Oficiální vyjádření k nákazové situaci
Infekční anémie koní v ČR
24.8.2015
Vzhledem k množícím se dotazům ze strany potenciálních účastníků blížící se akce Křižovatky 2015
a aktuálního stavu, kdy je v ČR vyhlášeno mimořádné opatření k Infekční anémii koní na území
států EU, jsme se rozhodli vydat oficiální stanovisko našeho spolku, které snad zodpoví zbylé
dotazy a upřesní ty, které již byly položeny.
Toto stanovisko vzniklo interní diskuzí mezy členy spolku, prostudováním oficiálních materiálů a to
zejména
stanoviska
SVS
(http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2015_stanovisko-svs-k-rostoucimu-vyskytu-anemie-koni.html) a konzultací s veterinárními
lékaři.
Na akci Křižovatky 2015, která je neoficiální a je pořádána zejména pro lidi z blízkého
okolí, nebudou letos, stejně jako v minulých letech, probíhat žádné kontroly
dokumentace koní, jejich očkování ani jiné kontroly bezinfekčnosti. Taktéž nebude
probíhat veterinární přejímka koní. Jediné, co bude během akce kontrolováno, bude aktuální
fyzický stav koní a pokud to bude nutné, budou na některé z kontrol příslušní účastníci pozastaveni
do doby, než budou opět schopni pokračovat. Ani toto se neliší od předchozích ročníků. Po celou
dobu trvání akce bude zcela neoficiálně přítomen veterinární lékař.
Důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí:
•

Akce má být přístupná celé škále lidí a nechceme se pouštět do vytváření zbytečných
administrativních překážek, které by velkou část potenciálních účastníku odradily.

•

Nákaza nebyla v ČR zaznamenána přes 27 let a nejbližší ohniska nákazy jsou od nás stovky
kilometrů daleko a navíc mimo území ČR.

•

Půl roku staré vyšetření krve nezvyšuje zásadně šanci odhalení nákazy a nechceme nikoho
nutit, aby nechával dělat vyšetření těsně před akcí jen kvůli nám.

•

Pravděpodobnost, že někdo přijede s nakaženým koněm, aniž by o tom veděl, a nakazí
ostatní je prakticky stejná, jako v případě, kdy potká nakaženého cizího koně na vyjížďce
nebo si nemoc přivezete ze závodů, kde pořadatelům stačí půl roku staré vyšetření krve,
tak jak je uvedeno ve stanovisku SVS.

•

Vzhledem k mechanismu nákazy je řádově pravděpodobnější, že kůň onemocní z bodnutí
infikovaným hmyzem než právě kontaktem s jiným koněm, čemuž žádné vyšetření ani jiné
opatření nezabrání.

Toto naše vyjádření nezakládá žádný obecný princip do budoucna. Před jakoukoliv další konkrétní
akcí budou opětovně vyhodnocena veškerá rizika, aktuální platná legislativa a na základě toho
budou přijata příslušná opatření.
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