Č. j.: SVS/2013/076958-P

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13,
301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen „KVSP“) jako správní orgán příslušný podle § 47
odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“),
nařizuje podle § 54 odst. 1 písm. b), n), odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, podle
§ 15 odst. 1 písm. a) a podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona t a t o

mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy přenosné ze zvířat na člověka-

trichinelózy divokých prasat
v části územního obvodu Plzeňského kraje.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení je závazné pro všechny uživatele honiteb provozující právo myslivosti podle
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o myslivosti“), oprávněné k lovu divokých prasat nebo zvěře vnímavé k trichinelóze
v honitbách, které zasahují do území vymezeného v článku 2 tohoto nařízení. Jedná se o
honitby Železná, Hvozd, Karlova Huť a oboru Srdíčko.
(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se nařizují k zajištění
ochrany zdraví lidí před nebezpečnou nákazou přenosnou ze zvířat na člověka z důvodu
zjištění přítomnosti larev původce trichinelózy ve vzorku svaloviny divokého prasete,
uloveného v honitbě Hvozd, v katastru obce Železná u Smolova, číslo katastrálního území
751171, okres Domažlice.
Čl. 2
Ohnisko nákazy
Ohniskem nákazy se vymezuje katastrální území číslo 751171 Železná u Smolova, okres
Domažlice.
Čl. 3
Opatření v ohnisku nákazy
(1) Všem uživatelům honiteb provozujícím právo myslivosti podle zákona o myslivosti,
oprávněným k lovu divokých prasat a zvěře vnímavé na trichinelózu v honitbách Železná,
Hvozd, Karlova Huť a oboře Srdíčko se nařizuje:
a) Zasílat KVSP kopie „Měsíčních písemných hlášení o plnění plánu lovu“ (§ 36 odst. 4
zákona o myslivosti).
b) Zasílat KVSP „Evidenci o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě“ (prodej do
schválených zvěřinových závodů - přímý prodej malých množství konečnému
spotřebiteli nebo do maloobchodní prodejny nebo do maloobchodního
zařízení/pohostinství, vlastní spotřeba) podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto
nařízení (§ 51 odst. 1 zákona o myslivosti a § 27b odst. 4 veterinárního zákona).
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c) Zabezpečit vyšetření každého uloveného kusu vnímavé zvěře na trichinelózu, a to
zajištěním odběru vzorku svaloviny bez tuku a vaziva o váze nejméně 10 g z přední
nohy, jazyka nebo bránice a předáním vzorku prostřednictvím KVSP, inspektorát
Domažlice (Haltravská 437, 344 01 Domažlice) nebo Tachov (Volyňská 1544, 347 01
Tachov), k vyšetření trávící metodou ve Státním veterinárním ústavu a zasílat KVSP
kopie laboratorních protokolů o laboratorním vyšetření ulovené zvěře vnímavé na
trichinelózu na přítomnost trichinel.
d) Zasílat měsíční hlášení, evidenci o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě
a laboratorní protokoly o vyšetření vzorků podle předchozích písmen a), b), c) a to
osobně nebo poštou na adresu KVS SVS pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00
Plzeň, nebo elektronicky na adresu epodatelna.kvsp@svscr.cz nebo prostřednictvím
datové schránky ID DS: z5d8b62, a to do pátého dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž k lovu došlo.
e) Do oznámení negativního výsledku vyšetření vzorku na svalovce (trichinelu) zákaz
konzumování, prodávání, dodávání či darování uloveného kusu divokého prasete nebo
ulovené zvěře vnímavé na trichinelózu.
f) Zabezpečit neškodnou likvidaci každého nalezeného uhynulého kusu vnímavé zvěře
ve schváleném asanačním podniku ASAVET, a.s., výrobní provoz Biřkov 43, 334 01
Přeštice a při předání kusu ke svozu do asanačního podniku (kafilérie) zajistit
poznamenání do lístku o předání a převzetí: VYŠETŘIT NA TRICHINELOZU !
(2) Myslivečtí hospodáři uživatelů honiteb Železná, Hvozd, Karlova Huť a obory Srdíčko,
