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v Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční
onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním 
herpesvirem a projevuje se u skotu různého stáří a plemene.

v Mezi další projevy vyvolané virem IBR jsou zahrnuty aborty, 
encefalitidy a systémové onemocnění novorozených telat.

v Klinické příznaky infekce jsou charakterizovány velkou 
variabilitou v závažnosti klinických projevů jako respirační
syndrom, infekční pustulární vulvovaginitida, infekční
pustulární balanopostitida, faringitida, aborty březích krav a 
jalovic, enteritida a konjuktivitida.

Infekční bovinní rinotracheitida



Ozdravování v České republice bylo zahájeno                  

1. ledna 2006 ve všech krajích 

Infekční bovinní rinotracheitida



v Počet hospodářství se skotem (IZR) 19 569
v Počet kusů skotu 1 441 934

v Počet hospodářství s pozitivními zvířaty 131
Ø z toho bez tržní produkce mléka 49
Ø z toho dojených 78

v Počet pozitivních zvířat 3530

v Počet zvířat chovaných v hospodářstvích s pozitivními zvířaty

62 000

Infekční bovinní rinotracheitida      1.7.2014



Nákazavou situaci v EU charakterizují přílohy č. I a II 
rozhodnutí Komise 2004/558/ES. V příloze I jsou uvedeny 
státy a regiony, které mají od EK oficiálně schválený 
program ozdravování. Jedná se o oblasti v Itálii – Friuli, 
Venezia, Giulia, Trento a Valle d´Aosta, dále Německo 
(vyjma SZ Bavorsko, Durynsko), Česká republika a nově
Belgie. 

V příloze II jsou uvedeny státy oficiálně prosté IBR, tzn. 
Dánsko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Německo – spolková
země Bavorsko, Durynsko, Itálie – provincie Bolzano. Prosté
IBR jsou také Norsko a Švýcarsko, které nejsou členskými 
státy EU. 

Obchod skotu a zárodečných produktů do zemí
(regionů) uvedených v přílohách I a II se řídí ustanoveními 
článků 2 a 3 RK 2004/558/ES.

Nákazová situace v Evropě – 2014/703/EU



Hospodářství úředně prostá IBR

Status hospodářství s chovem skotu prostého IBR je 
zachován, pokud je na hospodářství použito alespoň
jedno z těchto 3 vyšetřovacích schémat:

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 
na rok 2015



1.

IBR – Sérologické vyšetření krve. 

Provádí se 1x ročně v hospodářstvích úředně prostých, 
kde jsou chována vakcinovaná a/nebo nevakcinovaná
zvířata starší 24 měsíců.

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015



EpA340 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa -
sérologické vyšetření (ELISA)
Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech 
nevakcinovaných kusů skotu starších 24 měsíců, včetně
plemenných býků; a/nebo

EpA341 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa -
sérologické vyšetření (gE ELISA)
Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech 
vakcinovaných kusů skotu starších 24 měsíců, včetně
plemenných býků

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 
na rok 2015



2.

Infekční rinotracheitida skotu – Sérologické vyšetření
krve a mléka. Provádí se 1x ročně v hospodářstvích 
úředně prostých bez vakcinovaných zvířat.

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 
na rok 2015



2.

Infekční rinotracheitida skotu – Sérologické vyšetření
krve a mléka. Provádí se 1x ročně v hospodářstvích 
úředně prostých bez vakcinovaných zvířat.

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 
na rok 2015



EpA350 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa  -
vyšetření vzorků mléka (ELISA)

Vyšetření se provádí ze vzorků mléka od všech v té době
dojených zvířat. Vyšetřují se směsné vzorky maximálně od 5 
kusů. 

EpA351 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa  -
sérologické vyšetření (ELISA)

Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech v době
odběru vzorku mléka nedojených, kusů skotu starších 24 měsíců, 
včetně plemenných býků. Odběr vzorků musí být proveden 
nejpozději 7 dnů ode dne odběru vzorků mléka.

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 
na rok 2015



3.

Infekční rinotracheitida skotu – Sérologické vyšetření krve a 
mléka. Provádí se na hospodářství produkujících mléko, na 
kterých tvoří alespoň 30 % skotu samice skotu produkující
mléko. Provádí se v hospodářstvích úředně prostých bez 
vakcinovaných zvířat.

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 
na rok 2015



EpA360 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa  - vyšetření vzorků
mléka (ELISA)

Odebírají se dva směsné vzorky mléka, Směsný vzorek je tvořen z nádoje 
maximálně od 50 ks dojnic. Ve druhém směsném vzorku nesmí být mléko od 
stejných dojnic. Odebírá se 2x ročně v intervalu tří až šesti měsíců, a

EpA361 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa  - sérologické
vyšetření (ELISA)

Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech v době odběru vzorku 
mléka nedojených, kusů skotu starších 24 měsíců, včetně plemenných býků. 
Odběr vzorků se provádí 1x ročně a musí být proveden nejpozději do 7 dnů
ode dne odběru vzorku mléka. 

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 
na rok 2015



Karta hospodářství

Úkony IBR



v Infikovaná zvířata ve stádě

v Ukončení vakcinace v době, kdy nejsou vyřazena všechna 
infikovaná zvířata a ostatní zvířata ve stádě nejsou vyšetřena 
s negativním výsledkem

v Přemístění zvířat s neznámým nákazovým statusem

v Přemístění zvířat, která nejsou v imunitě, do stád, kde probíhá
ozdravování

v Provedení vakcinace nevakcinovaných zvířat až po několika 
týdnech po přemístění do stát s pozitivními zvířaty

v Nedodržení požadavků na vyšetřování stáda

Nebezpečí zavlečení nákazy



v Zvířata s neznámou nákazovou situací

v Biologické služby – veterinární lékaři, inseminační technici, 
osoby provádějící kontrolu užitkovosti

v Kontrola vstupu osob – např. obchodníci ze zahraničí, 
opraváři

v Dopravní prostředky

Zdroje zavlečení nákazy



Podezření
z reinfekce 
IBR

Vyloučení podezření

Potvrzení podezření

1. Pozastavení statusu

Opatření § 13 v.z.
Odběr vzorků IBR 300, 
Epizootologické šetření IBR 301

2. Vyhlášení MVO

3. Schválení OP IBR

5. Vakcinace
Brakace

Očekávaná prevalence 
k 31. 12. 2016

Monitoring

Zootechnická a 
sanitační opatření

Došetření
nákazové
situace

Definice ohniska

Izolace, omezení přesunů

Vstup osob, proškolení, 
informovanost

Hlášení chovatele na 
KVS o průběhu 
ozdravování - čtvrtletně

Kontrola chovatele  
- čtvrtletně

4. Povolení
připouštět 
pozitivní

• IBR 300 (hradí SVS)
• Změna MVO (hradí

MZe)

IBR 300
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