komise (Comission´s steering
comimittee - SSC), ve které se uvádí, e a koli v Japonsku nebyl potvrzen výskyt BSE,
existuje "objektivní riziko" výskytu vzhledem k importu krmiva z posti ených zemí. Hlavním
úkolem Komise je vytipovat zem  s p ípadným rizikem výskytu BSE a zabránit tak
op tovnému zavle ení nemoci do EU. Japonsko v p tibodové stupnici rizika obdr elo 3 body,
co  nazna uje, e v Japonsku se mohou vyskytovat p ípady onemocn ní BSE v inkuba ním
stadiu. Snaha japonských vyjednava  zatím byla úsp ná - zpráva nebyla zve ejn na na
internetu a je k dispozici pouze jako interní dokument Komise. Hrozba zve ejn ní zprávy

la i zp tný ú inek na japonský export, který ji  nezahrnuje výrobky obsahující specifický
rizikový materiál. Krizi v BSE ve Velké Británii je v japonských médiích v nována velká
pozornost, je v ak vnímána pouze jako cizí problém, který nemá vliv na japonské spot ebitele.

ada japonských odborník  obvi uje japonskou vládu, e problém podce uje. Vládní rada
pro otázky nezávadnosti potravin Takashi Onodera je toho názoru, e hodnocení SSC je nefér,
ale je zcela nezbytné roz it rozsah testování na výskyt BSE.
[http://news.independent.co.uk/world/asia_china], 19.6.2001
Zdroj: www.uzpi.cz, 21.6.2001

V Evrop  se neo ekává epidemie BSE
Podle mín ní sira Johna Krebse p edsedy Agentury pro potraviná ské standardy ve Velké
Británii (Food Standards Agency) testy na výskyt BSE u zdravých kus  ve stá í nad 30

síc  ur ených pro potraviná ské vyu ití nazna ují, e Evropa nebude elit masivní
epidemii této nemoci. Od ledna, kdy bylo po b ných porá kách testováno 1.7 mil kus , bylo
zji no 76 positivních p ípad . Je v ak nadále zcela nezbytné 100% kontrolovat v echny
dovozy hov zího masa. U v ech t iceti vzork  z Velké Británie nebyl zji n výskyt BSE. 76
positivních p ípad  zahrnuje 22 zji ných ve pan lsku (73859 analýz), 21 ve Francii
(623349 analýz), 13 v N mecku (613550 analýz), 10 v Belgii (97311analýz), 7 v Itálii
(64351analýz), 2 v Nizozemsku (97794 analýz) 1 v Irsku (71699 analýz). Nová technika
vyvinutá výcarskou firmou Serono na detekci CJD a BSE v krvi, skýtá nad ji na urychlení
detekce degenerativních zm n v mozku zp sobených priony. [http://www.thetimes.co.uk/],
14.6.2001
Zdroj: www.uzpi.cz, 21.6.2001

Rozmíst ní prion  u ko ek infikovaných FSE
Felinní spongiformní encephalopathie (FSE) byla poprvé identifikována u ko ek ve Velké
Británii v roce 1990 a ukazuje se, e je spojena s konzumací potravy pocházející ze skotu
infikovaného BSE. U skotu s BSE nebyla zji na infek nost ani akumulace pro nemoc
specifického prionového proteinu PrPSc mimo nervový systém krom  koncové ásti tenkého
st eva (ky elníku) a kostního morku. To je v kontrastu s ovcemi infikovanými scrapiemi a
lidmi s Creutz-Jakobovou nemocí, kde se PrP akumuluje v lymfatických tkáních. Brit tí
výzkumníci zkoumali ulo ení prionového proteinu PrPSc ve tkáních mimo nervový systém u
17 p ípad  ko ek s FSE. Byly pou ity imunohistochemické testy. Malá mno ství pro nemoc
specifického prionového proteinu PrP byla zji na ve slezin  pouze u dvou ze 13
zkoumaných vzork . Pro nemoc specifický PrP byl také zji n ve vzorcích ledvin ze v ech
testovaných ko ek infikovaných FSE, co , jak auto i nazna ují, by mohlo mít d sledky pro
potenciální vylu ování infekce. Av ak neexistuje ádný PrP v jiných lymfatických tkáních a
je proto nepravd podobné, e p ítomnost felinní spongiformní encephalopathie by mohla být
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zji ována zkou kami vzork  lymfatických tkání.
Zdroj: www.uzpi.cz, 22.6.2001

Mou ky z ciziny se nesmí dovézt ani ke spálení
S ú inností od pátku 29. ervna do odvolání se do R nesmí dová et masokostní mou ky,
kafilerní tuk a jiné suroviny ani ke spálení. Informoval o tom dnes tiskový mluv í Státní
veterinární správy (SVS) Josef Duben s tím, e SVS tímto svým dne ním rozhodnutím
navazuje na ji  d ív í zákaz dovoz  masokostních mou ek, kafilerních tuk , kostních rot ,
rot  z krve a pe okostních mou ek týkající se zemí, kde platí zákaz zkrmování mou ek.

"Práv  proto, e se nákazová situace ve výskytu BSE v Evrop  stále m ní, vydala dnes SVS
rozhodnutí jednak v podstat  opakující tento zákaz, jednak specifikující mo nost dovozu
ostatních kafilerních surovin (z nep výkavc ) ze zemí s výskytem BSE a také mo nost
dovozu masa a kafilerních surovin ze zemí BSE prostých," konstatoval Duben.
Rozhodnutí SVS navíc podle Dubna zmi uje i skute nost, e SVS stanovuje podmínky pro
dovoz surovin ivo ného p vodu ur ených výhradn  k výrob  pro technické ú ely pouze
individuáln . P itom za zpracování pro technické ú ely se nepova uje spalování a ne kodné
odstran ní zahrabáním. "Znamená to, e není mo né, aby k nám podnikatelé dová eli
masokostní mou ky, kafilerní tuk a jiné suroviny s touto klasifikací za tímto ú elem. I
Evropská unie si je v doma toho, e má k p ípadnému spalování mou ek a kafilerních tuk
dost a z toho d vodu také zakázala jejich dovoz," uvedl Duben.
Zdroj: www.agris.cz, 27.6.2001

AK: Po objevení BSE v R se blí í ztráty chovatel  dv ma mld. K
K dv ma miliardám korun se blí í letos ztráty tuzemských chovatel  skotu poté, co se v R
potvrdil první p ípad nemoci tzv. ílených krav (BSE). Odbyt toti  poklesl a ceny, které se u
jate ných býk  ji  za aly plhat na 36 korun za kilogram ivé hmotnosti, znovu padají ke 30
korunám. Sd lil to tajemník Agrární komory R (AK) Jan Záhorka s tím, e o miliardu
zem lci podle propo tu AK p li ji  v prvním pololetí kv li kauze BSE v EU. Ro ní

íjmy chovatel  z hov zího masa odhaduje komora p i normální cenové hladin  na sedm
miliard korun, p em  p i této sum  je podle Záhorky rentabilita výroby hov zího na nule.
Pokud bude pokra ovat sou asný cenový vývoj, mohou zem lci letos za skot utr it pouze

t miliard. ení odbytových potí í vidí komora v prodeji na zahrani ních trzích. Prezidium
Státního zem lského fondu (SZIF) ulo ilo ve st edu aparátu fondu, aby na p tí zasedání
vypracoval návrh na obnovu vývozu. ada stát , které eský dovoz zakázaly, toti  podle
Záhorky toto opat ení postupn  zmír uje. AK dále navrhuje stáhnout z trhu maso starých krav
a zpracovat je do krmiv pro maso ravce a do výseku dodávat pouze maso z mladých býk  a
jalovic. Nep íznivý vývoj v odbytu hov zího odstartovalo ji  propuknutí aféry BSE v Evrop
v listopadu lo ského roku. eský trh zareagoval podle Záhorky propadem cen jate ných býk
v pr ru o deset korun na kilogram ivé hmotnosti. Ten zp sobila nízká poptávka, kterou
utlumily obavy spot ebitel  z BSE. Zatímco na konci lo ského roku, p ed p evisem nabídky,
se cena pohybovala okolo 42 korun za kilogram, postupn  klesla a  na 30 korun na kilogram,
uvedl Záhorka. P ed objevením BSE v R se cena za ala zotavovat a stoupat k 36 korunám
za kilogram. P evis nabídky odhadovala AK pro první i druhé pololetí v dy na 30 tisíc tun.
Do ervna situaci pomáhal it interven ní fond subvencovanými vývozy. Ty se v ak musely
kv li zákaz m cílových zemí v souvislosti s výskytem BSE v R zastavit.
Zdroj: www.uzpi.cz, 2.7.2001