ustanovení místně příslušným orgánem státní správy myslivosti, prokazatelně
a bezodkladně zajistí dostatečné poučení všech osob lovících divoká prasata nebo zvěř
vnímavou na trichinelózu o povinnostech vyplývajících pro ně z veterinárního zákona
a z tohoto nařízení, dále o způsobu odběru vzorků k vyšetření na trichinelózu, o způsobu
uchovávání zvěřiny a o manipulaci s ní do oznámení výsledku vyšetření na svalovce
(trichinelu).
Čl. 4
Poučení o nákaze
Trichinelóza je nebezpečná nákaza přenosná ze zvířat na člověka, která způsobuje závažné
parazitární onemocnění. K nakažení dochází konzumací syrového nebo nedostatečně tepelně
upraveného masa (svaloviny) zvířat obsahující larvy parazitického oblého červa rodu svalovec
(Trichinella spp.). Nejvíce rozšířeným a nejvíce patogenním druhem je svalovec stočený
(Trichinella spiralis). Nejčastějšími hostiteli parazita jsou prasata divoká i domácí, hlodavci
domácí (nutrie), všežravci a masožravci volně žijící (medvěd, jezevec). Vnímavým zvířetem
i hostitelem je z domácích zvířat i kůň. Dospělí červi parazitují ve střevě; samice kladou živé
larvy, které jsou po zavrtání do střevní stěny následně zaneseny krví a lymfou do příčně
pruhované svaloviny, kde se opouzdří a zůstávají schopné vyvolat onemocnění po dobu 6-12
měsíců. Nejčastěji se larvy usazují v nejvíce namáhaných svalech-bránice, žvýkače, mezižeberní
svalovina, jazyk.
Klinické příznaky u postižených zvířat nejsou většinou pozorovány. Klinický obraz
trichinelózy u člověka závisí na patogenitě jednotlivých druhů, na počtu pozřených larev
a individuální citlivosti. První klinické příznaky se objevují za jeden týden po infekci a jsou
charakterizovány bolestmi břicha a průjmovým onemocněním. V této době je onemocnění ještě
léčitelné. Ve fázi svalové způsobené migrujícími larvami jsou příznaky podobné silné chřipce
spojené s bolestmi svalů, ztíženým dýcháním a otoky v obličeji, především očních víček. Po
opouzdření larev přetrvávají svalové bolesti a příznaky chronické únavy.
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Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření
může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do
výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první
den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.
(2) Krajský úřad Plzeňského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní
veterinární správy týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3
veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Plzeňský kraj, u Krajského úřadu Plzeňského kraje a u všech
dotčených obecních úřadů.
(3) Mimořádná veterinární opatření KVSP ukončí dne 28.02.2014, pokud do tohoto dne
budou všechna provedená vyšetření odebraných vzorků všech ulovených prasat divokých
nebo ulovené zvěře vnímavé na trichinelózu s negativním výsledkem.

V Plzni dne 22.11.2013

MVDr. Richard Bílý
ředitel
Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
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Příloha č. 1 k Nařízení č.j.: SVS/2013/076958-P
Evidence o ulovené zvěři - divokých prasatech,
jejím prodeji a vlastní spotřebě
(podle § 51 zákona o myslivosti a podle § 27 b veterinárního zákona)
1. Počet celkem ulovených divokých prasat za měsíc …………rok……….:
ks
2. Počet ulovených divokých prasat dodaných do schválených zvěřinových závodů nebo
do zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře – výkupní místa:
ks
Do kterých zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře – výkupních míst:
název provozovatele + adresa

3. Počet ulovených divokých prasat ke spotřebě v domácnosti lovce:

ks

čísla plomb:

4. Počet ulovených divokých prasat určených k dodávce konečnému spotřebiteli k
přímé spotřebě, do místního maloobchodu nebo maloobchodního zařízení:

ks

čísla plomb:

za správnost: statutární zástupce, jméno, příjmení, funkce

podpis a razítko

datum:
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