Mezinárodní šampionát a Mistrovství ČR haflingů
4. – 6. srpna 2017, Pardubice, Česká republika

Spolufinancováno Ministerstvem zemědělství v rámci projektu Rozvoj chovu koní plemene hafling v České republice

________________________________________________________________________

Veterinární podmínky
Všichni koně, kteří se účastní Mezinárodního šampionátu a MČR haflingů musí splňovat
následující podmínky:
•

Kůň musí mít být doprovázen průkazem koně
(v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících Veterinární podmínky str. 2 z 3 zákonů (plemenářský
zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8 části 5
vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem). Koně, kteří mají průkaz koně
vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se
považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

•

Kůň musí být označený čipem nebo výžehem, případně slovním a grafickým
popisem
(podle § 13 až 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem). Koně, kteří jsou
označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují
za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

•

Kůň musí být očkován proti influenze (chřipce koní) podle očkovacího schématu
udaného výrobcem vakcíny (věnujte pozornost zejména při očkování vakcínami od různých
výrobců) a být v imunitě proti influenze. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději
7 dní před konáním šampionátu. Očkování musí být potvrzeno v průkazu koně.

•

Kůň od 12 měsíců stáří musí být vyšetřen na infekční anemii koní (Coggins test) s
negativním výsledkem. Vyšetření nesmí být starší 6 měsíců. Výsledek vyšetření musí
být potvrzen v průkazu koně.

Koně ze zemí EU mimo Českou republiku:
•

musí navíc splňovat podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení pro
převoz koní mezi státy EU (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní
koňovití.

Koně ze Slovenska, Polska a Maďarska:
•

mají zkrácené maximální stáří testu na anémii (Coggins test) na 1 měsíc!
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