Veterinární informace pro uživatele honiteb v Jihočeském kraji
Na základě schválené METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ
VAKCINACE NA ROK 2020 vydané v Praze dne 29.10.2019 formou opatření obecné
povahy Ministerstvem zemědělství České republiky pod č.j.: 49935/2019-MZE-18142 jsou
stanoveny tyto veterinární požadavky:
I. MASOŽRAVCI VOLNĚ ŽIJÍCÍ (lišky a psíci mývalovití)
Vzteklina, trichinelóza a echinokokóza a vzorkovné (zástřelné, nálezné):
V rámci kontroly nákazové situace v průběhu roku 2020 mají být vyšetřena 4 odlovená
nebo uhynulá zvířata na 100 km2 a to tak, aby z honitby byl vyšetřen maximálně 1 ks
na každém katastru. Tělo musí být uloženo do kvalitního neporušeného a
nepropustného obalu (pevný plastový, nikoli papírový pytel), označeno cedulkou se
základními údaji (datum, honitba, katastr, kontakt). Z důvodu kontroly nákazové situace
budou vzorky (lišky, psíci) přijímány rovnoměrně během celého roku tak, aby byl počet
vyšetřených vzorků každé čtvrtletí srovnatelný. Doporučujeme se vždy telefonicky dotázat,
zda z konkrétní honitby nebylo již zvíře k vyšetření odevzdáno a zda jsou pro dané čtvrtletí
vzorky již naplněny.
Vzhledem k tomu, že se svalovina vyšetřovaných zvířat vyšetřuje trávicí metodou
na trichinelózu, je nutné, aby pro správnou laboratorní diagnostiku nebyla těla zvířat
před odevzdáním zmrazena. Ve zmrazeném či rozmrazeném stavu nebudou zvířata
na vyšetření přijata.
Za odevzdanou lišku nebo psíka mývalovitého obdrží lovec částku 380 Kč za
předpokladu, že bude odevzdáno celé tělo nestaženého zvířete s nepoškozenou hlavou v
igelitovém pytli tak, aby tělo bylo řádně zabaleno včetně končetin a nedocházelo k vytékání
krve (částka bude uhrazena pouze převodem na účet, v hotovosti se nálezné
nevyplácí).
Zvěř volně žijící se změnou chování (např. ztráta plachosti, agresivita apod.) se
vyšetřuje mimo výše uvedený limit pokud dojde ke kontaktu s člověkem nebo domácími
zvířaty, avšak bez vyplacení vzorkovného.
II. ZAJÍCI
Tularémie a brucelóza
Na celém území kraje se vyšetřují na přítomnost původce tularémie a brucelózy
všichni uhynulí zajíci, případně i ulovení zajíci v případě podezření z nákazy na
brucelózu či tularémii. Vyplácí se nálezné 150 Kč (částka bude uhrazena pouze
převodem na účet, v hotovosti se nálezné nevyplácí).
Ulovení zajíci, u nichž není podezření z nákazy tularémií či brucelózou, se nebudou v
roce 2020 vyšetřovat.
III. PRASATA DIVOKÁ
Klasický mor prasat (KMP) a africký mor prasat (AMP)
Evropská komise dne 12. 3. 2019 prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/404
oficiálně potvrdila úspěšné dokončení eradikace AMP v ČR. Stejně tak Světová

organizace pro zdraví zvířat (OIE) dne 19. 4. 2019 obnovila pro ČR statut země prosté
AMP.
