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V Praze dne  6.5.2014						Všem OMS ČMMJ, z.s.


Č.j: s/84/2014								zasláno elektronicky




Věc: METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE


Vážení kolegové,


v loňském roce řada uživatelů honiteb neodevzdala v daných katastrech vzorky trusu spárkaté zvěře. Často o této povinosti ani nevěděli. Z tohoto důvodu zasíláme metodiku kontroly zdraví zvířat a případné nařízené vakcinace.

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. 

Lovná zvěř spárkatá 

EpJ200 LOVNÁ ZVĚŘ SPÁRKATÁ - PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ VyLa (PV) 
Metodika odběru trusu 
Vzorkovnice s odebraným trusem musí být označeny a doprovázeny přiloženou objednávkou laboratorního vyšetření č.13 a odeslány do SVÚ. 
Správně označené vzorky, pokud nemohou být předány k vyšetření neprodleně, je třeba uložit v chladu a nejpozději druhý den předat k vyšetření. 
Za odevzdání odebraného vzorku a správné vyplnění objednávky náleží lovci vzorkovné ve výši 50,- Kč za jeden vzorek. 

Uživatel honitby, případně jiná jím pověřená osoba zajistí na základě výše citovaného paragrafu odběr vzorku. V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. To znamená, že honitba, která má tři katastrální území odebere tři vzorky, honitba, která má pět katastrálních území odebere pět vzorků. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán po domluvě uživatelů honiteb, uživatelem honitby, která se rozkládá na největší části tohoto katastrálního území. 

Vzorky jsou přednostně odebírány od ulovené nebo uhynulé zvěře, kdy se odebere vzorek trusu z konečníku.

Jako náhradní způsob může být trus sbírán například na krmelišti. 
Směsný vzorek odebraný u jednoho krmeliště, obsahuje asi 30 – 50 g trusu volně žijící zvěře stejného druhu. Je třeba, aby nasbíraný trus byl čerstvý, ne vyschlý. Opět je odebrán jeden směsný vzorek z jednoho katastrálního území. Lokality je třeba vybírat s ohledem na možný výskyt parazitů.

Státní veterinární  správa v souladu s veterinárním zákonem §17b stanoví každoročně v první dekádě měsíce ledna mimořádnými veterinárními opatřeními jednotné období pro aplikaci antiparazitárních léčiv a o chystané léčbě a ochranných lhůtách informuje sousední země.

Materiál je kopií materiálu Státní veterinární správy.

Odebrané vzorky trusu se odevzdávají na stejných místech jako vzorky černé zvěře na vyšetření na trichinelózu. Formulář je stejný jako na trichinelózu.

S pozdravem 

Myslivosti zdar!


								Ing. Vladimír Diviš, v.r.
předseda Myslivecké komise ČMMJ

