
CHŘIPKA  KONÍ  :  DŮVODY A VYSVĚTLENÍ ZMĚN   SOUČASNÝCH 
POŽADAVKŮ  FEI NA OČKOVÁNÍ 
 Aktualizace leden 2005 
 
ÚVOD 
Chřipka koní  je virové onemocnění dýchacích cest, které je vysoce nakažlivé v rámci 
citlivé koňské populace. Tato nemoc se vyskytuje ve stále vyšším měřítku a stále 
častěji, přestože je vakcinace /očkování/ rozšířena po celém světě.Nemoc je typická 
svou vysokou nakažlivostí, ale nízkou úmrtností /velmi málo koní uhyne na následky 
nebo samotné onemocnění/. Koně, kteří chřipkou onemocní jsou na několik týdnů 
vyřazeni z tréninku, ale většina z nich se zotaví a vrátí se do plné sportovní 
formy.Vysoká nakažlivost koňské chřipky však  znamená značné ohrožení 
mezinárodního pohybu koní. Na trhu je množství vakcín /očkovacích látek/proti 
koňské chřipce; většina z nich jsou vakcíny kombinované /např. chrání zároveň proti 
tetanu nebo herpesu apod./. 
Po mnoho let pravidla FEI vyžadovala jedno přeočkování ročně, ale současný 
výzkum prokazuje, že mnoho vakcín ztrácí ochrannou účinnost již  po několika 
měsících. To znamená, že ke konci očkovacího období nejsou koně proti chřipce 
chráněni, mohou jí onemocnět, aniž by však při tom vykazovali klinické příznaky této 
nemoci. Tyto případy jsou obzvláště nebezpečné, protože mohou dále šířit virus a 
tak zapříčinit závažný výbuch této infekce. 
Po zvážení všech těchto rizik Byro navrhlo a Generální shromáždění FEI schválilo 
dočasné změny pravidel, které stanoví, že všichni koně, účastnící se závodů FEI, 
musí být přeočkováni každých 6 měsíců.Toto pravidlo zváží každý rok Veterinární 
komise tak, aby mohlo být změněno vzhledem k aktuálním situaci. 
 
ZDUVODNĚNÍ 
1. Veterinární komise zjistila, že požadavky FEI na očkování proti koňské chřipce již 
po nějakou dobu nesplňují dostatečnou úroveň ochrany proti této tak vysoce 
nakažlivé nemoci. Je to hlavně proto, že mezi jednotlivým přeočkováním je příliš 
dlouhá doba. 
 
2. Ukázalo se, že ochranné účinky klesají okolo šestého měsíce po očkování. To 
znamená, že koně mohou viru podlehnout a dále jej šířit, aniž by vykazovali klinické 
příznaky.V dostihovém prostředí a v rámci mnoha Národních federací se rozhodli pro 
přeočkování dvakrát ročně /tj. po šesti měsících/ již před nějakou dobou. 
 



3. Na závodech FEI je kontrola pasů v kompetenci a patří mezi povinnosti 
/zahraničního/veterinárního delegáta.Nejčastěji hlášenými nedostatky jsou buď 
nepřesnosti,  nebo opomenutí očkování proti chřipce v očkovacích záznamech. 
 
4. Proto musí být jakékoli změny současných požadavků zaváděny za zcela jasných 
podmínek a instrukcí. Navzdory tomu očekáváme, že nové pravidlo přinese ve svých 
počátcích zvýšený počet nepravidelností v přeočkování. Později budou znamenat 
také více práce pro veterinární funkcionáře/odvolací komisi stejně jako pro 
Veterinární oddělení FEI.Je proto třeba, aby změny byly dobře časově rozdělené a 
Národní federace, kontaktní veterináři a veterináři na závodech dostali jasné pokyny 
o tom, co se od nich chce a co se po nich požaduje. 
 
Změny pravidel schválené Generálním shromážděním 2004 
5. Následující doporučení Veterinární komise bylo schváleno Generálním 

shromážděním 2004:“Požadavek FEI na očkování proti koňské chřipce 
znamená, že počínaje 1.lednem 2005 bude nutné přeočkování po 
šesti měsících.“ 
 
Zavedení změny pravidla         
6. Specifikace vakcíny /očkovací látky/ - všechny vhodné očkovací látky jsou pro FEI 
přijatelné bez ohledu na způsob podání. Univalentní /nekombinované/ vakcíny jsou 
přijatelnější než vakcíny kombinované, zvláště se jedná o vakcínu kombinovanou 
s látkou proti tetanu. 
 
7.Detaily podávání – vakcínu musí podat veterinář a všechny detaily o látce sériové 
číslo/číslo balení, datum a způsob podání musí být zaznamenány v FEI pase koně. 
 
