Způsob vyplňování záznamu Proškolené osoby
Záznam se vyplňuje vždy na listu A. Pokud je prováděno vyšetření na svalovce nebo jsou při
vyšetření proškolenou osobou nalezeny změny, vyplňuje se také list B záznamu. V tomto
případě pak je kopie předložena úřednímu veterinárnímu lékaři (pokud je kus dodán lovcem
do asanačního ústavu nemusí být list B přiložen).
Doporučujeme dokument tisknout oboustranně na šířku a tak také zakládat (např. do šanonu,
kroužkové vazby apod. ) Dále doporučujeme vést zálohu v elektronické podobě.
PRINCIPEM ZAZNAMENÁVÁJÍ JE, CO ČÍSLO PLOMBY, TO JEDEN ŘÁDEK.
U drobné volně žijící zvěře je možno do jednoho řádku zaznamenat více kusů uvedením
čísla do příslušné kolonky.
Příklad č. 1
Ulovený kus jelen evropský dne 24.8.2008 v honitbě Mramotice okres Znojmo, číslo
loveckého lístku . Po prohlídce proškolenou osobou nebyly zjištěny žádné změny
Příklad č. 2
Ulovený kus prase divoké dne 27.8.2008 v honitbě Mramotice, okres Znojmo, číslo
loveckého lístku.
Kus nevykazoval po prohlídce proškolenou osobou žádné změny, odebrán vzorek na
vyšetření na svalovce a zaslán k vyšetření na SVÚ Jihlava, výsledek vyšetření negativní.
Příklad č. 3
Ulovený kus prase divoké dne 30.8.2008 v honitbě Mramotice, okres Znojmo, číslo
loveckého lístku.
Kus vykazoval změny v chování před ulovením, po vyvržení nalezeny krváceniny na
orgánech a tmavě červené zbarvení střev. Podezření na nákazu - oznámení na Krajskou
veterinární správu.
Příklad č. 4
Ulovený kus srnec obecný dne 1.9.2008 v honitbě Mramotice, okres Znojmo, číslo loveckého
lístku.
Kus podle sdělení lovce před ulovením nevykazoval změny. Při vyšetření proškolenou
osobou byla zjištěna slabá parazitární invaze v dolní dýchacích cestách. Ostatní orgány beze
změn. Kus byl předložen úřednímu veterinárnímu lékaři. Ten posoudil játra a plíce jako
nevhodné k lidské spotřebě Plíce a játra neškodně odstraněny. Kus byl uvolněn do přímého
prodeje.
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Podpis

Hrudní a břišní
dutina
Vyšetření na
svalovce

Kloaka
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Játra

Srdce

Plíce

Jazyk
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Vyšetření na svalovce negativní. (SVÚ Jihlava)
číslo protokolu 2008/08563
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