Na celém území ČR se vyšetřují všechna uhynulá divoká prasata virologicky a
sérologicky (vztahuje se i na divoká prasata sražená autem/vlakem apod.). Nález
uhynulého divočáka je vždy nutné nahlásit na příslušné pracoviště Krajské veterinární
správy SVS pro Jihočeský kraj. U uhynulých divočáků se provede podle velikosti odběr
celého zvířete (do 15 kg), případně dlouhé kosti k virologickému vyšetření a krve k
sérologickému vyšetření. Nálezce musí spolupracovat při ohledání uhynulého kusu a při
odběru vzorku. V roce 2020 je možné zajistit odběr vzorků z uhynulého divokého
prasete bez součinnosti Krajské veterinární správy SVS pro Jihočeský kraj za pomocí
oficiální odběrové soupravy. Odběrové soupravy si mohou proti podpisu zástupci
uživatelů honiteb vyzvednout na jednotlivých pracovištích Krajské veterinární správy SVS
pro Jihočeský kraj. Uživatel honitby provede neškodné odstranění kadáveru podle pokynů
úředního veterinárního lékaře a po předložení dokladu o jeho odvozu k neškodné likvidaci
mu bude vyplaceno nálezné 2 000 Kč (částka bude uhrazena pouze převodem na účet,
v hotovosti se nálezné nevyplácí). Nálezné bude vyplaceno i v případě odběru
vzorků za použití odběrové soupravy uživatelem honitby po předložení dokladu o
neškodné likvidaci kadáveru. V případě, kdy je kadáver zaslán uživatelem honitby
vzhledem k velikosti na vyšetření celý, se nálezné vyplácí po obdržení protokolu o
vyšetření. Podrobné informace k odběru vzorků na vyšetření AMP a KMP u uhynulých
divokých prasat uživateli honiteb jsou uvedeny v informačním letáku (viz příloha).
Na klasický mor prasat (KMP) se průběžně sérologicky vyšetřuje 5 % z počtu
ulovených prasat v honitbě. Vzorek barvy musí být zachycen nejlépe do zkumavky a
zabalen samostatně do nepropustného sáčku a označen.
Trichinelóza divokých prasat
Vyšetření na trichinelózu je prováděno bezplatně v případě, že je zajišťuje státní
veterinární ústav. Vzorky svaloviny o hmotnosti minimálně 10 g z bráničního pilíře (nebo
svaloviny přední končetiny či jazyka) musí současně doprovázet i markant z uloveného
divočáka - ocásek (pírko) a příslušná řádně vyplněná objednávka vyšetření
(především čitelně uvedené registrační číslo honitby a číslo plomby). Pírko je nutné zabalit
do samostatného sáčku odděleně od vzorku svaloviny bránice, vzorek musí být chlazený,
řádně označený. Tento postup stanovený MZe má za cíl objektivně zpřehlednit vykazování
počtu ulovených divokých prasat a současně tím bude zajištěno, že každé ulovené prase
bude vyšetřeno a proplaceno jen jednou.
Vzorek s objednávkou (vzor č. 7) je nutné předat na jednotlivá pracoviště KVS SVS pro
Jihočeský kraj https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/adresy-mist-trichinel/ v
dopoledních hodinách, aby byl zajištěn jejich odvoz do příslušné laboratoře ještě tentýž
den.
Aktualizované objednávky pro vyšetření jsou k dispozici na příslušných pracovištích KVS
SVS pro Jihočeský kraj, dále jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Státní
veterinární správy v sekci formuláře (viz odkaz níže). Do objednávky vyšetření vždy
uvádějte e-mailovou adresu (nejlépe představitele honitby nebo kontaktní osoby), na
kterou bude odeslán výsledek vyšetření.
Důležité: Jakkoli manipulovat (prodat, dodat, zpracovat) se zvěřinou lze až po
negativním vyšetření na trichinelózu.
Uživatel honitby vzorky neodebírá u zvěře, kterou předává do podniků na zpracování
zvěřiny (výkup zvěřiny), kde je vyšetření na trichinelózu provedeno jako součást úřední

veterinární prohlídky. Divoká prasata dodávaná do výkupu musejí být dodána do
výkupních míst včetně pírka.
IV. ZVĚŘ PERNATÁ A ODCHOVNY BAŽANTŮ
Aviární influenza
Myslivci mají povinnost ohlásit hromadné úhyny volně žijících ptáků (nad 5 ks).
V. MONITORING PARAZITÓZ a MEDIKACE u spárkaté zvěře
Parazitologické vyšetření vzorků ze spárkaté zvěře provedené v roce 2020 slouží pro
cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře v roce 2021. Podmínky pro cílené
antiparazitární ošetření v roce 2021:
• Vzorky k parazitologickému vyšetření jsou odebírány výhradně z ulovené nebo uhynulé
spárkaté zvěře; nelze odebírat vzorky z prostředí. Vyšetření je prováděno na náklady
uživatele honitby.
