OZNÁMENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
POVINNÝ ODBĚR VZORKŮ V ROCE 2015
Trus spárkaté zvěře na parazitózy


Odběr vzorků trusu ve všech honitbách a katastrech (1 katastr = 1 vzorek). To zn., že honitba, která má
tři katastrální území odebere tři vzorky, honitba, která má pět katastrálních území odebere pět vzorků.



Vzorky odebírány výhradně od ulovené nebo uhynulé zvěře, kdy se odebere vzorek trusu z konečníku
(30-50 g). Vzorek musí být čerstvý (ne vyschlý), v případě umístění do chladu např. přes víkend dodat
na vyšetření nejpozději do 3 dnů.



Vzorek k vyšetření dodat do SVÚ Jihlava v plastových nebo skleněných nádobách (např. kelímky od
jogurtů nebo přesnídávek) opatřených prodyšným víčkem, aby se vzorek nezapařil. Vzorek lze předat
osobně na příjmu vzorků SVÚ nebo doručit na pracoviště KVS v okresech, případně svozné linky SVÚ.



Vzorek opatřit řádně vyplněnou žádankou (kód vyšetření EpJ200, katastrální území sběru). V případě
dodávky více vzorků s jednou žádankou napište ke každému číslu vzorku vždy i jméno případně číslo
katastru kde byl kus uloven (např. vzorek č.1-katastr Heroltice, vzorek č.2-katastr Henčov).



Za odevzdání vzorku a vyplnění žádanky lze KVS požádat o vzorkovné ve výši 50,- Kč za jeden vzorek.
V žádosti, kterou sepíšete na pracovištích KVS uvádějte číslo účtu, kam budou peníze převedeny.

TERMÍM PROVEDENÍ: DO KONCE LISTOPADU 2015

Krev černé zvěře na monitoring klasický mor prasat (KMP)
 Odběr ze všech honiteb, kde se loví černá zvěř (první a pak každé 10. prase), tzn., kdo uloví za rok do
10 prasat dodá 1 vzorek, při odlovu 10-20 prasat 2 vzorky atd.
 Odebrat 10-20 ml krve do uzavíratelné nádoby a dodat k vyšetření do SVÚ Jihlava (zkumavky lze
vyzvednout i na příjmu SVÚ i pracovištích KVS, hemosky lze získat od soukromých veterinárních lékařů)
 Žádanku vyplní s lovcem úřední veterinární lékaři na pracovištích KVS v okresech.
TERMÍM PROVEDENÍ: PRŮBĚŽNĚ

Uhynulé kusy černé zvěře na monitoring KMP a africký mor prasat (AMP)


Odběr ze všech honiteb, kde se vyskytuje (i dočasně) černá zvěř



Nález neprodleně oznámit na pracoviště KVS v okresech. Po dohodě s úředním veterinárním lékařem
lze celý uhynulý kus nebo jeho část dopravit na SVÚ Jihlava nebo si úřední veterinární lékař pro vzorek
zajede a zajistí odvoz do laboratoře. Úřední veterinární lékař vypíše žádanku na vyšetření v SVÚ
Jihlava.



Nálezci za nahlášení uhynulého kusu náleží vzorkovné ve výši 1000,- Kč. V žádosti, kterou s lovcem
sepíše úřední veterinární lékař uvádějte číslo účtu, kam budou peníze převedeny.

TERMÍM PROVEDENÍ: PRŮBĚŽNĚ

Za provedení vyšetření je zodpovědný uživatel honitby. Při nedodání výše uvedených vzorků může
KVS ve správním řízení udělit uživateli honitby pokutu až ve výši 1.000.000 Kč.
Podrobnosti o ostatních předepsaných vyšetřeních u lovné zvěře (trichinelóza, tularemie a brucelóza
zajíců, vzteklina, ptačí chřipka) lze najít na stránkách SVS
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
Kontakty:
Ústřední pracoviště KVS
Rantířovská 22
586 05 Jihlava
telefon : +420 567 570 240
MVDr. Pavel Brávek
vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat KVS
tel.: +420 567 570 244
mobil: +420 724 342 321
Pracoviště KVS Havlíčkův Brod
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: +420 569 430 900
Pracoviště KVS Jihlava
Rantířovská 22
586 05 Jihlava
telefon: +420 567 570 241
Pracoviště KVS Pelhřimov
Hodějovická 2159
393 39 Pelhřimov
telefon: +420 565 301 420
Pracoviště KVS Třebíč
Svatopluka Čecha 1
674 01 Třebíč
telefon: +420 568 838 321
Pracoviště KVS Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208
591 52 Žďár nad Sázavou
telefon: +420 566 501 991
Státní veterinární ústav JIHLAVA
Rantířovská 93
586 05 Jihlava
tel.: +420 567 143 111 ústředna
Seznam svozných míst v kraji Vysočina:
http://www.svujihlava.cz/index.php?menu=14&kraj=Vysočina

