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Virové nákazy v chovech - shrnutí 

 

Orgány SCHK obdržely dne 27. resp. 28.2.2014 emailové oznámení paní Paulíkové o situaci v chovu 

paní Matušínské (obě nečlenky SCHK), kde došlo k vícečetnému úhynu koček. Oznámení následně 

doplnila kopiemi různých testů a vyšetření, provedených různými veterinárními zařízeními. Paní 

Matušinská (M.) jejich pravost potvrdila. 

Oznámení bylo zasláno jako reakce na situaci vzniklou v chovu pí M. údajně po příchodu nového 

kotěte, pocházejícího z chovu paní Litvanové (L.), členky SCHK. Kotě bylo předáno nové majitelce na 

výstavě koček 4.1.2014 v Ostravě, kde prošlo veterinární přejímkou a posouzením. 

ÚOK předala toto oznámení Komisi pro zdraví a pohodu (Komise)k řešení současně s návrhem k 

prošetření, podaným 2.3.2014 ZO 1.OK Praha a oznámením ZO Přerov ze dne 3.3.2014. 

Oznámení ZO Přerov, podané její členkou paní Yvetou Jehlářovou, se vztahovalo k virové nákaze v 

chovu paní M., obsahovalo upozornění na možnou souvislost s kotětem pí L. 

Paní Zachrdlová (Z.), členka ZO 1.OK Praha, informovala o vícečetném úhynu (1 dospělá kočka, 4 

koťata 6-8 týdnů stará), ke kterému došlo v době po MVK Praha 15.2.2014. V návrhu byla naznačena 

souvislost nákazy s účastí na této výstavě jedné z koček paní Litvanové. 

Komise vyzvala paní M. i Z. k poskytnutí veterinárních dokladů s náležitostmi, které považovala za 

nezbytné a které v původních veterinárních zprávách buď částečně nebo zcela chyběly. Paní M. jako 

nečlen SCHK toto nepovažovala za nutné a odmítla, paní Z. je postupně doložila, její chov byl v 

karanténě a pod dohledem ošetřující veterinární lékařky. Paní L. omezila  komunikaci, k 28.2.2014 

ukončila své členství v SCHK, ale Komisi přislíbila spolupráci a poskytla veterinární dobrozdání o 

klinickém stavu svých koček. 

Komise z dostupných zjištění vypracovala zprávy, které byly k 31.3.2014 zveřejněny na webu SCHK 

(http://www.schk.cz/aktualne.html).  

Komise nenašla vzhledem k poskytnutým podkladům jakoukoliv přímou souvislost výskytu virové 

nákazy (panleukopenie) v chovech pí  M. a Z. s chovem pí L. Upozornila ale na situaci, kdy - dle 

poskytnutých podkladů, tj. očkovacích průkazů a zprávy ošetřující veterinární lékařky - dospělá kočka 

uhynula na onemocnění, proti němuž byla plně vakcinována, a podala podnět k dalšímu šetření 

Ústavu pro kontrolu léčiv. Vzhledem ke vzniklé  situaci se domnívá, že u uhynulé kočky nedošlo ke 

vzniku imunity, kterou by měla vakcinace vyvolat. 

Situaci v chovu pí Z. kontrolovala průběžně její ošetřující veterinární lékařka, která společně s členkou 

Chovatelské komise SCHK MVDr. Vidímovou  provedla u 3 vybraných koček v CHS Hokami kontrolní 

testy na panleukopenii s negativním výsledkem. Na základě těchto výsledků HPCH pro kategorii I p. 

Gorgon ukončil 20.6.2014 karanténu CHS.  

Nebyl hlášen žádný další výskyt panleukopenie v jiných chovech. O situaci v chovu pí M. ani o stavu 

vakcinace jejích koček nemá Komise informace. Paní L. oznámila, že od začátku roku se v její CHS 

narodilo několik vrhů zdravých koťat, její kočka, která se účastnila MVK v Praze je březí a zatěžovat ji 

testováním nepovažuje za vhodné. 
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ÚOK vyzývá všechny chovatele, aby věnovali neustálou pozornost zdravotnímu stavu, kondici a 

odpovídající vakcinaci svých zvířat, aby tak v co nejvyšší míře napomáhali předcházení nákazových 

situací. 

ÚOK oceňuje obětavý a zodpovědný přístup paní Z. Je ale poněkud překvapena tím, v jakém stavu 

byly v těchto případech poskytovány podklady a zdůrazňuje samozřejmost nezaměnitelné 

identifikace zvířat a co největší komplexnost poskytovaných zpráv při jakémkoli problému v chovu. 

 

 

 

Podle dostupných podkladů vypracovala pro ÚOK Zuzana Maršíčková 


