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Bc. Eliška KAŠTÁNKOVÁ 
 
Epizootie na příkladu vozhřivky  
 
Anotace  

 
Stručná studie se zabývá problematikou epizootie, konkrétně nákazou jménem vozhřivka. 
Přitom je kladen důraz na konkrétní aspekty možného řešení problematiky z hlediska 
legislativního, organizačního a dalších úhlů. 
 
Klíčová slova  
 
Vozhřivka, epizootie, opatření, řešení. 
 
Summary 
 
The brief study deals with the issue of epizootics, specifically the infection called glanders. 
Emphasis is placed on specific aspects of possible solutions to the issue in terms of legislative, 

organizational and other aspects. 
 
Keywords 
 
Glanders, epizootics, measures, solutions. 
 
 
Použité zkratky 

 
HPK Havarijní plán kraje 
HZS Hasičský záchranný sbor České republiky 
KHS Krajská hygienická stanice 

KS Krizová situace 
KŠ Krizový štáb 

KÚ Krajský úřad 
KVS Krajská veterinární služba 
Mze Ministerstvo zemědělství České republiky 

MVO Mimořádná veterinární opatření 
MZ Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
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Úvod 
 
Tato stručná studie se zabývá problematikou epizootie, konkrétně nákazou jménem vozhřivka. 
Ačkoliv bylo toto zákeřné onemocnění v České republice utlumeno již v roce 1950, nikdy není 
stoprocentní jistota, se u nás znovu neobjeví a my nebudeme muset přijímat nezbytná opatření 
pro omezení šíření tohoto onemocnění. Tuto problematiku jsem s  vybrala z toho důvodu, že 
toto téma není v České republice příliš diskutováno a je důležité nezapomínat i na méně časté 
onemocnění, jelikož právě tyto nediskutované nákazy jsou mnohdy velice nebezpečné.  
 

Pro zdolávání nákaz je v důležitá činnost Státní veterinární správy České republiky ale nutno je  
i zdůraznit odpovědnost jednotlivých chovatelů hospodářských zvířat. Pokud budeme mluvit  
o důležitých činnostech, které právě Státní veterinární správa České republiky vykonává je třeba 
zmínit získávání, shromažďování a vyhodnocování poznatků o podezření z výskytu původců 
nákaz. 
 
Důležitou dokumentací pro toto téma je samozřejmě Typový plán Epizootie hromadné nákazy 
zvířat, jehož zpracování je v gesci ministerstva zemědělství. 
 

Základní pojmy pro řešení události1 
 
Tato kapitola pojednává o vybraných pojmech, které se týkají problematiky epizootie, a které 
jsou považovány za stěžení při řešení vybrané události. 
 
 Krizová situace: Mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 
nouzový stav nebo stav ohrožení státu. 

 Mimořádná událost: škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví lidí a zdraví zvířat, majetek nebo životní 
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací  

 Mimořádná situace: Mimořádná situace je situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí. 

 Epizootie: Za epizootii se považuje prudce nakažlivé a zároveň nebezpečné onemocnění 
zvířat, které se šíří vysokou rychlostí i mimo oblast primárního výskytu.  

 Epizootický proces: Tento pojem je charakterizován středním stupněm intenzivnosti  
s tendencí k značnému rozšíření mezi zvířaty postiženého stáda, v regionu i celé země. 

 Enzootie:Za enzootii se považuje hromadné onemocnění zvířat probíhající v určitém 
(omezeném) místě. Důležité je zmínit, že toto onemocnění se dále nešíří. 

 Epizootologické šetření : Jedná se o šetření zaměřené k vysledování možných zdrojů a cest 
zavlečení původce nákazy do určitého chovu zvířat a dalších chovů tak, že nastane epizootie, 
resp. epizootický proces. 

                                                 
1
 Terminologický slovník krizového řízení a obrany státu. Ministerstvo vnitra České republiky.  

http://www.mvcr.cz/clanek/pojmy-bezpecnost.aspx 
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 Kontrolované pásmo: Pro oblast veterinární bezpečnosti znamená pojem kontrolované 
pásmo okruh o poloměru minimálně 10 km kolem ohniska (podle druhu nákazy).  

