Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2014/067191-J

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dále jen KVSJ) jako místně
a věcně příslušný orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 54 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona z důvodu výskytu nebezpečné
nákazy
virové
hemoragické
septikémie
v katastrálním
území
Ujčov
(GPS
49°29'5.25"N,16°20'12.14"E) chovatele Rybářství Velké Meziříčí, a.s. nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
ke zdolání nebezpečné nákazy – virové hemoragické septikémie

Čl. 1
Vymezení uzavřeného pásma
Uzavřeným pásmem se vymezuje úsek řeky Svratky včetně jejích přítoků od obce Štěpánov
nad Svratkou (GPS 49°30'1.370"N, 16°19'56.155"E) po obec Nedvědice, soutok řeky Svratky
s potokem Nedvědička (GPS 49°27'25.488"N, 16°20'12.195"E).
Čl. 2
Opatření v uzavřeném pásmu
1) chovatelé ryb v uzavřeném pásmu jsou povinni při podezření z nákazy ryb včas vyrozumět
KVSJ
2) chovatelům ryb v uzavřeném pásmu se nařizuje včasné a neškodné odstraňování uhynulých
vnímavých druhů ryb, tj. síh (Coregonus sp.), štika obecná (Esox lucius), Oncorhynchus spp.,
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), pstruh obecný (Salmo trutta), lipan podhorní (Thymallus
thymallus)
3) chovatelům se zakazuje přemísťování ryb, plůdku a jiker z uzavřeného pásma s výjimkou
přesunů klinicky zdravých ryb k poražení ve schváleném podniku pro zpracování ryb, který
zabezpečí provedení takových opatření, že jeho provoz nebude zdrojem dalšího šíření původce
nákazy. Živé ryby určené ke zpracování mimo uzavřené pásmo mohou být přemísťovány pouze
s veterinárním osvědčením vystaveným KVSJ.
4) ryby k osazení uzavřeného pásma musí být klinicky zdravé a musí pocházet z hospodářství,
které není známo jako zamořené
5) při sportovním rybolovu v uzavřeném pásmu je lovec povinen neškodně odstranit vnitřnosti
ulovených ryb mimo vodní toky, maso těchto ryb může být zpracováno kulinářským způsobem
(tepelně ošetřeno) pouze ve vlastní domácnosti lovce.
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Čl. 3
Poučení o nákaze
Virová hemoragická septikémie je vysoce infekční virové onemocnění lososovitých ryb
a štik, které postihuje všechny věkové kategorie ryb, ale přednostně ryby ve věku jednoho roku
při teplotě vody 8 – 10 °C. Zdrojem nákazy jsou latentně nemocné ryby, plůdek, jikry, mechanicky
se nákaza přenáší vodou, nářadím a ptactvem. Inkubační doba nákazy je 7 – 15 dní. Predispozičním
faktorem může být stres.
Při raných stadiích infekce jsou příznaky nespecifické. Dochází k rychlému vzrůstu
mortality. V pozdějších stadiích lze pozorovat malátnost, ztmavnutí povrchu těla a exoftalmus,
které jsou často doprovázeny krváceninami na povrchu těla i na žábrách, ve svalovině i na vnitřních
orgánech. Tělní dutina je zvětšená a žábry jsou bledé (anémie). V některých případech dochází
k napadení nervové tkáně a u ryb lze pozorovat poruchy plavání (spirálovitý pohyb).
Čl. 4
Ostatní ustanovení
Mimořádná veterinární opatření v uzavřeném pásmu budou zrušena za předpokladu,
že v pozorovací době 3 měsíců nedojde k podezření nebo k výskytu virové hemoragické septikémie
v uzavřeném pásmu ani v ohnisku nákazy.
Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu
až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje
den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu pro Kraj Vysočina a všech obecních úřadů,
jejichž území se týká.

V Jihlavě dne 9.9.2014
Příloha: mapa k nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2014/067191-J

otisk úředního razítka
MVDr. Božek Vejmelka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
podepsáno elektronicky
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