
Příloha 2

Veterinární podmínky - prasata

1) Prasata - musí bý doprovázena potrlrzením' ve kterém bude uvedeno, že:

a) prasata byla v posledníclr 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví
pÍíznaky onemocnění'

b) prasata pocházi ze stáda se statusem stáda úředně prostého Aujeszkyho choroby a stáda prostého
brucelózy. Do potvrzení se uvede, že stádo je vyšetřováno v souladu s ,,Metodikou kontroly
zďraví anařízené vakcinace"' V případě, že prasata pochází ze stád, kde se vyšetření neprovádí,
musí být v průběhu 30 dnů před přemístěním vyšetřena na:

brucelózu - sérologickým vyšetřením (u prasat starších 5 měsíců),
Aujeszkyho chorobu - sérologickým vyšetřením (u prasat starších 5 měsíců),

c) svodu se mohou zúčastnit prasata, která byla v průběhu 30 dnů před přemístěním r,yšetřena

s negativním ýsledkem na:

tuberkulózu prasat _ jednoduchou jehelnou tuberkulinací (u prasat starších 3 měsíců),

2) Mlád'ata, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních zkoušek musí být doprovázena
potvrzením o provedení zdravotních zkoušek (popř. nařízených vakcinací) u zvířat stáda původu
dle ,,Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace".

3) Ve všech případech' kdy se hovoří o ''potvrzení" 
musí být terrto doklad vystaven nebo potvrzen

soukromým veterinárním lékařem'

4) ZvíÍata, musí být doprovázena potvrzením nebo doklady, ze kteých bude patrno, že u zvíÍatbyly
provedeny požadované zdravotní zkoušky (např. laboratorní protokol).

5) Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.

6) Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam
chovatelů prasat, kteří r'ystavu1i zviŤata. Tento seznam musí obsahovat |ao údaje:

- jméno anázev chovatele

- adresu a sídlo chovatele

- registrační číslo hospodářství a identifikační čísla zvířat s uvedením počtu zvířat,

původem z j ednotliqých hospodářství

ZviÍata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí zúčastnit svodu.

Prostory a zaÍízení, ve kterych se zvířata zdržova\a, musí být po skončení svodu řádně očištěny'

dezinfikovány a ošetřeny protiplísňoým prostředkem.

Dopravní prostředky a zatizení, které byly lyužity k přepravě hospodářských zviřat na svod musí

byt po vyložení zvířat r,1'čištěny a dezinfikovány.

Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.

Týo veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.

Pořadatel má schválerrý řád ochrarly zvíÍatčj.558312005-i 1020

Na zákla les JmK zvířata bud

i následující podmínk}':

1' Červenka *zvíÍatav imunitě, datum a druh přípravku. Jen kanečci.

2. odčervení - datum a druh přípravku. Jen kanečci.
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