 Mimořádná veterinární opatření (MVO): Tato opatření jsou nařízená rozhodnutím krajské 
veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze, popř. Státní veterinární správy   
a jsou definována veterinárním zákonem. 

 Nákazová komise: Nákazová komise je skupina složená ze zaměstnanců veřejné správy, 
zřízená ředitelem krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze a která 
je jeho poradním orgánem. Pokud dojde k situaci, kdy je vyhlášen krizový stav, nákazová 
komise se stává součástí Krizového štábu kraje a přejímá řízení mimořádných veterinárních 
opatření a akceschopnosti subjektů v regionu kraje.  

 Nákazová situace: Znamená výskyt nebezpečné nákazy na určitém území nebo v určitém 
hospodářství.   

 
Právní úprava 
 
Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči2 
 
V souvislosti s problematikou epizootie, neboli hromadné nákazy zvířat je důležitý zákon 
č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární 
zákon). Tento zákon stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné 
produkty. Dále upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost  
a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé 
odborné veterinární činnosti a jejich výkon. 
 
V příloze č. 2 zákona o veterinární péči nalezneme přehled zahrnující nákazy a nemoci přenosné 
ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné. Pro účely této studie je důležitý bod 
d, který obsahuje nákazy koní. 

 
Nákazy koní 
 
1. encefalomyelitida koní (východní); 
2. encefalomyelitida koní (západní); 
3. hřebčí nákaza; 
4. infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní); 
5. infekční arteritida koní; 
6. mor koní; 
7. nakažlivá metritida koní; 
8. piroplasmóza koní; 
9. Surra (Trypanosoma evansi); 
10. venezuelská encefalomyelitida koní; 
11. vozhřivka 

                                                 
2
 Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých zákonů, v  platném znění. 
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Z předešlého přehledu můžeme soudit, že právě vozhřivka je považována za nebezpečnou 
nákazu. 
 
Dále sem můžeme řadit i další zákony jako je zákon o integrovaném záchranném systém, zákon 

o Policii České republiky, krizový zákon a mnoho dalších právních předpisů.  
 
Charakteristika krizové situace  
 

Jak již bylo popsáno v předešlé kapitole, za epizootii se považuje prudce nakažlivé a zároveň 
nebezpečné onemocnění zvířat, které se šíří vysokou rychlostí i mimo oblast primárního výskytu.  
 
Možné dopady 
 
Pokud spojíme nákazu zvířat spolu s  nákazou lidí, jak tomu je u nemoci Vozhřivka, následky 
můžou být zcela fatální. 
 

Zdraví a životy 

 
V souvislosti s nebezpečnou nákazou jménem Vozhřivka je možné předpokládat přímé ohrožení 
lidských životů i životů zvířat. Za sekundární dopad pak můžeme považovat negativní dopad na 
psychiku lidí. V tomto případě mluvíme jak o psychice chovatelů, tak o psychice občanů, kteří 
budou muset strpět nařízená protinákazová opatření. Můžeme zde mluvit i o nadměrném 
vystavení se stresu a důsledcích z tohoto plynoucích. 
 
Majetek 

 
Škody na majetku úzce souvisejí se smrtí zvířat, možným omezením služeb, zničením zdravotně 
závadných nebo podezřelých živočišných produktů nebo krmiv. Chovatelé mohou mít také 
vysoké náklady na likvidaci uhynulých a utracených zvířat a na likvidaci živočišných produktů  
a krmiv. 
 