Veteriná i upozor ují na kontroly zví at v chovech
Od íjna leto ního roku p ipravuje Státní veterinární správa R (SVS) druhý krok v kontrole
evidence skotu, a to p ímo v jednotlivých chovech. V dne ní tiskové informaci na to op tovn
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upozornil tiskový mluv í SVS Josef Duben.
"P jde o d slednou kontrolu, kterou budou provád t pracovníci SVS na jednotlivých
okresních veterinárních správách (OVS)," konstatoval mluv í. OVS budou podle Dubna

sobit v terénu a kontrolovat, jak plní jednotliví chovatelé povinnost danou jim zákonem -
hlásit okam it  ve keré zm ny. "V echny p esuny, úbytky i nabytí zví at je nutno hlásit do
sedmi dn  do centrální evidence. Kdo tak ne iní, vystavuje se nebezpe í pokuty,"zd raznil
Duben.
Evidovat a dokladovat innost SVS pat í podle úst edního editele SVS Josefa Holej ovského
k prioritám SVS. Jedním z bod  listopadové inspekce z Bruselu bude toti  kontrola dokonalé
evidence na jatkách, v asana ních podnicích a v chovech. "Musíme si uv domit, e brusel tí

edníci velmi dob e v dí, kde nás bota tla í, a my se musíme sna it ve keré své kroky uspí it
a jejich stopy dokonale evidovat a dokumentovat. Evidovat a dokumentovat, co jsme p i
kontrolách zjistili, jaká opat ení jsme p ijali," informoval Duben.

ipomn l také, e od leto ního dubna platí vyhlá ka . 134/2001 na izující povinnou
identifikaci a registraci skotu, ovcí a koz. To je podle mluv ího d le ité zejména v souvislosti
s BSE, aby se na jatka a do potravního et zce nedostalo ádné zví e neznámého p vodu.
Zdroj: www.agris.cz, 26.9.2001

Unie má nedostatek kapacit
LUXEMBURG - Evropská unie bojuje s nedostatkem kapacity na likvidaci ivo ného
krmiva s obsahem masa, které bylo za átkem tohoto roku postavené mimo zákon kv li tzv.
chorob ílených krav. Komisa  EU pro ochranu zdraví a spot ebitel  David Byrne na setkání
ministr  zem lství unie uvedl, e kapacita je o víc ne  milion tun men í, ne  je t eba na
likvidaci 3,64 mil. tun masokostní mou ky. Nejnov í pr zkum v lenských zemích zjistil, e
Itálie s kapacitou 100 tisíc tun musí zni it p ibli  480 tisíc tun masokostní mou ky.

pan lsko má kapacitu jen 40 tisíc tun a ve skladech eká 420 tisíc tun mou ky. Ani evropská
zem lská velmoc Francie není na tom o mnoho lépe, proto e musí zlikvidovat 790 tisíc tun
mou ky, ale k dispozici má jen kapacitu na úrovni 350 tisíc tun. Ve zcela jiné pozici je

mecko, které m e zni it 1,5 mil. tun, ale na likvidaci eká jen 600 tisíc tun mou ky. D.
Byrne vyzval lenské státy k urychlenému postupu. Nem eme slep  zakázat potenciáln
nebezpe né metody nebo produkty a ignorovat p itom nevyhnutelnost zabezpe it, aby
takovýto zákaz bylo mo né ú inn  uplatnit, - uvedl. Komisa  p itom vyjád il obavy, e kv li
rychlej í produkci, ne  je tempo likvidace, se n které druhy potenciáln  nebezpe ného krmiva
mohou objevit na trhu uvnit  EU, i v zemích mimo ní. Unie zakázala pou ívání ivo ného
krmiva s obsahem masa v lednu tohoto roku kv li obavám, e toto krmivo, kontaminované
zárodky BSE, se stále pou ívá.
Zdroj: ÚZPI, 27. 10. 2001

Nemoc ílených krav dosud hrozí
Hrozbu BSE zastínil terorismus a válka v Afghánistánu, ale nákaza nemoci ílených krav stále
hrozí v celé Evrop .

tí veteriná i uvád jí, e data 6. erven 2001 - Du ejov a 22. srpen - Sv tnov, kde se zatím
vyskytly dva p ípady BSE v eské republice nemusejí být kone nými. Nákaza íhá a n které
z dobyt at ji  nyní m e být jejím nositelem. Proto byla p ijata opat ení pro dodr ení naprosté
bezpe nosti potravin, proto se testují mozky ve kerého skotu star ího 30 m síc . A d vod?
Jen nad touto v kovou kategorii se BSE vyskytlo. Ke zvý ení opatrnosti pomáhají i nové
poznatky a znalosti, v etn  nezastírání pravdy o tom, pro  se z Velké Británie nákaza tak
lavinovit  roz ila, p esto e je  do roku 1986 nikdo o BSE - bovinní spongiformní
encefalopatii - nev l.
Pachatel sho el na popel, a p esto znovu o il
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vodce onemocn ní - prion je bílkovinná ástice, která pod mikroskopem vypadá jako
zauzlený provazec, který je men í ne  vir. V první fázi zp sobí jankovat ní zví ete a nakonec
jeho ze ílení s typickým motáním a ztrátou koordinace pohybu. Pachatel - priony - je

ítomen v nervovém systému a je velmi odolný. Není-li sou asn  vyvíjen vysoký tlak,
neu kodí jim mu ani teploty nad 360 stup  Celsia. "Tým amerických v dc  vystavoval loni
priony deset minut suchému teplu nad 600 stup  Celsia. Vzplanuly a zbyla z nich petka
popela. Kdy  popel v dci testovali, zjistili, e si uchoval schopnosti vyvolat onemocn ní",
upozor uje Jaroslav Petr, v decký pracovník z Výzkumného ústavu ivo né výroby v
Uh ín vsi, který BSE od výskytu prvních britských p ípad  zasv til ást pracovního asu i
valnou ást volného a poznatky výzkumník  z celého sv ta zve ejnil v knize. "V dci tvrdí, e
priony ni í mokrý var v pá e po dobu nejmén  20 minut, p i tlaku 3 bary a teplot  133 stup
Celsia. Na priony zabírá i siln  koncentrovaný louh, p sobící alespo  hodinu, nebo silné
roztoky chloru, jako je t eba Savo," íká Petr s tím, e v dci se p iklán jí k nákaze masokostní
mou kou.
Za átek hledejme v britských kafilérkách
Kolébkou masokostní mou ky je Velká Británie, kde se ve dvacátých letech dvacátého století
za ala likvidovat uhynulá t la zví at spolu s odpady z jatek v kafileriích. Masokostní
mou kou se zpo átku krmila prasata, p idávala se v ak i do krmení kravám, po n  dob e

ibývaly a výborn  dojily. Tuto bílkovinnou bombu raly krávy desítky let, a to nejen ve
Velké Británii, postupn  i v jiných evropských státech. Navíc se z Velké Británie hov zí maso
hodn  vyvá elo, nejvíc do Francie. I tam se v polovin  minulého století krmilo masokostní
mou kou a zakázala se zkrmovat a  v roce 1996. Christl Donnellyová, precizní francouzská
statisti ka, shroma ovala fakta související s BSE a zjistila, e jen v roce 2000 bylo ve
Francii pora eno 100 kus  dobytka naka eného BSE. "Od roku 1987 se ve Francii nakazilo
7200 kus  skotu," sd lila. Bylo to mnohonásobn  víc ne  v okolních evropských státech. S

ením nákazy BSE u skotu p ibývalo i nemocných Creutzfeldt Jacobovou chorobou u lidí.
dci tvrdí, e do lo k prolomení mezidruhové bariery a ze zví at se nemoc ílených krav

enesla na lidi.
Creutzfeldt-Jakobova nemoc má novou formu
Ve Velké Británii se v devadesátých letech v dci p eli, pro  ze sta onemocn ní novou formou
Creutzfeldt-Jakobovy nemoci bylo p t p ípad  v t ítisícovém m st  Queniborough. Pár v dc
vinilo nedalekou továrnu na pesticidy, kde do lo k havárii a do vzduchu se dostal oblak
organofosfát . Komise, která p ípad ila, letos v b eznu záhadu odhalila. V Queniborough
se skot porá el v domácnostech tradi ním zp sobem. P i n m je roz íznuta lebka i s mozkem,
a ten se rozst íkne kolem a ulpí na mase pora ených kus . Priony se tak mohly dostat do
jídla lidí. "Ve Velké Británii se riskovalo i jinak, zdá se to a  nepochopitelné. Je  p t
let po propuknutí skandálu s nemocí BSE se ve kolách b hem laboratorních cvi ení
zkoumal sklivec o ích skotu, ani  kdo upozornil na nebezpe í výtkytu prion ," uvádí