8.Způsob podání – vakcínu je nutno podat způsobem, doporučeným výrobcem /tj. 
intramuskulárně – do svalu, nebo intranasálně – do nozder/. FEI uznává intranasální 
podání vakcíny jak při základním očkování, tak při přeočkování. Není však možno 
změnit způsob podání mezi základní očkováním a přeočkováním. 
 
9.Základní očkování – základní očkování musí být podáno dle pokynů výrobce buď 
do svalu nebo do nozder.To znamená dvě dávky vakcíny v rozpětí 1-3 měsíců /tj. 30-
90 dní/. První přeočkování se musí uskutečnit za dobu ne delší 6 měsíců plus/minus 
21 dní /viz bod 10/po druhé dávce primárního /základního očkování. 
 
10.Přeočkování – musí být uskutečněno v intervalu 6 měsíců.Avšak vzhledem 
k dodržení soutěžního  plánu koně, je povoleno posunout datum přeočkování o 



plus/minus 21 dní.To poskytuje šestitýdenní okénko pro přeočkovací období. (Např. 
kůň, který byl očkován 18. března, má své okénko mezi 18. září a 9. října). 
 
11.Oznámení o změně pravidla – Veterinární oddělení FEI vydá sérii 
připomenutí/varování odpovědným osobám, Národním federacím a organizačním 
výborům, aby se zajistilo, že koně budou řádně očkováni od 1.ledna 2005. FEI bude 
tato varování uvádět na svých webových stránkách a v každém čísle Bulletinu od 
Generálního shromáždění 2004 dále a dále bude vkládat vložky s touto informací do 
každého nového FEI pasu koně. 
 
12.Zapsání podrobností očkování do nového pasu FEI – pokud je rubrika očkování 
v pase FEI zaplněna předchozími očkovacími záznamy, může veterinář použít 
zvláštního prohlášení, ve kterém prohlašuje a ověřuje, že očkování bylo provedeno 
v souladu s předpisy FEI (přesná formulace je uvedena ve veterinárních pravidlech a 
předpisech, Příloha II.I.11).Do konce roku 2004 se povoluje jedno přeočkování, od 
1.1.2005 se povinně vyžaduje přeočkování 2x ročně.  
 
SANKCE/POSTIHY 
13. Byro chválilo následující schéma varováni a sankcí/postihů za špatné záznamy 
v pasech: 
13.1. Od 1.ledna do 31.prosince 2005 budou vydávána varování jako připomínka, že 
je povinnost přeočkovávat proti koňské chřipce po 6 měsících   . 
13.2. Od 1.ledna 2006 bude zaveden systém pokut, které budou ukládat Odvolací 
komise/Sbor rozhodčích za nesplnění povinnost přeočkování po 6ti měsících.FEI 
doporučuje: 
12.2.1.   Méně než 1 týden po uplynutí očkovacího okénka: 200 CHF  
12.2.2.   Méně než 2 týdny po uplynutí očkovacího okénka 300 CHF                        
12.2.3. Méně než 4 týdny po uplynutí očkovacího okénka 400 CHF                       
12.2.4.   Více než 4 týdny po uplynutí očkovacího okénka 500 CHF              
         plus vyloučení ze závodů 
13.3 Pokuty za další nedodržení pravidel o očkování proti koňské chřipce budou 
následné: 
 
a)pokud bude chybět jakýkoli záznam o současném očkování v pase  /např.přes 12 
měsíců po posledním přeočkování/,  bude  se trestat maximální pokutou 500 CHF 
.Koni bude zakázán start, bude muset být umístěn do izolace a co nejdříve odeslán 
ze závodiště. 
 



b) chybějící  informace o základním očkování by neměla vést k pokutování.Nové 
základní očkování se nevyžaduje,za předpokladu, že  v současném pase je 
obsaženo prohlášení, že veškeré záznamy o očkováni byly zkontrolovány a jsou 
v pořádku (viz Veterinární pravidla a předpisy Příloha II.I.11.   
 
c)jakékoli porušení očkovacích dat je nutné zapsat do pasu, aby nebyla znovu 
uváděna na dalších závodech. Piště, prosím VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY; 
informovanost dalších osob závisí na vašem záznamu v pase. 
 
OSTATNÍ 
14. Duplikáty pasů nebo „první“ pasy pro starší koně. 
14.1. V duplikátu pasu postačí prohlášení o očkovacím statutu , který k němu bude 
přiložen v souladu s veterinárními předpisy.Přesné vyjádření této podmínky 
naleznete ve Veterinárních pravidlech, Příloha II.I.11 
14.2. Prohlášení o očkovacím statutu lze použít i v nově vydaném pase.  
 
 
Bull.FEI 6/2004          