Prevence 
 
V oblasti prevence je obecně důležité prověřování, zda jsou dodržovány povinnosti vyplývající ze 
zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů. Za důležitou dokumentaci 
je považován „Pohotovostní plán veterinárních opatření“ a samozřejmě je důležité provádění 
jeho aktualizací. Neodmyslitelnou součástí dokumentace kraje je „havarijní plán kraje“ 
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Vozhřivka 
 
Ačkoliv tento název není příliš hrozivý, skrývá se za ním jedno z nevíce smrtících chorob, s níž se 
lidstvo kdy setkalo. Přenáší ji bakterie Burkholderia mallei. V civilizovaném světě je tato hrozba 
téměř vymýcená, ale v minulosti se jednalo o nemoc, která naháněla strach a hrůzu celým 
civilizacím. Primárně se jedná o nákazu spojovanou s  lichokopytníky, ale důležité je zmínit, že je 
možnost přenosu i na člověka. Poprvé o ní informoval už slavný antický lékař Hipokkrates.3

 

 

„K nákaze dochází kontaktem s nakaženými koňmi, kteří vylučují původce výtokem z nosu, 
slinami, hnisem, tekutinou z vředů a zřídka močí a výkaly. Nákazu můžeme zavléct i 
kontaminovanými přístroji – postroje, čištění, nebo napáječkami ve stáji. Původce se dostane do 
organismu většinou perorálně, poté postupuje sliznicí hltanu dál do organismu, zřídka sliznicí 
střeva a v příslušných lymfatických uzlinách se rozmnožuje. Jestliže se proces nezastaví, bakterie 
se dále rozšiřují hematogenně a vzniká nosní, plicní nebo kožní malleus. Inkubační doba je mezi 
2–5 dny. Průběh infekce je akutní až chronický.“4 
 
Popis ohniska nákazy 
 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je státní příspěvkovou organizací Ministerstva 
zemědělství. Jeho funkcí je primárně chov starokladrubského koně a zároveň zajištění podmínek 
pro uchování genetické rezervy starokladrubského koně. Zároveň tento hřebčín plní funkci 
muzea, zaměřujícího se na dokumentační, informační a popularizační činnost v oblasti chovu 
starokladrubského koně a vývoje krajiny, poskytujícího služby veřejnosti, se zaměřením na 
odbornou i laickou veřejnost. 
 
Národní hřebčín chová přibližně 500 starokladrubských koní, a to ve dvou barevných variantách.  
 
Dne 24. září 2019 bylo v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem nalezeno tělo 21 letého 
starokladrubského koně. Ihned byl povolán soukromý veterinární lékař Ivan Kopyto, který měl 
podezření z výskytu nebezpečné nákazy.  
 
Pokud by byla situace jiná, a soukromý lékař by usoudil, že se může jednat o vysoce nakažlivé 
onemocnění koní, měl by z důvodu nebezpečí z prodlení odebrat vzorek k laboratornímu 
vyšetření a neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné 
nákazy. Zároveň by měl poskytnout chovateli potřebné poučení o povinnosti učinit opatření 
uvedená v zákoně o veterinární péči. Pokud to povaha nebezpečné nákazy nebo místní 
podmínky vyžadují, setrvá na místě do příchodu úředního veterinárního lékaře a sleduje 
zdravotní stav zvířat. 

                                                 
3
 Deset nejsmrtelnějších nemocí: dokážou zabít více než 95 procent zasažených: Vozhřivka. Česká televize ČT24. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2894555-deset-nejsmrtelnejsich-nemoci-dokazi-zabit-vice-nez-95-procent-
zasazenych 
4
 Vozhřivka. Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Vozh%C5%99ivka 
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O čtyři dny později, bylo nalezeno i tělo soukromého lékaře Ivana Kopyta. Široké okolí tato 
událost zaskočila. Mnozí vypovídali, že pan Kopyto byl poslední dobou vyhublý a špatně se mu 
dýchalo. Díky vyšetřování se zjistilo, že se pan Kopyto účastnil dobrovolné mise v Indii, kde 
čerpal zkušenosti s  chovem koní. Následně byla nalezena další těla mrtvých starokladrubských 
koní. 
 
