Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava

Rozsah povinných vyšetření u zvěře dle Metodiky kontroly zdraví zvířat na rok 2013
KLASICKÝ MOR PRASAT
vyšetření na mor prasat se provádí u 5% odlovené černé zvěře a u 100% nalezené uhynulé
černé zvěře
u odlovené černé zvěře se provádí sérologické vyšetření krve, v jednotlivých honitbách se
vyšetřují vzorky z prvního a poté z každého dvacátého odloveného kusu, postup je stejný jako
v loňském roce: krev odeberte do odběrovek a odevzdejte na inspektorátu v Havlíčkově Brodě
spolu s těmito údaji: jméno a adresa střelce, honitba, kategorie, pohlaví a číslo plomby
v případě nalezené uhynulé černé zvěře se vzorky k vyšetření odebírají z celého kusu
v asanačním podniku na základě žádanky úředního veterinárního lékaře, v tomto případě je
vypláceno nálezné 1000,- Kč a krajská veterinární správa hradí odvoz asanačním podnikem,
na inspektorát je nutné dodat potvrzení o převzetí asanačním podnikem
VZTEKLINA
laboratorní vyšetření lišek (s výjimkou liščat) na vzteklinu ke kontrole nákazové situace se
provádí průběžně po celý rok, aby byly vyšetřeny 4 lišky na 100 km2 rovnoměrně po celém
území okresu, tj. 40 lišek na okres Havlíčkův Brod – 20 lišek v 1. pololetí a 20 lišek ve 2.
pololetí, lišky k vyšetření je možno odevzdávat na inspektorátu krajské veterinární správy
v Havlíčkově Brodě, zástřelné je vypláceno 380,- Kč za lišku
TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT
ze státního rozpočtu je hrazeno laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu trávicí
metodou, vzorky musí doprovázet žádanka o laboratorní vyšetření, ve které musí být uvedeny
tyto údaje: honitba, jméno a adresa střelce, číslo plomby, datum ulovení, kategorie, pohlaví
černé zvěře a váha kusu, vyšetření provádí SVÚ Jihlava, vzorky je možno odevzdávat na
inspektorátu v Havlíčkově Brodě odkud je zajištěn každý všední den odvoz do SVÚ
TULARÉMIE a BRUCELÓZA ZAJÍCŮ
na celém území ČR se na tularémii a brucelózu vyšetřují všichni uhynulí zajíci, za zajíce
odevzdaného k vyšetření se vyplácí nálezné 150,- Kč
na celém území ČR se vyšetřují 3 ulovení zajíci na 100 km2 během doby lovu od 1. listopadu
do 31. prosince – provádí se sérologické vyšetření krve ve státním veterinárním ústavu
vyplácení nálezného a zástřelného je prováděno na bankovní účet
V Havlíčkově Brodě dne 14.1.2013 MVDr. Miroslav Dopita
Parazitologické vyšetření spárkaté zvěře je zpracováno samostatně