dec z Uh ín vsi.
Británie v ohro ení
Statistici mluví o p l milionu ohro ených Brit . "Odhady statistik  nazna ují, e Britové
mohli v uplynulých letech sníst maso 750 000 kus  naka ených BSE ," konstatuje Petr.
"Druhý ok p inesl rok 2000, kdy se nade v í pochybnost ukázalo, e po ty lidí umírajících na
novou variantu Creutzfeldt-Jakobovy choroby nezadr iteln  rostou." Odborníci z v deckého
výboru Evropské unie vyslali do Bruselu p es pr liv La Manche popla nou zprávu, podle
které se m e z kusu dobytka naka eného BSE infikovat priony a  p l milionu lidí. Z toho
vyplývá, e by novou Creutzfeldt-Jakobovou chorobu m ly ve svém t le miliony britských
obyvatel," uvádí Petr. Tým v dc  financovaných britskou farmaceutickou firmou Welcome,
vedený Royem Andersonem se domnívá, e inkuba ní doba m e p esáhnout 35 let. Proti
drsným p edpov dím n kterých expert  z Evropské unie, e mo né mno ství naka ených lidí



esáhne miliony, mluví Anderson o tisících, nanejvý  n co p es sto tisíc potenciáln
nemocných.
(Pozn. red.: Dosud nejsrozumiteln í formou o BSE velmi zajímavým zp sobem pí e
výzkumník Jaroslav Petr v kní ce Nemoc ílených krav - Hrozí?. Vy la v t chto dnech v
nakladatelství Iva elezného.)
Prevence proti p enosu BSE
Krmit skot masokostní mou kou se zakazuje. V eské republice zákaz platí deset let.
V Evropské unii je zakázané vyráb t masokostní mou ku do odvolání.
Rizikové materiály, jako je mozek, mícha, o i, slezina a st eva, je zakázané dávat do masných
výrobk  a musí se likvidovat za vysokých teplot v za ízeních k tomu ur ených.
V zemích, kde se masokostní mou ka smí i nadále vyráb t, se musí dodr ovat teplota 133
stup  Celsia, tlak 3 bary a doba p sobení tlaku a teploty po dvacet minut.
Je libo hov zí maso? Mnozí zákazníci váhají. Mají obavy z nemoci ílených krav a z její
lidské obdoby, Creutzfeldt-Jakobovy choroby.
Pracovníci eských laborato í jsou kv li nemoci ílených krav v nejvy í pohotovosti.
Dosud bylo vy et eno 74 526 vzork  z mozk  skotu.
Zdroj: AGROWEB, 26. 10. 2001

ivo né mou ky zp sobují problémy
Francouzská vláda p ed rokem zakázala pou ívat ivo né mou ky do krmiva pro chovná
zví ata. Od listopadu 2000 se zásoby ivo ných mou ek hromadí a nyní dosahují p ibli
400 tisíc tun na 21 skládkách. Jejich mno ství se p itom ka dý týden zvy uje o 8000 tun.
Informuje o tom francouzský denník Libération. Je  loni se mou ky pou ívaly jako krmivo
pro dr be  a prasata. Po vydání zákazu jejich pou ívání se ivo né mou ky hromadí a

edstavují velký problém pro francouzské ú ady. Je to zárove  i absurdní stav. Nejen
cementárny mají kapacity na spalování ivo ných mou ek. Hutnictví, podniky m stského
vytáp ní, papírny, podniky skupin Electricité de France a Gaz de France, jako i spalovny
komunálního odpadu by je rovn  mohly spalovat. Zatím v ak projevily ochotu spalovat
ivo né mou ky jen cementárny. Vzpomínaných 21 skládek ivo ných mou ek se nachází

v západní ásti Francie. Z nich 16 je u  prakticky plných a je pot eba hledat nová skladovací
místa. Kolem roku 2003 by m ly být k dispozici také jiné mo nosti ení tohoto problému. V

eznu 2001 Agentura na ochranu ivotního prost edí a na zvládnutí energie navrhla
vytvo ení nových jednotek na termickou likvidaci odpadu. V t chto spalovnách by se mohly
likvidovat krom  dal ích odpad  i ivo né mou ky a zárove  by se vyráb la elektrická
energie. Na ka dou odstran nou tunu by podniky získaly p ísp vek a m ly by zpracovat 1,4
mil. tun ivo ných mou ek a 330 tisíc tun dal ího odpadu. Investice jsou vysoké,

edstavují 6 mld. frank , ale vy il by se tím problém ivo ných mou ek. (Ro nícke
noviny, . 226, 22. listopadu 2001 ( )
Zdroj: UZPI, 28. 11. 2001

Ceny jate ného skotu v USA na vysoké úrovni
Chovatelé v Evropské unii dosahují v sou asné dob  p i prodeji jate ného skotu asi o t etinu
ni í ceny ne  chovatelé v Kanad , Mexiku a USA. K tomuto srovnání dosp la Centrální tr ní
a cenová agentura SRN na základ  analýzy nejnov ích údaj  USDA o situaci na
severoamerickém trhu hov zího masa. Ukazuje se, e problematika BSE se v Severní
Americe dosud neprojevila negativn  na poptávce spot ebitel  po hov zím a telecím mase,
ani na cenové úrovni. Ceny hov zího masa se na trzích USA vyvíjely v poslední dob  zcela
jinak ne  v Evrop . Nap íklad za období od íjna minulého roku do íjna 2001 se ceny na
trzích USA zvý ily o 10 %. V prvních esti m sících leto ního roku se farmá ské ceny
jate ného skotu (samc ) na reprezentativních trzích USA pohybovaly mezi 1,71 USD/kg a



1,77 USD/kg. Celková produkce hov zího a telecího masa v USA za rok 2001 se odhaduje na
11,75 mil. t. Tato úrove  znamená, e Spojené státy z stanou v produkci této komodity
tradi  také v leto ním roce nejv ím sv tovým výrobcem. V roce 2000 se zde vyrobilo
podle p edb ných údaj  dokonce 12,30 mil. t hov zího a telecího masa. (DLZ Agrarmag.,
2001, . 11, s. 14 (Jav)
Zdroj: UZPI, 29. 11. 2001

ena z Karvinska asi zem ela na nemoc ílených krav
OSTRAVA - Podez ení z onemocn ní Creutzfeldt-Jacobovou chorobou (CJN) u star í eny z
Karvinska, která zem ela v minulých dnech, zkoumají nyní odborníci národní referen ní
laborato e pro diagnostiku CJN v pra ské Thomayerov  nemocnici. "Zatím nemáme nic
potvrzeno, ale podez ení tady je. ekáme te  na výsledky pitvy z referen ní laborato e v
Praze," potvrdila editelka Okresní hygienické stanice v Karviné Helena ebáková.
K p ípadu odmítla íci cokoli bli ího s tím, e informace poskytne a  po obdr ení výsledk
pitvy. P i Creutzfeldt-Jacobov  nemoci, na ni  ro  umírají pr rn  dv  osoby z milionu,
dochází k degeneraci neuron  v mozku. Choroba se projevuje v inou mezi 50 a  60 lety

ku poruchami psychiky, zraku i ch ze a b hem n kolika m síc  kon í smrtí. V roce 1996
byla navíc poprvé u lov ka diagnostikována i takzvaná variantní Creutzfeldt-Jacobova
nemoc, která údajn  p edstavuje obdobu nemoci ílených krav (BSE) u lidí a na ni  zem elo
od té doby asi osm desítek lidí. Práv  kv li této nové form  CJN, kterou m e lov k
onemocn t p i konzumaci naka ených potravin, se í ve sv  strach.
Lidé se obávají jíst nap íklad hov zí maso, proto e nákaza byla nej ast ji zachycena u
hov zího dobytka. Odborníci v ak varují p ed zbyte nou panikou. "Zatím nemáme ádný

vod si myslet, e jde o novou formu CJN, tedy lidskou formu nemoci ílených krav. Ale
musíme po kat na výsledky pitvy, jasno bude b hem dvou a  t í týdn ," ekl ke karvinskému

ípadu primá  patologie v Thomayerov  nemocnici Franti ek Koukolík, pod n ho  spadá
laborato  pro CJN.

ed p ti lety podlehl této nemoci t ia ty icetiletý d lník ze umperska. Zatím poslední
podez ení v eské republice na Creutzfeldt-Jacobovu nemoc, které se objevilo loni v ervnu u

ia edesátileté eny také ze umperska, se nepotvrdilo.
Zdroj: Mojenoviny, 6. 12. 2002

BSE zp sobuje dv  varianty Creutzfeldt-Jakobovy nemoci
dci z londýnské univerzity v oblasti medicíny se domnívají, e BSE zp sobuje dva typy

Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD).
dci z londýnské univerzity do li k záv m, e smrtelné onemocn ní, zp sobující ch adnutí

mozku, známé pod zkratkou BSE (bovine spongiform encephalopathy), m e být u lov ka
projeveno ve dvou typech CJD. Výzkumní pracovníci ukon ili pokusy na my ích, které
sledovaly spojitost mezi BSE a CJD. Konzumace hov zího masa infikovaného BSE m e
vést k onemocn ní novou variantou CJD. Nyní se v í, e BSE m e zp sobovat nákazu
tímto novým druhem nevylé itelného onemocn ní. V Británii na novou formu CJD ji
zem elo skoro 120 osob. P ípady úmrtí následkem této varianty CJD byly v Británii
zaznamenávány od roku 1990, vrcholu v po tu posti ených osob bylo dosa eno v letech
1997-99, kdy zem elo 60 lidí za rok. Oproti tomu v roce 2000 jen 28. Zástupci ochrany
ve ejného zdraví ádají revizi, která by ur ila skute nou míru závislosti onemocn ním CJD na
BSE. N kte í odborníci dokonce navrhují, aby byl ka dý Brit na tuto nemoc testován.
Zdroj: Topagro, 5. 12. 2002

V Rakousku byl pora en dobytek ze statku, kde byla zji na BSE
ech 61 kus  skotu ze statku v dolnorakouské obci Grosshoebarten, kde se po átkem m síce



potvrdil výskyt tzv. nemoci ílených krav (BSE), bylo v noci na pond lí usmrceno uspávacími
injekcemi. Ka dému zví eti odebrali specialisté vzorky krve a u dobytku star ího 24 m síc
se provedou testy na BSE i z ásti mozku. Rozhodnutí o utracení stáda padlo poté, co poslední
výsledky testu, provedeného ve výcarském Bernu, prokázaly p ítomnost BSE. Pátrání po

inách v bec prvního p ípadu nemoci ílených krav provázejí od za átku nejasnosti. Ú ady
toti  nejprve uzav ely nesprávný statek, proto e vzorky testovaných zví at byly zam ny.
Podobn  jako jiné zem  i alpská republika na jatkách testuje na BSE dobytek star í t iceti

síc . Dosud se provedlo p es 210.000 test .
Zdroj: Agronavigator, 19. 12. 2001

Stát u  nebude platit testy BSE
i d le ité zm ny související se vstupem do Evropské unie ekají p tí rok zem lce a

potraviná e.
Ze státních pen z u  nebude placeno vy et ování skotu na nemoc BSE, takzvané " ílenství
krav". ekl to ministr zem lství Jan Fencl na seminá i s agrárními odborníky a politiky.
"Testovat se zví ata ov em budou dál, nem eme se chovat jinak ne  Evropská unie. To
znamená, e podnikatelé budou muset náklady na testy promítnout do svých výrobních
náklad ," konstatoval ministr. Letos p la vy et ení zví at kv li BSE na nejmén  160 milión
korun.
 Zdroj: Hospodá ské noviny, 20.12.2001

Testy na BSE z ejm  zvý í ceny hov zího o t i a  osm korun
ina zpracovatel  hov zího odhaduje, e jeho ceny vzrostou od t í do osmi korun

následkem faktu, e od ledna budou muset hradit testování skotu na BSE. Jejich postoj je v ak
nejednotný. Zatímco n kte í by uvítali, aby se náklady na testy rozd lily mezi n  a dodavatele
zví at, jiní jsou s tímto faktem smí eni. Dal í hodlají situaci it tím, e p estanou od ledna
vykupovat býky star í 30 m síc , u nich  je nutné vy et ení. Vyplývá to z dne ní ankety
zpravodaj  ve velkých masokombinátech R. Zvý ení cen hov zího masa p edpokládá
vzhledem k povinnosti platit testy na BSE editel spole nosti Masný pr mysl eská Lípa Jan
András. eskolipský podnik porá í podle n ho m sí  zhruba 200 kus  hov zího dobytka,
tém  40 procent zví at se musí testovat na BSE. Jeden test p ijde na 1500 korun, ale podnik
podle Andráse u ádnou rezervu nemá, a proto bude muset tyto náklady promítnout do cen.
"Testování zvý í cenu masa o sedm a  osm korun na kile. O ty bu  musíme zvý it prodejní
cenu, nebo sní íme ceny výkupní," poznamenal András. Nejv í zpracovatel masa na
Nymbursku a Mladoboleslavsku Ladislav Mazura ost e odmítá fakt, e zpracovatelé budou
muset od Nového roku hradit ze svého testování BSE bez podpory státu. Je p esv en o tom,
e to povede ke zdra ení masa i ke sní ení odbytu. "Bu  zdra íme maso nebo budeme muset

platit zem lc m mén ," ekl Mazura. Pokud by se podle n ho do cen masa zapo ítaly
náklady na testování BSE, znamenalo by to zvý ení o t i koruny na kilogram. "Bude nás to
nutit k tomu, abychom zabíjeli co nejmén  krav," ekl. V í ást náklad  na testování
hov zího dobytka na BSE by podle Martina Mráze, mluv ího roudnického masokombinátu
Procházka, m li nést p edev ím dodavatelé zví at. "Sou ástí v ech dokument , které nám
umo ní maso zpracovat, je test na BSE. Budeme ho proto od dodavatel  vy adovat," uvedl. V

ípad , e se dodavatelé a zpracovatelé masa o náklady na testy pod lí, nem la by se cena
masa nijak výrazn  m nit. "Odhaduji to na dv  a  t i koruny," dodal Mráz. Velkoobchodní
cena nejprodávan ího zadního masa z krav se pohybuje kolem 90 korun na kilogram.
Nejv í zpracovatel masa v ji ních echách, a.s. Maso Planá, vyrábí výseková masa
výhradn  z býk  mlad ích 20 m síc . Podle jejího výkonného editele Emila Kaspera zatím
nelze íci, jak se na cenách masa projeví povinnost jatek hradit testy na BSE. "To, jak se
vyprofiluje cena, bude zále et také na tom, jaký zájem na trhu bude o jednotlivé kategorie,



zda budou lidé dávat p ednost býk m," uvedl. U plze ského Masokombinátu Schneider se
náklady spojené s testováním na BSE projeví nár stem ceny hov zího masa v pr ru o dv

ty i procenta. Mluv í firmy Edita Vighová dnes ekla, e cena hov zího masa by se m la
v pr ru zvý it asi o t i a est korun na kilogram. Podrobnou kalkulaci podle ní firma bude
mít k dispozici a  v lednu 2002. Masokombinát Skali an z eské Skalice na Náchodsku

estane od ledna vykupovat a porá et býky star í 30 m síc , u nich  je nutné vy et ení na
BSE. Náklady na testování krav masokombinát z ejm  bude muset p enést na zem lce, ekl
editel Skali anu Miroslav olc. Pokud by se náklady na testování krav promítly do cen,

vedlo by to podle n j k dramatickému sní ení poptávky po hov zím. Podle olce by m l
testování alespo  v p tím roce hradit cele nebo z ásti stát tak, jak to je obvyklé v zemích
Evropské unie. Kostelecké uzeniny o ekávají mírný r st ceny hov zího, ale ne v souvislosti s
placením test  na BSE. V Kostelci testovali po zji ní výskytu BSE v R ve kerý hov zí
dobytek, náklady se tím v roce 2001 zvý ily o deset milión  korun. V roce 2002 budou
testovat jen kusy star í 30 m síc . Podnik p edpokládá mírný r st výkupní ceny hov zího,
proto e nyní se hov zí vykupuje za ni í ceny ne  vep ové (o 8,20 K  na kilogram ivé váhy)
a to neodpovídá skute  vynalo eným výrobním náklad m zem lc . Náklady na testování
BSE se z hlediska kalkulace nijak zvlá  do cen hov zího masa nepromítnou, ekl dnes
výkonný editel s.r.o. Masný pr mysl Krásno Jan Haruda. "Bude to zhruba stejné jako dnes,
kdy je hradil n kdo jiný," doplnil. Odbyt hov zího je podle n ho v posledním tvrtletí
stabilizován a firma denn  prodá kolem sedmi tun hov zího masa. "Objem se v p edváno ním
období zvý il a  na deset tun," dodal Haruda. Masokombinát Martinov podle své mluv í Evy
Kijonkové p edpokládá, e náklady na testy hov zího na BSE nezvý í jeho cenu. Spole nost
produkující výrobky se zna kou Martinov toti  preferuje porá ku nerizikového mladého
jate ného skotu do stá í 24 m síc . P i sou asném r stu produkce lze ale o ekávat, e bude
nutné nakupovat i skot star í, který musí projít zku ebními testy na BSE. "Náklady na tuto
proceduru p i celkovém objemu produkce nevyvolají výrazný tlak na cenu. Ceny test  se tak
do cen hov zího z Martinova promítnou nulov  nebo naprosto zanedbateln ," dodala
Kijonková.
Zdroj: Agris, 20.12.2001