Po odběru vzorků z mrtvých těl koní byla potvrzena hypotéza, že v České republice se objevila již 
dávno utlumená nákaza jménem vozhřivka, který byla pravděpodobně do České republiky 
zavlečena z Indie. 
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Řešení situace 
 
Následujících tabulkách 1 a 2 je použita pro přehlednější pohled na vývoj a řešení situace.  
 
Tabulka č. 1 Hrozba vzniku krizové situace: podezření a následovné potvzení nákazy.  

 
UDÁLOST ČINNOST OPATŘENÍ ZODPOVÍDÁ DOKUMENTACE 

popřípadě právní 
předpisy 

Nalezeno tělo 
mrtvého koně. 
 

Hlášení podá 
soukromý lékař. 

Monitoring 
nákazové situace 
v kraji. 

Sledovat hlášení 
od veterinárních 
lékařů. 

KVS Zákon 166/1999 
Sb. o veterinární 
péči: soukromý 

lékař hlásí KVS 

Podezření na 
nebezpečnou 
nákazu  
a následovné 

potvrzení nákazy 

Přijímání 
mimořádných 
veterinárních  
a dalších 
možných 
opatření. 

Plnit úkoly 
veterinárních 
opatření 
spojených s 

podezřením na 
nebezpečnou 
nákazu. 

KVS Pohotovostní 
plán KVS 

 Odebrání vzorků 
pro laboratorní 
vyšetření. 

Odběr vzorku 
z mrtvého koně 
pro potvrzení či 
vyvrácení 
domněnky  
o nákaze. 

KVS 166/1999 Sb.  
o veterinární péči 

 Prověřit 
funkčnost 
varovacích 
systémů. 

Prověření HZS Havarijní plán 
kraje 

 Průběžný 
monitoring. 

Zjistit informace  

o mimořádné 
situaci. 

HZS  

 Informování 
obyvatelstva. 

Informovat  
o přijímaných 
opatřeních  
a činnostech. 

KÚ Havarijní plán 
kraje 

 Aktivace 
krizového štábu. 

Svolání krizového 
štábu kraje. 

KÚ Dokumentace 
krizového štábu 
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Tabulka č. 2: Vznik krizové situace. 
 

UDÁLOST ČINNOST OPATŘENÍ ZODPOVÍDÁ DOKUMENTACE 
popřípadě právní 
předpisy 

Rozšíření nákazy 
mezi hřebčíny 
(území kraje), 
nákaza potvrzena 
u 5 hřebčínů 
v kraji. 

Vyhlášen krizový 
stav: 
stav nebezpečí. 

Musí se stanovit 
krizová opatření 
+ vyhlášení na 
postiženém 
území. 

hejtman kraje 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení 

Stav se zhoršuje  
a je velká 
pravděpodobnost, 
že se nákaza 
rozšíří mimo kraj. 

Hejtman kraje 
žádá o vyhlášení 
nouzového 
stavu. 

Žádost. hejtman kraje Na základě 
zákona 240/2000 
Sb. o krizovém 
řízení 

Potřeba uzavřít 
ohrožené oblasti. 

 Uzavření 
ohrožené oblasti, 
pořádkové 
zabezpečení, 
zajištění regulace 
dopravy. 

Policie České 
republiky 

 

Nalezeno mrtvé 
tělo lékaře. 

Odběr vzorku 
A: výsledky 
pozitivní. 

Odběr vzorku 
+ mapování 
nakažených . 

KHS  

Ohrožení není 
možno odvrátit 
v rámci stavu 
nebezpečí, 
nakaženo 
160 koní po celé 
České republice. 
 
Vyhlášení 
nouzového stavu. 

Vláda České 
republiky 
vyhlašuje 
nouzový stav. 

Opatření přijatá 
za stavu 
nebezpečí se 
ponechají, 
přibývají 
opatření vydaná 
Vládou České 
republiky. 

