
Africký mor prasat - legislativa

Valašské Klobouky 21.7.2017



• dne 21.6 a 22.6.2017 nalezené 2 uhynulé kusy divokých prasat v katastru

Příluky u Zlína

• dne 26.6.2017 potvrzen u uhynulých kusů výskyt afrického moru prasat

Africký mor prasat – situace v České republice



• celkový počet nalezených prasat divokých ve Zlínskem kraji: 89 ks

• situace k 20.7.2017 – 58 ks pozitivních??

26 ks negativních

1 ks nelze vyšetřit

4 ks čekají na vyšetření

Africký mor prasat – situace v České republice



Africký mor prasat – situace v České republice (20.7.2017)
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Africký mor prasat – situace v České republice (20.7.2017)
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Africký mor prasat – zamořená oblast okres Zlín

AMP ke dni 20. 7. 2017

89 nalezených uhynulých prasat divokých

6

58 pozitivních

26 negativních

1 nevyšetřitelný vzorek bez výsledku vzhledem ke stupni rozkladu zbytků

4 vzorky čekají se na výsledek vyšetření



LEGISLATIVA - obecně

― Zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

– Příloha č. 2 veterinárního zákona – africký mor prasat patří mezi nebezpečné nákazy 

― Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat (implementace
Směrnice Rady 2002/60/ES)

― Rozhodnutí Komise 2003/422/ES, kterým se schvaluje diagnostická příručka pro AMP MN 15/2004 Ře
491/04 ze dne 16. 3. 2004 - diagnostická příručka AMP

― Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 - AMP:

– na celém území republiky se vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata  (vyplácí se 1000 Kč nálezné)

Africký mor prasat



Rozhodnutí Komise 2017/1162 – o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s

africkým morem prasat v České republice stanovení zamořené oblasti – celý okres ZLÍN

LEGISLATIVA stanovující tzv. zamořenou oblast



― Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace

― § 54 veterinárního zákona – mimořádná veterinární opatření (MVO) při podezření nebo potvrzení
nebezpečné nákazy:

– vymezení ohniska nákazy,

– nařízení veterinárního vyšetření

– omezení nebo zákaz konání honů, odchytu zvěře, nakládání s vývrhy a jiné…

― MVO se vydává formou nařízení – k dispozici na KVS, obecních a krajských úřadech, pokud má celostátní
povahu i na úředních deskách Mze a internetových stránkách SVS

― § 67 náhrady nákladů a ztrát lovcům, uživatelům honitby, vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

Africký mor prasat



SVS z důvodu výskytu afrického moru prasat na území české republiky vydala

následující MVO:

1. MVO pro zamořenou oblast

2. MVO pro oblast s intenzívním odlovem

3. MVO pro celou Českou republiku

cílem MVO je minimalizovat riziko dalšího šíření afrického moru
prasat

Africký mor prasat 



Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se
nařizuje:

― zákaz lovu divokých prasat

― zákaz krmení divokých prasat

― aktivní vyhledávání uhynulých divokých prasat a jejich hlášení Krajské
veterinární správy pro Zlínsky kraj

nález uhynulého divokého prasete oznámit neprodleně na KVSZ

prostřednictvím těchto kontaktů-telefonní číslo: 577 009 641,
mobil: 720 995 201

Africký mor prasat – MVO pro zamořenou oblast



Všem chovatelům prasat se stanovují podmínky chovu (zamezení
kontaktu mezi domácími a divokými prasaty, dezinfekce, přesuny prasat
jen s povolením KVSZ, sledování zdravotního stavu zvířat aj.)

Všem chovatelům prasat určeným k domácí porážce se nařizuje

― ohlásit KVSZ provedení domácí porážky (min. 7 dní předem)

― dodržení zpřísněných podmínek chovu

― pokud chovatelé nedodrží zpřísněné podmínky chovu domácích prasat
nařizuje se jejich poražení do 31.7.2017

Africký mor prasat – MVO pro zamořenou oblast



Zamořená oblast bude rozdělena na dvě části: zelenou část a červenou část

1. oblast s nižším rizikem výskytu AMP - ZELENÁ ČÁST

― lov se povoluje pouze za dodržení striktních podmínek biologické bezpečnosti:

– uživatel honitby je povinen umístit kontejner (sběrné místo)
– lov může provádět pouze proškolený lovec
– lovit černou zvěř lze pouze individuálním způsobem lovu na čekané nebo 

šoulačce. Je zakázán společný lov pro všechny druhy zvěře (drobnou i 
spárkatou). 

– při manipulaci dodržovat pravidla biologické bezpečnosti (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, transport uloveného kusu na sběrné místo v obalu)

– ulovený kus označit plombou, vyplnit objednávku vyšetření, informovat AÚ

LOVEC NEODEBÍRÁ ŽÁDNÉ VZORKY

Africký mor prasat - podmínky lovu v zamořené oblasti



Africký mor prasat – zamořená oblast okres Zlín



― pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače

zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

― na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň

zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m

od hranice těchto pozemků,

― na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků a v této

vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov

z mysliveckých a jiných zařízení,

― střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s

energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

― dosled a dohledávku je možné provádět pouze se psem lovecké

upotřebitelnosti na barvářském řemenu, nikoliv volně.

