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V Českých Budějovicích dne 13.07.2017

Aktuální informace k výskytu afrického moru prasat v České republice

Vzhledem k historicky prvnímu výskytu afrického moru prasat (dále také „AMP“) v České republice si
Vás dovolujeme informovat o vývoji nákazové situace a o doporučených preventivních opatřeních k
zabránění šíření této nebezpečné nákazy.
Všechny potvrzené výskyty afrického moru prasat jsou hlášeny z jedné lokality na okrese Zlín východně
od krajského města Zlín (viz mapa s potvrzenými záchyty AMP - příloha č. 1). První záchyt původce
afrického moru prasat potvrdila dne 26.06.2017 Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat při
Státním veterinárním ústavu Jihlava u divokého prasete vyšetřovaného v rámci monitoringu
prováděného v průběhu celého roku na základě Metodiky kontroly zdraví u uhynulých divokých prasat
v rámci celé České republiky. Ke dni 12.07.2017 byl v této lokalitě nahlášen nález 47 uhynulých prasat
divokých, přičemž nákaza se potvrdila u 29 z nich (všechny věkové kategorie), u 4 nalezených kusů se
čeká na výsledek vyšetření a v jednom případě nebylo vzhledem ke stupni rozkladu uhynulého těla
možné získat výsledek. Ostatní vyšetřené vzorky z prasat divokých byly negativní na přítomnost
původce nákazy. V žádném chovu prasat nebyla nákaza potvrzena.
Africký mor prasat je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat.
Nákaza je charakteristická vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase
domácí i divoké všech věkových kategorií. Nákaza není přenosná na člověka. Virus se nachází v krvi,
tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce
rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před
klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie. Původce afrického moru prasat, virus rodu Asfivirus
čeledi Asfariviridae, se přenáší přímým kontaktem, nebo nepřímo produkty živočišného původu (syrové
nebo nedostatečně tepelně upravené výrobky obsahujících vepřové maso). Klinicky se nákaza
projevuje petechiálními krváceninami na kůži a sliznicích, krvavým průjmem, zvracením, zrychlenou
srdeční činností, ztíženým dýcháním z důvodu edému plic a především horečkou až 42 °C. Objevit se
může zmetání u prasnic. Patologický nález je charakteristický především výrazným zvětšením sleziny
a krváceninami na orgánech. Ochrana chovů spočívá zejména v dodržování zásad biologické
bezpečnost (viz příloha č. 2 – Informační leták k ochraně chovů před AMP a příloha č. 3 – Seznam
účinných dezinfekčních přípravků na AMP).
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Léčba není možná, vakcína neexistuje vzhledem k nízké imunogenitě viru. V případě potvrzení výskytu
nákazy v chovu se postupuje podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon) a vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a
zdolávání afrického moru prasat.
V letošním roce již byl výskyt nákazy u domácích i volně žijících prasat hlášen z Estonska, Litvy,
Lotyšska, Polska, Ukrajiny a Sardinie.
K zamezení šíření nákazy je nezbytné vedle dodržování preventivních opatření v chovech prasat dále
neprodleně hlásit zvýšené či hromadné úhyny nebo zvýšený výskyt zmetání prasnic v těchto chovech
a dále hlásit nález uhynulých prasat na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Jihočeský kraj, kontakt na krizovou linku tel. + 420 720 995 212.
Pro případ nahlášení uhynulého divokého prasete civilní osobou tímto žádáme obce s rozšířenou
působností a okresní myslivecké spolky, případně další oslovené organizace, o poskytnutí aktuálních
kontaktů na zástupce jednotlivých mysliveckých spolků z důvodu možnosti vyžádání součinnosti
vzhledem k jejich znalosti terénu v potenciálním místě nálezu uhynulých divokých prasat při zajišťování
rychlého provedení odběrů vzorků inspektorem KVS SVS pro Jihočeský kraj a likvidaci kadáveru
divokých prasat.
Podrobné aktuální informace o vývoji nákazové situace včetně laboratorních protokolů pozitivně
vyšetřených prasat, nařízení mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správy k zamezení
šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat, informace o nákaze africký mor prasat a doporučení
pro chovatele prasat jsou dostupné na webu Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/africky-morprasat-aktualni-informace/ .

S pozdravem

MVDr. František Kouba
ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení
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Přílohy:
1. Mapa s potvrzenými záchyty AMP
2. Informační leták k ochraně chovů před AMP
3. Seznam účinných dezinfekčních přípravků na AMP

Rozdělovník:
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor kancelář hejtmanky; Odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví
Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje
Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Okresní sdružení Komory veterinárních lékařů ČR v Jihočeském kraji
Okresní myslivecké spolky ČMMJ Jihočeského kraje
VETAS České Budějovice s.r.o.
Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Jihočeského kraje
Regionální Asociace soukromého zemědělství ČR v Jihočeském kraji
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