Vláda České 
republiky, 
zejména pak 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
České republiky  
a Ministerstvo 

zemědělství 
České republiky 

Ústavní zákon  
č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti 
České republiky 
 

 Varování  

a vyrozumění. 
Varování 

obyvatelstva. 
Vyrozumění 
orgánů státní 
správy. 

starosta obce Havarijní plán 

kraje; Plán 
vyrozumění;  
Plán varování 
obyvatelstva 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. El i ška  KAŠTÁNKOVÁ, Epizootie na  příkladu vozhřivky (2020_D_09) 

 

 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz 

 
9 

 

 Hospodářská 
opatření pro 
krizové stavy. 

Zpracování 
návrhu na 
vyhlášení 
regulačních 
opatření, 
zabezpečení 
regulace. 

KÚ Krizový plán kraje 

 Informace 
pro obyvatelstvo. 

Informování 
o nařízených 
opatřeních (SMS, 
místní rozhlas). 

KÚ - 

 Záchranné  

a likvidační práce. 
Koordinace. 

 

koordinace: 

hejtman 
 

Poplachový plán 

IZS 

  desinfekce, 
dezinsekce  
a deratizace 

likvidační práce: 
Hasičský 
záchranný sbor 
České republiky 

- 

 
Za pomoci zavedených opatření (karanténa pro lidi, kteří byli v  kontaktu s nakaženými koňmi, 
ochranné pomůcky pro personál) a především antibiotické léčbě se podařilo tuto vážnou 
situaci zvládnout a Vláda České republiky nouzový stav NEPRODLUŽOVALA. 
 
STAV STABILIZOVÁN 
 
Tabulka č. 3: Obnova území. 
 

ČINNOST OPATŘENÍ ZODPOVÍDÁ DOKUMENTACE 
popřípadě právní 
předpisy 

Koordinace a 
organizování obnovy 
území. 

Dezinfekce. KÚ Krizový plán kraje: 
Plán nezbytných 
dodávek 

Dokumentování. Vyčíslení škod. KÚ - 

Odborná pomoc pro 
území. 

Firmy, psychologové… KÚ Krizový plán kraje 
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Síly a prostředky pro zvládnutí situace 
 
Následující tabulka zobrazuje přehled prostředků pro zvládání této situace.  
 
Činnost Poznámka 

Ubytování Nouzové přežití obyvatelstva. 
Stravování  
Služby Veterinární, zdravotnické, poštovní, pohřební. 
Léčiva Antibiotika. 
Ochranné oděvy Pláště, ochrana obličeje, respirátory. 
Dezinfekce Na kontaminovaná místa 
Ochranné rukavice Pro zamezení kontaktu s nakaženými zvířaty (například 

v ohnisku nákazy). 
Obuv  
Nákladní vozidla Přeprava důležitých pomůcek, vody. 
Odpadové pytle  

Likvidace kadáverů. Plachty 

Náhradní zdroje elektřiny 
Nakládání s odpady 
Lopaty, rýče 

 
Na zvládání této krizové situace by se podílel jednoznačně Hasičský záchranný sbor České 
republiky, dále poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, ale i Policie České republiky, který 
by se v tomto případě podílela na zajišťování veřejného pořádku, koordinaci dopravy atd.  
 
Závěr a mé názory 
 
Jak už bylo zmíněno, téma Vozhřivka není v České republice příliš diskutováno. Tato studie byla 
vytvořena, abych poukázala na problematiku méně známých nákaz, které mohou být velice 
nebezpečné, a to jak pro samotná zvířata, tak pro lidi. 
 
Zpracován byl možný modelový scénář vývoje mimořádné události, který vyústi l až ve vyhlášení 
krizového stavu. Pro účely přehlednosti byla vytvořena vcelku obsáhlá tabulka, obsahující 
důležité informace o vývoji této situace. Další tabulky pak znázorňují činnosti při obnově řízení 
nebo přehled sil a prostředků důležitých pro zvládání této situace. 
 

Závěrem bych chtěla říct, že díky zpracování této studie jsem si uvědomila důležitost zpracování 
těchto modelových scénářů. Považuji je totiž za jakousi „berličku“, která může jednotlivým 
řešitelům pomoci při řešení takovýchto situací. 
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