2002

Jistotu zdravého masa si zaplatí sami spot ebitelé
Hov zí na pultech podra í. Chovatelé a ezníci se toti  zdráhají zaplatit povinné testování na
nemoc ílených krav náklady na jedno pora ené dobyt e iní 1500 korun - a odnese to
zákazník. "V krátké dob  lze o ekávat, e se kv li test m zvý í cena hov zího v pr ru a
o sedm procent," tvrdí odborníci.
Peníze na testy mají sice podle slib  ministerstva zem lství p ijít z Bruselu, lze je v ak

ekávat nejd íve v íjnu. A testovat se musí u  nyní.
ezníci tvrdí, e za jakost dodávaného zbo í odpovídají chovatelé. "Pokud p edpisy vy adují

atest, jsou povinni ho na své náklady zajistit," uvedl Ladislav Steinhauser, p edseda eského
svazu zpracovatel  masa. "Tvo í své nabídkové ceny, a  si tedy p ipo ítají i náklady na testy,"
dodal.
Zem lci oponují názorem advokát . "Zákon o veterinární pé i hovo í jasn . Náklady
spojené s prohlídkou jate ných zví at a masa je povinen hradit provozovatel jatek, a to
pau ální ástkou stanovenou provád cím p edpisem," sd lil advokát Zden k Hraba.
S tímto názorem se ztoto uje i ministr zem lství Jan Fencl. éf Státní veterinární správy
Josef Holej ovský dodává, e p íslu né p edpisy nehovo í o tom, e by m li testy hradit
chovatelé, naopak.
Zástupci velkých obchodních et zc  o ekávají zdra ení nejpozd ji v druhé polovin  února.



Do cen se vedle náklad  na testy promítnou i vy í výkupní ceny masokombinát , které si
vymohli zem lci.

ekáme, e kilogram p edního m e zdra it a  o sedm korun, zadního nejmén  o dev t
korun, nejdra í sví ková by mohla zdra it a  o dvacet korun," p edpovídají odborníci.
Zdroj: Moje noviny, 23. 1. 2002

Americké výzkumy o ivují stra idlo BSE
Brusel (Od na eho zpravodaje) - I bifteky by mohly kodit. Takové nebezpe í je zatím velmi
vzdálené, ale po nových objevech amerických v dc  je t eba s ním po ítat. Evrop tí odborníci
musí nyní znovu zkoumat, zda je zejména hov zí maso tak bezpe né, jak dosud tvrdili, anebo
zda m e být cestou pro ení nemoci ílených krav (BSE). Podle výzkum , které v úterý
zve ejnil americký nositel Nobelovy ceny Stanley B. Prusiner a jeho tým, se mohou i v mase
hromadit priony. Platí to alespo  u my í a k . Takové odhalení p sobí spí e
nesrozumiteln  ne  nebezpe  - pokud se nedodá, e mnozí odborníci pova ují priony za

vodce nemoci ílených krav. Dosud panovalo p esv ení, e tyto bílkovinné ástice se
soust ují v mozku, mí e a jiných "rizikových" ástech t l, a e tedy sta í vyjmout tyto
orgány, aby bylo maso celkem bezpe né. Americké výzkumy tak zasadily tvrdou ránu
optimismu v boji s nemocí. Prusiner v tým, p sobící na Kalifornské univerzit , toti
zjistil, e priony se mohou hromadit i v no kách a ve vnit ních orgánech, jako jsou
játra. Evrop tí odborníci proto pon kud znejist li. Výsledek, k n mu  dosp l Prusiner,
se dosud pova oval za vylou ený. Bezpe nostní opat ení Evropské unie proti BSE jsou
zalo ena práv  na ví e, e samo maso nep edstavuje zdravotní riziko pro lidi ani pro dobytek.
Prusiner v tým v ak zatím neexperimentoval s nemocí ílených krav.
Prusiner v tým infikoval zví ata nemocí scrappie, která postihuje ovce a která podle
dosavadních zji ní není lov ku p ímo nebezpe ná. To je v ak jen malá út cha. Scrappie
bývá asto ozna ována za nemoc, z ní  se BSE vyvinula. Údajn  k tomu do lo poté, co se
do krmiva pro dobytek za alo p idávat i maso ovcí naka ených touto nemocí. Evropská
komise, je  dohlí í na bezpe nost potravin v EU, zatím sleduje americká zji ní s
velkou skepsí. "My  nelze srovnávat s krávou. My jsme testovali adu krav naka ených
BSE, ale nic takového (p enos prion  do masa) p i nich nebylo zji no," uvedla Beate
Gminderová, mluv í komisa e pro bezpe nost potravin. "Je mo né, e velmi sofistikovanými
a mimo ádn  citlivými metodami lze zjistit bílkoviny-priony, ale i pak je je  t eba zjistit,
zda je s nimi spojena n jaká naka livost a zda je to podstatné z hlediska p enosu nemoci,"
soudí opatrn  Pierre-Paul Pastoret z veterinární fakulty p i univerzit  v Lutychu. Sama
Gminderová k výsledk m profesora Prusinera dodala, e "je to zajímavý výsledek, který ale
nemá bezprost ední d sledky", proto e mezi k ky a krávami existuje jistá biologická,
druhová bariéra. Celé v ci se p esto iniciativn  chopili Francouzi. Jejich agentura pro
bezpe nost potravin AFSSA oznámila, e bude nyní p ísn  zkoumat maso krav naka ených
BSE. Francie má sv j d vod pro tuto aktivitu. Odmítá toti  dovoz britského hov zího a ka dý
argument, e toto maso m e být bezpe nostním rizikem, se jí hodí. Zvlá  poté, co prohrála
soudní spor s Brity, p i n  Evropský soudní dv r rozhodl, e Pa  musí blokádu hov zího
zru it. Kv li íleným kravám vypukly ji  dv  velké paniky - první v roce 1996 vedla k zákazu
vývozu britského hov zího, druhá v roce 2000 postihla i kontinent, kde byly zji ny stovky
naka ených kus . Obavy byly posíleny tvrzením, e BSE vyvolává u lidí CJD, co  je smrtící
onemocn ní mozku. Paniky ji  p ly, ale kolem BSE panuje stále ada nejistot, zejména
v Británii, která byla nemocí posti ena nejvíce. Po átkem roku tam vyvolalo velký rozruch
tvrzení, e nemoc ílených krav postihuje i ovce. Podez ení nakonec nebylo potvrzeno.
Zdroj: Mladá fronta DNES, 21. 3. 2002



Nová teorie o BSE
Existuje nová teorie o bovinní spongiformní encephalopathii (BSE). Tato teorie se zabývá
úlohou m di a manganu v rozvoji prionových onemocn ní - BSE a její lidské varianty -
Creutzfeld - Jakobovy choroby (vCJD). O této teorii diskutuje odborník Larry Berger z
univerzity v Illinois v USA. V roce 1999 výzkumníci zjistili, e m  je sou ástí normálního
prionového proteinu, který se uplat uje v nervové synapsi nebo je za len n v superoxid
dismutáze.Tento prion citliv  reaguje na proteinázy enzymy rozkládající proteiny. Av ak v
roce 2000 tití  výzkumníci ukázali, e tento prion byl také schopen vázat mangan a nikl. Kdy
mangan nahradil m , nejcharakteristi í vlastností této izoformy byla rezistence v i
proteinázám a následné tvo ení fibril. Tato trojrozm rná struktura izoformy se zm nila tak, e
výsledný prion byl více ne  100 krát rezistentn í v i rozkladu proteinázou. Jestli e k
tomuto procesu dojde v organizmu zví ete, tato izoforma, rezistentní v i proteináze, se bude
hromadit v mozku a bude p itom zp sobovat neurologické degenerace a následné chátrání
zví ete. Je mo né, e faktory prost edí, nap íklad p da chudá na m  a bohatá na mangan v
ur itých oblastech, predisponují ur itá zví ata nebo lidi k nemocem pocházejících z prion .
Jistý britský chovatel ob írn  studoval tento problém a u inil zajímavá pozorování. Tvrdí, e
výskyt BSE není spojen tolik se zkrmováním masové a kostní mou ky jako s u íváním
organofosfátu zvaného Phosmet, ur eného k potla ování st kovitost skotu. Jedna z
vlastností Phosmetu je vázání m di. Jestli e Phosmet navázal m  v organizmu krav a jestli e
byl v masové a kostní mou ce p ítomen prion obsahující mangan a byl pak absorbován, mohl
to být ten, který zinicioval rozvoj BSE. Zkrmování kontaminované masové a kostní mou ky

e nemoc zintenzivnit, ale k vyvolání exploze BSE ve Velké Británii musely být sou asn
ítomny dal í nutri ní a ekologické faktory. Nový výzkum pracovníka z univerzity v

