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• 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



Africký mor prasat – zamořená oblast okres Zlín

AMP ke dni 6. 9. 2017

183 nalezených uhynulých prasat divokých v celém Zlínskem kraji

125 nalezených uhynulých v červené zóně za pachovým ohradníkem

97 pozitivních – všechny pozitivní nálezy jsou za pachovým ohradníkem

85 negativních

1 vzorků čeká na výsledky 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)
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Rozhodnutí Komise 2017/1437 – o některých 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
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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 společného lovu spárkaté zvěře a zákaz lovu divokých prasat s výjimkou odlovu

divokých prasat prostřednictvím odchytových zařízení v honitbách: Březina, Fryšták – Dolní

Ves, Fryšták – Horní Ves, Kudlov, Louky – Prštné, Lukov – Vlčková, Lípa, Mladcová – Paseky,

Ostřice, Racková, Racková – lesy, Veselá – Klečůvka, Vršava, Zlín – Tlustá, Zádveřice – Raková,

Želechovice

― odlov divokých prasat prostřednictvím odchytových zařízení smí být prováděn až po nabytí

právní moci rozhodnutí KVSZ, kterým bude tento způsob odlovu povolen

― zákaz přikrmování divokých prasat (vyjma obor), povoluje se pouze vnadění

― 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 (oblast vně pachových 

ohradníků)



Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje:

― zákaz lovu veškeré zvěře s výjimkou odlovu divokých prasat prostřednictvím odchytových

zařízení v honitbách: Březina, Fryšták – Dolní Ves, Fryšták – Horní Ves, Hvozdná, Lukov –

Vlčková, Ostřice, Příluky – Lužkovice, Veselá – Klečůvka

― odlov divokých prasat prostřednictvím odchytových zařízení smí být prováděn až po nabytí

právní moci rozhodnutí KVSZ, kterým bude tento způsob odlovu povolen

― zákaz přikrmování divokých prasat (vyjma obor), povoluje se pouze vnadění

― 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 (oblast vysoce riziková 

ohraničena pachovými ohradníky)



Děkuji za pozornost

www.svscr.cz