• Pro průkaz plicních a gastrointestinálních parazitů se odebírá vzorek trusu z
konečníku ulovené / uhynulé spárkaté zvěře; označený vzorek s řádně vyplněnou
objednávkou laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do Státních veterinárních ústavů
(SVÚ).
• Pro průkaz motolic se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené / uhynulé spárkaté
zvěře případně postižené orgány (játra, plíce); označený vzorek s řádně vyplněnou
objednávkou laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do SVÚ. Je možný i přímý
průkaz motolic v orgánech provedený soukromým veterinárním lékařem.
• Pro průkaz střečkovitosti stačí nález vývojových stádií střečků.
• Uživatel honitby musí zajistit parazitologické vyšetření minimálně u 30 % veškeré
ulovené spárkaté zvěře.
• Každá skupina parazitóz (střečkovitost, motoličnatost, plicní a gastrointestinální
parazitózy) musí být hodnocena samostatně.
• Pozitivní výsledek parazitologického vyšetření musí být pro danou skupinu parazitóz
minimálně u 30 % vyšetřených vzorků.
• Pro účely cíleného antiparazitárního ošetření spárkaté zvěře je pozitivním výsledkem
parazitologického vyšetření:
− v případě plicních a gastrointestinálních parazitů pozitivní koprologické vyšetření
hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně SVÚ)
− v případě motolic pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí
a potvrzuje výhradně SVÚ) nebo přímý průkaz motolic v orgánech (hodnotí a potvrzuje
SVÚ nebo soukromý veterinární lékař)
− v případě střečkovitosti nález jakéhokoli vývojového stádia střečků (hodnotí a potvrzuje
SVÚ, soukromý veterinární lékař nebo proškolená osoba).
Postup při použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v roce 2021:
Uživatel honitby, který se na základě splnění výše uvedených podmínek rozhodne pro
cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře, je povinen nejpozději do 8. 1. 2021 písemně
podat na místně příslušnou krajskou veterinární správu žádost o povolení použití
antiparazitárních přípravků. Antiparazitární přípravky lze použít pouze v termínu od 1. 2.
2021 do 21. 2. 2021.

V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, oborou nebo jejichž uživatelé provozují přezimovací objekty pro
volně žijící spárkatou zvěř, lze použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku.
Objednávky laboratorního vyšetření:
https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni-metodikakontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
KONTROLY UŽIVATELŮ HONITEB
U každého uživatele honitby bude souladu se stanoveným „Jednotným víceletým plánem
vnitrostátním kontrol ČR“ provedena kontrola dokumentace, která se jakkoli vztahuje
k povinnostem podle veterinárního zákona, či zákona o potravinách a je ve vztahu na
zákon o myslivosti. Kontroly budou prováděny Krajskou veterinární správou SVS tak, aby
byla každá honitba zkontrolována vždy minimálně 1x za 10 let, v případě zjištěných závad
i opakovaně.
Doporučujeme uživatelům honiteb, resp. statutárním zástupcům, jimiž jsou předseda MS,
ředitel podniku, fyzická osoba jakožto nájemce honitby, majitel/uživatel honitby nebo jimi
pověření zástupci, aby si v předstihu na tyto kontroly a pro jejich rychlý průběh připravovali
odpovídající dokumentaci (vždy za předcházející 2 roky), zejména jde o dokladování
těchto činností v souladu s § 27b veterinárního zákona:
přehled o počtu veškeré ulovené zvěře a doložení, jak bylo naloženo se zvěřinou
jméno proškolené osoby (prohlížitele) a dokumentace k prováděnému vyšetření zvěřiny
dokumentaci o provedeném vyšetření na trichinelózu u zvěře vnímavé (2 roky zpětně)
dokumentaci k provedené medikaci (je-li prováděna) a přehled o lovu a zvěřině v
ochranné lhůtě (5 let zpětně)
přehled o ulovených prasatech divokých a o množství sérologického vyšetření na KMP
(povinnost 5%)
přehled o uhynulé zvěři a o následném způsobu likvidace kadáveru (viz povinná
vyšetření) a o povinnosti informovat příslušnou KVS
v návaznosti na zjištěné údaje bude následně provedena i kontrola proškolené osoby,
která v honitbě provádí vyšetření těl ulovené zvěře podle § 27b odst. 5 veterinárního
zákona