Proškolený lovec může využit i následujících způsobů lovu divokých 

prasat



― použije při manipulaci s uloveným kusem osobní ochranné pomůcky, kterými jsou minimálně

gumové rukavice a snadno čistitelná obuv,

― označí ulovený kus nesnímatelnou, zúčtovatelnou plombou,

― vyplní lístek o původu zvěře, přičemž v jeho části Využití ulovené zvěře napíše slovo „AMP“ a své

telefonní číslo; takto vyplněný lístek o původu zvěře přiloží k ulovenému kusu takovým způsobem,

aby po celou dobu přepravy uloveného kusu byla zajištěna jeho čitelnost,

― použije při přepravě uloveného kusu obal, který je schopen zamezit kontaminaci vnějšího

prostředí krví, sekrety a exkrety z uloveného kusu,

― zajistí neprodleně odvoz uloveného kusu do nejbližšího nepropustného, dobře čistitelného,

dezinfikovatelného a uzavíratelného kafilerního boxu na území honitby, k jehož umístění obdržel

uživatel honitby předchozí souhlas KVSZ,

― provede dezinfekci místa odlovu a ochranných pomůcek odpovídající postupu, ve kterém byl

proškolen.

Proškolený lovec může odlov divokého prasete provést 

pouze za předpokladu, že  



Uživatel honitby je povinen ohlásit 48 hodin po odlovu, nejpozději

však do 60 hodin, vložení uloveného kusu divokého prasete do

kafilerního boxu uvedeného v odst.3 písmeno e) asanačnímu

podniku MAT, s.r.o., veterinární asanace a služby DDD, Otrokovice,

telefonní číslo 577 924 013, místo (zeměpisné souřadnice), na

kterém se na území honitby nachází tento kafilerní box a současně

o této skutečnosti informovat KVSZ.



Po zastřelení umístit plombu a vyplnit lístek o původu 

zvěře – zůstává u kadáveru a odjíždí do VAÚ.

MAT Otrokovice

602 431 200 – dispečink

577 922 183 - dispečink

1. Číslo plomby

2. Honitba

3. Lovec

4. Datum ulovení

5. Kontakt (mobil, email)



Žádost lovce o zástřelné LOVEC ŽÁDÁ na KVS Zlín 

1 000 kč zastřelené za prase vyšetřené na africký mor prasat

Číslo plomby 2x

- Objednávka laboratorního vyšetření

- Žádost o zástřelné



― dle § 67 vet. zákona si může uživatel/majitel honitby požádat Mze o náhrady

nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s AMP (nebezpečná nákaza)

― náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých

druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se

poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů,

― utracené nebo poražené zvíře,

― očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení),

– jedná se o náklady na koupi kontejnerů, ochranných osobních pomůcek, 

dezinfekčních prostředků…

– žádost o náhrady nákladů se podává na Ministerstvo zemědělství do 6 týdnů po 

odlovu

Africký mor prasat – náhrady nákladů



– žádost o náhrady nákladů se podává na Ministerstvo zemědělství do 6 

týdnů po odlovu

http://portal.mze.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/?pos=10

žádost o náhrady nákladů

Sele 

– průměrná váha 25 kg 1 000 Kč

Lončák 

– průměrná váha 50 kg 2 000 Kč

Dospělý kus 

– průměrná váha 80 kg 3 200 Kč

http://portal.mze.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/?pos=10


Africký mor prasat – vysoce riziková oblast

- pachové ohradníky

- desinfekce vyjíždějící techniky

- ponechání úkrytu

- karanténa 6 měsíců na krmivo 

pocházející z této oblasti

Dopis na obce s žádostí o informování

občanů a minimalizaci pohybu ve

vysoce rizikové oblasti

PLATÍ ZÁKAZ LOVU DIVOKÝCH PRASAT



Vymezená oblast s intenzivním odlovem

Africký mor prasat – MVO pro oblast s intenzivním odlovem



- ve vymezené oblasti se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého
bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví

- při lovu je možné využít i některé doposud zakázané způsoby lovu

- z ulovených kusů prasat divokých se nařizuje odběr vzorků k
laboratornímu vyšetření na africký mor prasat (krev/barva, slezina, mízní
uzliny a plíce); ke vzorku je nutno vyplnit a přiložit objednávku
laboratorního vyšetření

- při dodržení výše uvedených podmínek náleží uživateli honitby zástřelné
ve výši 1000 Kč

- zakazuje se přikrmování divokých prasat s výjimkou vnadění (max. 5 kg
krmiva na vnadišti, max. 1 vnadiště na 100 ha honitby)

- nařizuje se předat vývrhy, kůže, kosti, lebky apod. asanačnímu podniku

Africký mor prasat – MVO pro oblast s intenzivním odlovem



- na celém území České republiky se nařizuje intenzivní celoroční lov
prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví

- při lovu je možné využít i některé doposud zakázané způsoby lovu

- zakazuje se přikrmování divokých prasat s výjimkou vnadění (max. 5 kg
krmiva na vnadišti, max. 1 vnadiště na 100 ha honitby)

- stanovují se podmínky pro dovoz a zpracování loveckých trofejí
pocházejících z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska

- zakazuje se krmení domácích prasat odpady ze stravovacích zařízení
nebo kuchyňskými odpady

Africký mor prasat – MVO pro celou Českou republiku



Odstřel divokých prasat v České republice – rok 2014



Děkuji za pozornost

www.svscr.cz