Avignonu nazna uje, e existuje p ímé spojení mezi ením nemoci ve Francii a u íváním
pesticidu k hubení st . Výzkumníci z Cambridge a Francie zkoumají koncentrace m di a
manganu v ob tech CJD. Zjistili, e obsah manganu byl 10 krát vy í v mozcích ob tí CJD,
ne  v mozcích zdravých lidí. Byla vznesena námitka proti názoru, e rozvoj CJD u lidí,
vyplynul výlu  z konzumace kontaminovaného masa. Byla p edlo ena my lenka, e k
tomu, aby se rozvinula CJD, musí být v potrav  p ítomna nerovnováha kationt , zejména

di a manganu, podobn  jako u skotu.
Feed Management, 53, 2002, . 4, s. 4-5 (Vo)
Zdroj: Agronavigator, 19. 5. 2002

BSE po roce
První " ílená kráva" byla u nás diagnostikována 5. ervna 2001 a druhá 21. srpna tého  roku.
Od té doby nic. Samoz ejm  nelze vylou it, e by se n jaký dal í p ípad mohl objevit.
Nicmén  lze íci, e bezmála 200 000 vy et ených krav na dva pozitivní kusy ji  o n em
sv í. P inejmen ím o tom, e se nám v minulosti poda ilo dodr ovat to, co jsme íkali, e
zem lci u nás skotu nezkrmovali masokostní mou ku ani eskou, ani z dovozu. Na e
domácí byla z hlediska nebezpe í BSE bezpe ná od roku 1962, kdy byly v zájmu obrany p ed
nebezpe nými sporulujícími mikroorganismy, zejména sn ti slezinné, stanoveny p ísné
bezpe nostní parametry pro výrobu. To znamená tlak 3 bary, doba 20 minut a teplota 133 °C.
Ov em BSE - bovinní spongiformní encefalopatie neboli nemoc ílených krav má p vod ve
Velké Británii, kde vznikla práv  zmutováním z klusavky ovcí. Vyráb li zde toti  za nízkých
teplot masokostní mou ku mimo jiné i z ovcí nemocných scrapií (klusavkou), a tu pak
zkrmovali i skotu.
Dal ím krokem sm ujícím ke zvý ení d ry ve zdravotní nezávadnost potravin bylo, e od
lo ského íjna je povinné ozna ovat hov zí maso v kovou kategorií zví ete a v p ípad , e by
lo o krávu star í ne  30 m síc , tak osv ením o jejím vy et ení na BSE. Ve kerý skot musí

být u nás registrovaný a ozna ený ji  od dubna 2001, od dubna 2002 nabylo ú innosti



opat ení, e individuálními ísly musejí být ozna ována i jiná zví ata i ovce a kozy. Zp ís uje
se kontrola identifikace skotu.
Zkrátka zví e neznámého p vodu nesmí p ijít do potravního et zce. Maso z takového zví ete
se nesmí dostat na pulty eznictví. Na ídit a kontrolovat je jedna v c, druhá je v ak, co d lat,
zjistí-li se pochybení. U nás zatím platí to, e neproká e-li se p vod zví ete, musí se porazit
jako zví e podez elé, tj. neznámého p vodu a nesmí být zpracováno pro vý ivu lidí. Toto
opat ení a dal í z n j vyplývající jsou zapracována do chystané novely veterinárního zákona,
aby byla v souladu s legislativou EU. Nejde toti  o to, ulo it pokutu, ale p edev ím o ochranu
spot ebitele. Nepoda í-li se do 48 hodin prokázat identitu zví ete, musí se ne kodn  odstranit
(viz povinnost identifikovat, pop ípad  registrovat hospodá ská zví ata od 1. dubna, nap íklad
ovce, kozy a prasata). To znamená utratit a odvézt do asana ního podniku. Zjistí-li se v chovu
více (v EU více ne  20 %) patn  nebo v bec neidentifikovaných i neregistrovaných zví at,
pak by dal í sankcí m la být mo nost zakázat jakékoli p esuny do chovu a z chovu a  do
vy ení problému.
Jak je vid t, je stále co vylep ovat. Je t eba íci, e v echna opat ení, která Státní veterinární
správa p ijímá a navrhuje se sna í postihnout v echna zdravotní rizika, nejen problémy
spojené se skotem a BSE!
Zdroj: Josef Duben, tisk. mluv í SVS R, 30.5.2002

Kovy a prionové nemoci
Bun ný prionový protein (PrPC) se vyskytuje hlavn  na povrchu bun k nervové tkán . Jeho

esná funkce není známá, ale jedna z mo ností je ú ast na metabolizmu m di. Modifikovaný
prionový protein (PrPSc) se pova uje za p inu prionových nemocí (smrtelné
neurodegenerativní onemocn ní). P ítomnost PrPC je nezbytná pro manifestaci prionové
nemoci. P esný proces modifikace PrPC na PrPSc není znám.
PrPC je protein vá ící m  a proto v dci p i zkoumání prionových nemocí zkoumali i zm ny
v mno ství stopových prvk  obsa ených v mozku a ostatních orgánech my í infikovaných
my í skrapií. Zjistili, e v mozku infikovaných my í dochází p ed za átkem klinických

íznak  onemocn ní ke zm nám v hladin  m di a manganu. U m di pozorovali sní ení
hladiny v mozku a významné zvý ení hladiny v játrech a v krvi (dochází k p emíst ní m di z
mozku do jiných tkání). U manganu byla konstatovaná zvý ená hladina v krvi, mozku a ve
svalech. Zm ny dosáhly maxima na po átku klinických p íznak . Jedná se o první zprávu o
systémové zm  manganu a mo ném vyu ití pro selektivní diagnózu prionových nemocí.
Odborník zabývající se metabolizmem kov  v souvislosti se zm nou prionového proteinu
sledoval, zda p i vývoji prionových nemocí dochází i ke zm  u antioxida ních protein , ke
kterým priony pat í.
Studie u my í dokazuje, e zm ny v mozku a nevyrovnanost v obsahu kov  indukované
skrapií (prionové onemocn ní) by mohly vyvolat konverzi PrPC na PrPSc. Autor

edpokládá, e zm ny v metabolizmu stopových prvk  vznikající p i zm  v prionech
vá ících kovy jsou jádrem patologických modifikací charakteristických pro prionové nemoci.
(Trends in Biotechnology, 20, 2002, . 6, s. 235 (Sch))
Zdroj: Agronavigator, 21. 6. 2002

Nejv í v oboru
Kostelecké uzeniny, nejv í tuzemská firma v oboru, se letos chystají zvý it tr by z lo ských
více ne ty  miliard na 4,5 miliardy korun. Zatímco loni v prvním tvrtletí stouply tr by o 15
procent, letos meziro  vzrostly o 21 procent. Podnik, který m l v lo ském roce p es 1450
pracovník , p itom hodlá zvý it po et zam stnanc  asi o sto lidí. V obchodní strategii se
firma nyní sna í také pronikat na východoevropské trhy. Její zbo í se ji  objevilo v
moskevských supermarketech, masné výrobky mí í také do Bulharska. Zdravotní bezpe nost



svých produkt  pova uje podnik za prvo adou. Po zji ní nemoci ílených krav BSE v esku
za al jako první testovat v echna pora ená zví ata.
Akciová spole nost Z UD MK Poli ka s lo skými tr bami p esahujícími 1,8 miliardy korun
zaujala druhé místo na eb ku tuzemských masokombinát . Testy pora ených zví at na BSE
podle vlastních odhad  p ijdou firmu ro  na nejmén  13 milión  korun.
Spole nost Schneider - MK Plze  dosáhla za první pololetí tohoto roku tr eb ve vý i 842
milión  korun, co  firma pova uje za úsp ch vzhledem k leto nímu poklesu cen, p edev ím
vep ového masa. Podnik chce roz it své výrobní kapacity a získal pro výstavbu plochu 2,5
hektaru na plze ských Borských polích. Poda ilo se mu p itom na projekt získat zdroje z
programu Sapard, jím  Evropská unie podporuje i modernizaci potraviná ské výroby v
kandidátských zemích.
Spole nost Jiho eská dr be  ve Vod anech je nejv ím tuzemským zpracovatelem dr be e s
lo skými tr bami p es 2,3 miliardy korun. istý zisk loni inil tém  65 milión  korun, rok

edtím jen 1,5 miliónu. Asi 85 procent tr eb je z prodeje zbo í tuzemským i zahrani ním
obchodním et zc m. Firma, kterou ovládá spole nost Agropol Group, loni zpracovala 44
tisíce tun ku at, co  je asi p tina tuzemské spot eby. Do rekonstrukcí výrobních technologií,
aby tak obhájily certifikát pot ebný pro vývoz produkce do zemí Evropské unie, Vod any loni
investovaly více ne  sto milión  korun. Spole nost má n kolik dce iných firem, k
nejvýznamn ím pat í Jiho eská dr be  Mirovice a Tábor. Celkem vod anská spole nost
zam stnává kolem 630 pracovník .
Spot eba masa v R (v kilogramech na osobu):
1991 / 2001
Ku ata 12,2 / 23,1
Vep ové 48 / 40,2
Hov zí 22,8 / 9,1
Zdroj: SÚ, Mze
Hov zí bílkovinu do ku at vpravovali injekcemi nizozem tí podnikatelé. Maso pak
nabobtnalo, nasálo víc vody, bylo t í, prodávalo se za víc pen z. Neupozornili v ak na
úpravu spot ebitele. Kdy  se na podvod po átkem leto ního ervence p lo, britský deník
The Guardian napsal, e z "hov zích ku at" se lze nakazit nemocí ílených krav BSE.
Evropská komise vzáp tí prohlásila, e na lov ka se BSE z takových ku at nem e p enést.

