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Informace o africkém moru prasat a o opatřeních k zamezení šíření nákazy 

V České republice byl poprvé v její historii zaznamenán na konci června 2017 výskyt afrického moru 
prasat (AMP) u divokých prasat, a to u dvou kusů uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji. Africký 
mor prasat je závažné infekční onemocnění prasat divokých i domácích, které téměř vždy končí jejich 
úhynem. Virus je velice odolný, přežije teploty do minus 20 °C, např. virus v infekčních slinách v obilí 
přežívá až několik týdnů. Jediné, co ho spolehlivě zničí, je důkladná tepelná úprava. Zvíře virus vylučuje 
všemi sekrety – slinami, močí trusem, spermatem a krví. Pokud uhyne prase v lese, je virus aktivní po 
celou dobu, co tam kadáver prasete leží. Velmi nebezpečná je také manipulace s uhynulým či  uloveným 
nakaženým divočákem. Krev se může dostat na oděv, boty, auto apod. Tímto způsobem potom může 
docházet k šíření AMP do chovů domácích prasat. Chovy domácích prasat se mohou účinně bránit 
přenosu nákazy do chovu dodržováním protinákazových opatřeních v chovu (biosekurity). Základní body 
biosekurity v chovech prasat jsou shrnuty v dokumentu, který Vám zasíláme v příloze 3. 

AMP není přenosný na lidi ani žádná další hospodářská a domácí zvířata. 

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala nová nařízení s 
cílem zabránit šíření afrického moru prasat. V současné době jsou platná 4 zásadní mimořádná 
veterinární opatření k zamezení šíření a zdolání této nebezpečné nákazy, nařizující zvláštní opatření pro 
oblast zamoření pro divoká prasata a pro domácí prasata, pro oblast se zvýšenou intenzitou odlovu 
(zhruba východní polovina Moravy) a pro zbytek území republiky. Mimořádné veterinární opatření, které 
jsou v současné době platné pro území Středočeského kraje, zasíláme v příloze 1 tohoto dopisu a změna 
těchto nařízení ze dne 18. 7. 2017 pod. č.j.: SVS/2017/086686-G  tvoří přílohu č. 2.  

Nařizuje, mimo jiné, intenzivní celoroční lov přemnožených divokých prasat na celém území ČR 
mimo zamořenou oblast Zlínska. Nově se za tímto účelem povoluje využívání způsobů lovu 
divokých prasat, které v současnosti legislativa zakazuje. Pro použití těchto způsobů odlovu není 
potřeba žádných dalších výjimek.  

V současné době ve Středočeském kraji se podle Metodiky kontroly zdraví, vyplácí 1000 Kč nálezného 
za odevzdání 1 kusu uhynulého divokého prasete k vyšetření na AMP a klasický mor prasat. Za uhynulé 
prase se považuje i prase sražené dopravním prostředkem. Uhynulá divoká prasata se celá zasílají 
k vyšetření do státního veterinárního ústavu ( SVÚ) a to buď přímo či prostřednictvím asanačního 
podniku. Přímo lze do SVÚ  zaslat uhynulé zvíře do hmotnosti 20 kg. Nad tuto hmotnost se zasílají 
kadávery prostřednictvím asanačního podniku (kafilérie). Uhynulé zvíře musí být přiblíženo k nejbližší 
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možné dopravní komunikaci pro naložení a odvoz kafilerní službou. Zároveň s uhynulým zvířete musí 
být pracovníkovi asanačního podniku předána žádanka na vyšetření, kterou vyplní úřední veterinární 
lékař místně příslušného pracoviště krajské veterinární správy. Výsledky vyšetření na AMP jsou známi 
podle doby zahájené pitvy většinou do 24 hodin. Laboratorní vyšetření je plně hrazeno státem. 

Podle ustanovení paragrafu 40, odst.(3)  zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči v planém znění 
má ohlašovací povinnost nálezu uhynulého zvířete kafilerní službě, není-li znám chovatel podle odstavce 
1 písm. a) ten, komu náleží nebo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady na 
neškodné odstranění kadáveru obec.  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj ( dále též KVSS)  zabezpečuje 
po celých 24 hodin denně tzv. krizovou linku pro hlášení mimořádných událostí typu havárie, podezření 
na nákazu.  

Kontaktní údaje pro komunikaci s KVSS: 
Adresa: Černoleská 1929, Benešov, 25601 
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvss@svscr.cz 
ID datové schránky: wx98b5p 
Telefon: +420 317 742 033 
Krizová linka: +420 720 995 204 – Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Není 
určená k přijímání stížností.  
Fax: +420 317 723 011 
 
Vzhledem k tomu, že aktuální nákazová situace v souvislosti s výskytem AMP se může měnit, není 
vyloučeno, že budou nastavena s rozšířením AMP nová mimořádná veterinární opatření.  
KVSS Vás bude prostřednictvím Krajského úřadu pro Středočeský kraj o změnách informovat. 

      

S pozdravem 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
 

Příloha č. 1 Nařízení SVS č.j.: SVS/2017/084885-G 
Příloha č. 2 Nařízení SVS č.j.: SVS/2017/086686-G 
Příloha č. 3 Pravidla biosekurity 
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