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________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Protokol o provedené kontrole dodržování biologické bezpečnosti v místě pobytu prasátka 

registrovaného v ČKMPCHVD,z.s. 

 

Datum kontroly: …….. Jméno prasátka: …..  číslo registrace: …….. číslo čipu: ………………………………….. CZE 

Jméno a příjmení majitele: …………, Adresa trvalého bydliště/místa pobytu prasátka: …………………………………., 

kontakt:………………………. 

Nehodící se škrtněte 

 

Kontrola čipu – číslo souhlasí  ANO  NE   poznámka:……………………………………………………………………………………. 

 

 

Kontrola instalace dezinfekčního zařízení na obuv – instalováno ANO  NE,  používaný dezinfekční prostředek:  

 

……………..…………………………………………………  poznámka:………………………………………………………………………. 

 

Kontrola zabezpečení proti vniknutí jakýchkoli dalších zvířat do ubikace prasátka - zabezpečení dostatečné ANO  NE 

 

Poznámka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontrola dodržování zákazu používání slámy či sena jakož i jiných produktů, ke kterým mohla mít přístup divoká prasata 

(piliny, hobliny, dřevitá vlna) jako podestýlky – podestýlka vyhovuje:    ANO   NE 

Poznámka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontrola dodržování výměny oblečení při vstupu do ubikace prasátka – vyhovuje: ANO   NE 

 

Poznámka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Kritéria biologické bezpečnosti v nekomerčních chovech v souvislosti s výskytem 

afrického moru prasat. (s ohledem na způsob chovu prasátek registrovaných 

v ČKMPCHVD,z.s.) 

• Nekrmit odpady z veřejného stravování nebo kuchyňskými odpady a odstraňovat vedlejší produkty 

živočišného původu v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009. Nekrmit ovocem, zeleninou, lesními plody 

a obilninami ke kterým mohla mít přístup divoká prasata. 

• Vyloučit kontakt domácích prasat s divokými prasaty. 
• Vyloučit kontakt domácích prasat s jakoukoli částí divokých prasat, včetně ulovených nebo 

uhynulých divočáků, masa či vedlejších živočišných produktů. 

• Zajistit výměnu oblečení a obuvi při vstupu a výstupu do/z chovu-ubikace prasátka. 

• Zákaz vstupu osob, které v posledních 48 hodinách přišli do kontaktu s prasaty (včetně lovu 

divokých prasat či kontaktu s divokými prasaty nebo jejich částmi) 

• Domácí porážky v zamořené oblasti AMP hlásit 3 dny předem na příslušnou KVS. 

• Pro veškeré přesuny prasat v zamořené oblasti AMP je třeba veterinární osvědčení. 

• Zákaz zkrmování čerstvé trávy v zamořené oblasti AMP prasátkům. 

• Zákaz používání slámy a sena jakož i jiných produktů ke kterým mohla mít přístup divoká prasata (piliny, 

hobliny, dřevitá vlna) v zamořené oblasti AMP jako podestýlky pro prasátka. 

• Budovy hospodářství (místo ubikace prasátka) zabezpečit tak, aby se žádná divoká prasata ani další 

zvířata nemohla dostat dovnitř. Umístit u všech vchodů dezinfekční zařízení na obuv. 

• Úhyn prasátka neprodleně hlásit příslušné KVS a vedení ČKMPCHVD,z.s. 

• Zákaz vstupu cizích osob do ubikace prasátka. 

Majitel prasátka s kritérii souhlasí a bezvýhradně je dodržuje. 

Podpis majitele: …………………….. 

 

 

Níže popsané zjištěné závady budou odstraněny do …………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontrolu za ČKMPCHVD,z.s.        Majitel Prasátka 

Provedl: ………………………………                                                                      ………………………………………… 

 

……………………………………………                                                                   …………………………………………. 



 

  

      
 