eská republika ov em 11. ervence zakázala dovoz ve keré dr be e ze zemí Evropské unie.
Brusel to ozna il za zcela nep im enou reakci a volal po zru ení zákazu. eská Státní
veterinární správa minulý týden oznámila, e od 1. srpna bude dr be  ze zemí unie op t
mo né do republiky dová et. Ve keré zbo í ov em musí mít záruku, e není upraveno
hov zím proteinem. "Nakonec se ukázalo, e evropskou aféru vyvolaly spekulace seriózního
britského deníku o nebezpe í BSE - co  je opravdu spekulace p ehnaná," konstatoval mluv í
správy Josef Duben.
Zdroj: Hospodá ské noviny, 29. 7. 2002

Nemoc ílených krav  m ly v Británii dva miliony zví at
Nemoc ílených krav  (BSE) postihla v Británii od roku 1986, kdy byla poprvé

diagnostikována, celkem p es dva miliony kus  hov zího dobytka. K tomuto záv ru dosp li
dci z londýnské akademie v d. Podle jejich nové studie se v Británii vyskytlo dvakrát a

ty ikrát více naka ených kus  ne  p vodn  odhadovali. Více ne  polovina klinických
ípad  BSE nebyla b hem epidemie identifikována  tvrdí v dci Christl Donnelly a Roy

Anderson. V dci soudí, e tato nová ísla nijak nezm ní odhady týkající se roz ení lidské
formy nemoci - Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby.
Zdroj: Agris, 10. 10. 2002



Balené maso a masné výrobky
Zatímco balené koblihy se nám zákazník m moc nelíbí, proti balí m masa nebo salámu

inou nic nenamítáme.
Mají své výhody. Maso si sice nem eme prohlédnout ze v ech stran jako v eznictví, zato
nemusíme ekat ve front  u pultu a z obal  se dozvíme v echny d le ité údaje, na které jsou
ezníci v inou skoupí. Zejména hov zí nám nabízí hodn  informací, které usnadní výb r.

Znalci íkají, e na bifteky nebo rostbíf se nejlépe hodí maso jemn  vláknité s
dostate ným mno stvím mezisvalového tuku, takové, jaké mají mladí býci. Práv  údaj, z
jakého kusu maso pochází a jak staré bylo zví e v dob  porá ky, musí být povinn  uveden na
obale. ísla zví at, chovatel  a jatek u  nejsou pro zákazníka tak d le itá, ale dávají mu
jistotu, e kus masa, který si kupuje, má sv j rodný list, a e je tedy pod kontrolou. Co  není v
dne ní dob  obav z nemoci ílených krav zrovna málo. U dr be e musí být uvedena t ída
jakosti (A nebo B), zda jde o maso bez k e, bez kosti i bez obojího. U zv iny musí být
krom  názvu ivo ného druhu uvedeno také, z jaké ásti jate ného t la pochází a zda jde o
zv inu z farmového chovu. Na balí cích s mletým masem se dozvíme, kolik obsahuje
procent tuku a zda bylo namleto z hov zího, vep ového i obojího. V posledním p ípad  musí
být uvedeno, v jakém pom ru.
Trvanlivé salámy a unka
Novinkou u masných výrobk  jsou ty i jakostní t ídy unky - nejvy í jakosti, výb rová,
standardní a konzumní. Li í se podle obsahu isté svaloviny a pou itých p ísad. unka
nejvy í jakosti musí obsahovat nejmén  16 % istých svalových bílkovin, ádné bílkoviny
rostlinné a nesmí být p ibarvena. Barviva a rostlinné bílkoviny se mohou pou ívat jen p i
výrob unky konzumní. unka z vep ového masa musí být vyrobena z vep ové kýty, u t ídy
nejvy í jakosti a t ídy výb rové z vep ové kýty celosvalové, u t ídy standardní a t ídy
konzumní m e být pou ita vep ová kýta zrn ná. Nov  je také definováno, jaké analytické
hodnoty musí spl ovat výrobek, který je ozna en jako Vyso ina, Selský salám, Turistický
trvanlivý salám, Poli an, Herkules, Papriká , Dunajská klobása a Lovecký salám. Tyto
výrobky mají p edepsaný maximální obsah tuku a takzvanou aktivitu vody, aby byly skute
trvanlivé.
Co si hlídat
Masné výrobky pat í do skupiny rizikových potravin, po p ekro ení data pou itelnosti se u
nesm jí prodávat ani se slevou. Do uvedeného data vydr í v nezm né kvalit  jen tehdy,
kdy  jsou uchovávány p i teplot , kterou ur il výrobce. Stejn  d le itý je pro kvalitu i
neporu ený obal. Velkým ne varem je zapichování cenovek do balí . Výrobky s
poru enými obaly musí být vy azeny z prodeje. Protr ený obal znamená p ístup kyslíku, který
podporuje ka ení. I u mra ených výrobk  je velmi d le ité, aby nem ly poru ený obal,
proto e jinak rychle vysychají. V otev ených pultových mrazácích nesmí být zbo í
navr eno nad ozna enou rysku. Velké mno ství "sn hu" v balí cích je znakem toho, e
výrobek byl n kolikrát rozmrazen a znovu zamrazen.
Varovné signály
Maso a masné výrobky pat í mezi nejchoulostiv í potraviny, jsou vhodným prost edím pro
rozmno ování bakterií. Ne etrné zacházení nebo nedodr ování p edepsaných teplot m e vést
k rychlé zm  barvy, v  i chuti. Proto je dobré si v ímat, kde a jak jsou výrobky v
prodejn  nabízeny. Musí být ulo eny v chladicích boxech, je tedy nep ípustné, aby le ely
voln  na pult  (ani kdy  jsou vakuov  balené), jak bývá n kdy zvykem v malých prodejnách a
stáncích. Chladicí i mrazicí pulty musí být vybaveny teplom ry, aby si zákazník mohl
zkontrolovat, zda jsou výrobky ulo eny p i správné teplot . Teplota v mrazácích musí být
udr ována na -18 °C. Jak poznat u masného výrobku, e n co není v po ádku? Povrch
výrobk  nesmí být oslizlý, lepkavý, netypicky svra lý nebo porostlý plísní (krom  výrobk
s u lechtilou plísní). Dobrým vodítkem je i barva. Ka dá zm na mikrobiologického procesu



se projeví i zm nou barvy, výrobek v inou zesv tlá. U vakuov  balených výrobk  m e být
signálem zm n i voda v balí ku. Pokud je irá, je to v po ádku, pokud je u  ale tekutina
zakalená, je to známkou toho, e mikrobiologický proces ka ení u  za íná.
Na rubrice spolupracují odborníci eské zem lské a potraviná ské inspekce
Ze zápisníku inspekce:
- mikrobiologické zm ny, u drobných masných výrobk asto zm na barvy
- n kdy pro lé datum pou itelnosti
- nejsou uchovávány p i správné teplot
- poru ené obaly u zmrazených výrobk .
Va e dotazy nebo tipy pro tuto rubriku o ekáváme na adrese: MF DNES, p íloha Test DNES,
Na P íkop  31, 111 21 Praha; tel: 222 062 101; fax: 222 062 337; e-mail: testdnes@mfdnes.cz
Co se musí zákazník dozv t o hov zím mase:
- v ková kategorie zví ete (mladý skot, mladý býk, volek, jalovice nebo kráva)
- registra ní
- íslo zví ete
- íslo jatek íslo bourárny
- eviden ní íslo posledního chovu
- datum porá ky a u kusu vy et eného na BSE íslo laborato e
- název zem , kde se zví e narodilo, kde bylo vykrmeno a kde bylo pora eno.
Zdroj: MF Dnes, 23. 10. 2002

