
Antiparazitární přípravky lze použít pouze v termínu 

od 3. 2. 2020 do 23. 2. 2020 

 

V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

oborou nebo jejichž uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř, lze 

použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku. 

 

Parazitologické vyšetření vzorků ze spárkaté zvěře provedené v roce 2020 slouží pro cílené 

antiparazitární ošetření spárkaté zvěře v roce 2021. 

 

Podmínky pro cílené antiparazitární ošetření v roce 2021: 

 

 Vzorky k parazitologickému vyšetření jsou odebírány výhradně z ulovené nebo uhynulé 

spárkaté zvěře; nelze odebírat vzorky z prostředí. 

 

 Pro průkaz plicních a gastrointestinálních parazitů se odebírá vzorek trusu z konečníku 

ulovené / uhynulé spárkaté zvěře; označený vzorek s řádně vyplněnou objednávkou 

laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do Státních veterinárních ústavů (SVÚ). 

 

 Pro průkaz motolic se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené / uhynulé spárkaté zvěře 

případně postižené orgány (játra, plíce); označený vzorek s řádně vyplněnou objednávkou 

laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do SVÚ. Je možný i přímý průkaz motolic v 

orgánech provedený soukromým veterinárním lékařem. 

 

 Pro průkaz střečkovitosti stačí nález vývojových stádií střečků. 

 

 Uživatel honitby musí zajistit parazitologické vyšetření minimálně u 30 % veškeré ulovené 

spárkaté zvěře. 

 

 Každá skupina parazitóz (střečkovitost, motoličnatost, plicní a gastrointestinální parazitózy) 

musí být hodnocena samostatně. 

 

 Pozitivní výsledek parazitologického vyšetření musí být pro danou skupinu parazitóz 

minimálně u 30 % vyšetřených vzorků. 

 

 Pro účely cíleného antiparazitárního ošetření spárkaté zvěře je pozitivním výsledkem 

parazitologického vyšetření: 
 

- v případě plicních a gastrointestinálních parazitů pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ 

nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně SVÚ) 

- v případě motolic pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje 

výhradně SVÚ) nebo přímý průkaz motolic v orgánech (hodnotí a potvrzuje SVÚ nebo soukromý 

veterinární lékař) 

- v případě střečkovitosti nález jakéhokoli vývojového stádia střečků (hodnotí a potvrzuje SVÚ, 

soukromý veterinární lékař nebo proškolená osoba) 

 

Postup při použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v roce 2021: 

Uživatel honitby, který se na základě splnění výše uvedených podmínek rozhodne pro cílené 

antiparazitární ošetření spárkaté zvěře, je povinen: 

 

 Nejpozději do 8. 1. 2021 písemně podat na místně příslušnou krajskou veterinární správu 



žádost o povolení použití antiparazitárních přípravků. Žádost musí obsahovat minimálně tyto 

údaje: 
 

1. Identifikační údaje uživatele honitby (jméno, adresa, telefon, případně e-mail). 

2. Identifikační údaje honitby a katastrálního území, v nichž bude antiparazitární ošetření spárkaté 

zvěře provedeno (název a identifikační číslo honitby, název a identifikační číslo katastrálního území) 

včetně GPS souřadnic místa předkládání léčivého přípravku. 

3. Údaje dokládající splnění podmínek pro použití antiparazitárních přípravků (počet ulovené 

spárkaté zvěře v roce 2020, potvrzení o provedených parazitologických vyšetřeních a pozitivních 

nálezech). 

4. Parazitózu (skupinu parazitóz), proti které bude léčivý přípravek aplikován. 

5. Název léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit a jeho ochrannou 

lhůtu. 

6. Množství léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit. 

7. Druh, kategorie, počet a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné 

dávky léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit. 

8. Doba, ve které bude léčivý přípravek použit. 

9. Způsob předkládání léčivého přípravku. 

10. Seznam všech sousedících honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést 

tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu. 

11. Identifikační údaje soukromého veterinárního lékaře (SVL), pod jehož odpovědností bude léčivý 

přípravek použit (jméno, příjmení, místo podnikání, IČO, registrační číslo SVL přidělené mu 

Komorou veterinárních lékařů ČR). 

 

 Informovat všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních a místně příslušný 

orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku minimálně 14 dní před jeho 

použitím. 

 

 Zajistit aplikaci léčivého přípravku tak, aby byla minimalizována možnost jeho konzumace 

prasaty divokými. 

 

Antiparazitární přípravky lze použít pouze v termínu od 1. 2. 2021 do 21. 2. 2021. V honitbách, které 

jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, oborou nebo 

jejichž uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř, lze použít 

antiparazitární přípravky v průběhu celého roku. 


