
 
 

 
Přehled základních podmínek pro naskladnění zvířat na OPB  

stáj Jestřebí a Maleč sezona 2011/2012 
příloha ke smlouvě o odchovu nebo nákupu býčků 

 
1. Veterinární podmínky 

Vyhláška č.. 380/2003 Sb., závazný pokyn KVS a podmínky provozovatele OPB Jestřebí a OPB Maleč nařizují 
před přesunem býka na Odchovnu provést tato vyšetření (nesmí být starší než 28 dnů před přesunem) 

- Tuberkulinace jednoduchá 
- Sérologické vyšetření krve na   -   brucelózu 
                                                          -   leukózu 
                                                          -   IBR /ELISA/ 
                                                          -   paratuberkulózu 
                                                          -   leptospirózu 
                                                          -   BVD  
-      virologické vyšetření krve na BVD / izolace viru, nebo vyšetření na virový antigen / 
-      odčervení  - s uvedením data a názvem použitého prostředku 
-      vakcinace na chřipku BOVILIS BOVIPAST RSP, nebo Bio Bos Respi 4 
-      sérologické vyšetření matky na paratuberkulózu (nesmí být starší než 28 dnů před přesunem) 
 
Všechna vyšetření musí být s negativním výsledkem, kromě ser. Vyšetření na BVD.  Je vhodné 
přiložit kopii vyšetření 
 
Býci musí být vakcinováni proti trichofytóze skotu – inaktivovanou vakcínou 
 
Podmínka! :   býk musí pocházet z chovu prostého IBR, BAB, EBL, TBC – potvrzeno v atestu 
                 
Doporučení:  býk má mít zavedený nosní kroužek 
                      Býk by měl být odrohován 
 

Pokud nebudou výše uvedené požadavky v pořádku, není možno býka přijmout na odchovnu !!! 
 

2. Podmínky chovatelské 
‐  zvířata musí splňovat všeobecné podmínky ČSCHMS Praha i specifické podmínky jednotlivých klubů – 

zejména 
podmínky pro otce a matky býků 
hmotnostní limity 
příbuznost 

‐  zvířata musí být řádně označena dle platné vyhlášky  
‐  zvířata musí věkem odpovídat konkrétnímu termínu odchovu 

3. Doklady k přesunu 
‐  je vyhotoveno a příslušnou KVS potvrzeno veterinární osvědčení pro přemístění potvrzující splnění podmínek 

dle bodu 1. 
‐  zvíře je nahlášeno v CE a je k dispozici jeho průvodní doklad, původ musí odpovídat skutečné plemenné 

příslušnosti zvířete dle údajů v plemenné knize 
‐  jsou k nahlédnutí doklady potvrzující splnění podmínek bodu 2. 
‐  zvířata budou naskladňována do odchovny v následujících termínech: do 31. 10. 2011 pro zvířata narozená    

1. 11. 2010 - 31. 3. 2011 a dále v termínu do 1. 1. 2011 pro zvířata narozená 1. 4. 2011 - 30. 6. 2011. 
Konkrétní termín bude dojednán telefonicky nebo osobně. 

4. Doporučení 
‐  je vhodné, aby zvířata určená k přesunu do odchovny byla alespoň 14 dnů odstavena od matek a aby byla 

adaptována na konzervovaná krmiva (nejlépe seno, kukuřičná siláž), případně koncentrát  
‐  potvrzení původu + DNA typ musí byt doloženy nejpozději do zahájení přípravného období. Bez výsledku 

nesmí být zvíře zařazeno do testu (při nesplnění této podmínky je býk vyřazen z testu a odvezen na náklady 
chovatele) 

 
Tyto podmínky platí pro přesun zvířat do OPB Jestřebí a Maleč a platí do změny. V případě nákupu býka může být 

nesplnění podmínek důvodem ke zrušení kupní smlouvy a nebo důvodem k neuhrazení býčka v řádném termínu. V ostatních 
případech jde o závažné porušení smlouvy o odchovu. 
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