Evropa chce dohonit sv t
USA a Japonsko získaly náskok p ed v dou na na em kontinent
Kdo se nejvíc bojí vstupu republiky do Evropské unie? Z protest  v ulicích by se mohlo
zdát, e n kte í zem lci. Víte v ak, e jiná skupina obyvatel u  do EU fakticky vstoupila?
Jsou to v dci, kte í se práv  stávají plnoprávnými ú astníky evropských výzkumných
program . A mohou tak, s vyu itím pen z EU, pracovat na odborných otázkách, které
ovlivní ná ivot.
Minulý týden se v Bruselu uskute nila konference v novaná v . "Unie vydá na podporu

deckých projekt  do roku 2006 celkem 17,5 miliardy eur (p es p l bilionu korun)," uvedl
na konferenci komisa  EU pro v du Philippe Busquin. Jde o první evropský program, v n
kandidátské zem  získaly stejná práva jako sou asní lenové unie. Dosud se nap íklad v dci z

eské republiky mohli podílet jenom na takových projektech placených Evropskou unií,
kterých se ú astnila alespo  jedna v decká organizace z lenské zem  EU. Nyní bude unie
financovat i projekty, na nich  samostatn  pracují pouze v dci z kandidátských zemí. "Dává
nám to více mo ností," pochvaloval si Josef Syka, p edseda Grantové agentury R. "Také p i
projednávání výzkumných projekt  ve v deckých komisích EU jsme zatím m li pouze
poradní hlas. Nyní se u  m eme ú astnit i hlasování o tom, který projekt si zaslou í
podporu Evropské unie."
Nenechme si utéct USA
Komisa  Busquin nijak neskrýval, e Evropa se usilovn  sna í dohonit náskok Spojených
stát  a Japonska. "Státy EU vydávají na v decký výzkum 1,9 procenta hrubého domácího
produktu, zatímco USA 2,7 procenta HDP, a Japonsko dokonce t i procenta," varoval
Busquin. Dodal, e státy EU se alespo  zavázaly investovat do v dy t i procenta HDP do roku
2010. (V eské republice to bude p tí rok 0,7 procenta HDP...) "Soupe it s USA m eme
pouze tehdy, kdy  p ekonáme národní hranice," íká Manuel Hallen z odboru Evropské
komise pro v du. Proto EU podporuje projekty, p i jejich ení spojují své síly nejlep í

decká pracovi  z r zných evropských zemí. Takových výzkumných projekt , na které
Evropská unie dává nebo bude dávat peníze, je nespo et. N které z t ch, které byly

edstaveny na bruselské konferenci, si m eme p iblí it.
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Bezpe í potraviny
"Evropa rozhodn  netrpí nedostatkem potravin, je tomu p esn  naopak. Na ím cílem tedy není
zvy ovat mno ství potraviná ské produkce, ale zlep ovat její kvalitu a zdravotní
nezávadnost," zd raznil John Claxton z Evropské komise. Tomu odpovídají i výzkumné
projekty, které EU financuje - nov  na n  do roku 2006 dá 685 milion  eur (p es 20 miliard
korun). "Evropské potraviny nebyly nikdy tak bezpe né jako nyní," p ipomn l Claxton v
kolega Barend Verachtert. "Ale i tak se ob as v jídle objevují ne ádoucí hormony i r zné
nepovolené p ím si a tomu musíme zamezit," p ipustil. V minulých letech byly proto pod
patronací Evropské unie vyvinuty nové testovací metody, které v potravinách zji ují
nap íklad zbytky veterinárních lé iv, a evropské zem  za aly také úzce spolupracovat na
ustavení nejvhodn ích metod pro rozpoznávání nebezpe ných kmen  bakterie Escherichia
coli v potravinách. "Budeme dále pracovat na vytvá ení co nejjednodu ích, nejrychlej ích a
nejú inn ích test  pro zji ní této nebezpe né bakterie," uvedla Geraldine Duffyová z
irského Národního potraviná ského centra, která tento evropský výzkum koordinuje. Práce

dc  je podkladem pro rozhodování Evropského ú adu pro bezpe nost potravin, který vznikl
letos v lednu. Za velké riziko Evropská unie pova uje nemoc ílených krav (BSE). Peníze
EU umo nily vytvo ení a vylep ení test , které nemoc zjistí, zatím v ak pouze rozborem
mozku pora eného dobyt ete. "Na í snahou je vyvinout metodu, která spolehliv  odhalí
chorobu je  v ivém zví eti, ale zatím si je  netroufám íct, kdy se nám to poda í," ekl
Heinz Schimmel ze Spole ného výzkumného st ediska Evropské komise pro BSE.
Výzkum gen  zm ní ná ivot
Nové poznatky o lidském genomu, tedy o souboru d di ných vlastností lov ka, se odrazily i
v dal ím sm ru celoevropského výzkumu. Na poznávání d di ných základ  nemocí v nuje
Evropská unie v p tích ty ech letech dv  a tvrt miliardy eur, co  p edstavuje asi 70
miliard korun. Jedna ze základních otázek, kterými se léka i zabývají, zní: Jak na vznik
nemocí p sobí d di nost a jak vliv vn ího prost edí a styl ivota? Proto EU financuje
nap íklad výzkum mezi dvoj aty. "V Evrop  máme 600 000 pár  dvoj at, která jsou ochotna
spolupracovat s výzkumníky," ekla Leena Peltonenová z finského Národního ústavu
ve ejného zdraví. Práv  sledování a porovnávání zdravotního stavu dvoj at, je  mají shodné

di né vlastnosti, dává v dc m anci poznat, které choroby jsou vrozené a které vznikají a
sobením vn ích okolností. Výzkumníci mohou lidi pouze sledovat, av ak nesm jí na nich,

pochopiteln , provád t pokusy. Proto bude Evropská unie platit i rozsáhlý výzkum na
laboratorních my ích. Pro laiky to m e znít urá liv , ale tito hlodavci mají 95 procent

di ných vlastností toto ných s lidmi. Proto Evropská unie financuje práci s genov
upravenými my mi, na nich  je mo né zkoumat d di né p sobení nemocí. To v e pat í k
základním krok m, díky nim  se léka i dozv dí klí ové skute nosti o chorobách. Pak m e
následovat i revoluce v lé ení, která se sice v b ných ordinacích projeví a  za adu let,
nicmén  m e pak usnadnit lidský ivot zp sobem, který si zatím doká eme jen obtí

edstavit.
Zdroj: MF Dnes, 23. 11. 2002

V Holandsku se spálí masokostní mou ka z celé EU
Holandsko m e pomoci zlikvidovat nadbyte né zásoby masokostní mou ky v Evropské unii.
Nizozemí m e za ít dová et masokostní mou ku ur enou ke spalování. Holandský ministr
zem lství p edlo il návrh parlamentu. Nizozemí se domnívá, e má dostatek volné kapacity
pro zpopeln ní tohoto materiálu a m e za ít dová et p ebytky masokostní mou ky (MBM),
vyrobené v i jiných státech EU. Velké mno ství MBM se vyrobilo a nashromá dilo následn
po zákazu, který v Evrop  omezil její pou ívání jako krmiva. Rozsáhlá výroba byla ve Velké
Británii. Tam byla masokostní mou ka ur ená k likvidaci vyráb na jako vedlej í produkt
aféry s BSE, kdy do lo k vyt íd ní v eho hov zího dobytka star ího 30 m síc . Nizozemí



nechalo postavit nové za ízení ke spalování doma vyprodukované MBM, jako d sledek p ijetí
zákazu u ívání MBM jako krmiva v zá í 2001. O ekává se, e mno ství MBM z EU dosáhne
na konci tohoto roku okolo 2,5 milion  tun.
Zdroj: Topagro, 11. 12. 2002

EU: Byrne informuje o situaci v BSE
Evropský komisa  pro ochranu zdraví a spot ebitele David Byrne informoval Radu o stávající
situaci v BSE na území unie. " Ve v in  p ípad , a to konkrétn  ve více jak dvou t etinách,
bylo BSE zji no u rizikových zví at a p evá  na sanitních porá kách", uvedl komisa
Byrne ve svém projevu. Výskyt BSE v kategorii rizikových zví at byl v pom ru 1 pozitivní
kus na 1000 testovaných zví at.
Testování u b ného jate ného skotu odhalilo 215 pozitivních nález  z celkového po tu
6,7 milionu testovaných zví at, tedy 1 infikované zví e na 30 000 testovaných kus .
Komisa  Byrne ve své zpráv  dále zd raznil: " Statistiky ukazují, e pozitivní nálezy BSE
stále klesají, zatímco pr rné stá í pozitivn  testovaných kus  stále roste. To je
povzbuzující a odrá í to pozitivní efekt testování".
Zdroj: Foodnet, 13. 12. 2002


