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Africký mor prasat - informace
Ministerstvo zemědělství – Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství Vás žádá, aby
byla prostřednictvím státní správy myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
předána informace o výskytu afrického moru prasat (dále jen „AMP“) všem uživatelům
honiteb.
Je důležité upozornit na potřebu hlášení případných úhynů divokých prasat, nejlépe na
krizové linky KVS, které jsou dostupné na webovém portálu Státní veterinární správy
(www.svscr.cz ). Jsou zde uvedeny i další aktuální informace o AMP. Dále je důležité
upozornit na důslednou kontrolu ulovených kusů, zvláště pak vnitřních orgánů (zvětšení
sleziny, drobné krevní výrony v mízních uzlinách, ledvinách, plicích a srdci).
Dne 30. 6. 2017 proběhlo jednání „Celostátního krizového centra tlumení nákazy“. Mezi
zúčastněnými subjekty byla Státní veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Národní
referenční laboratoř pro africký mor prasat, Českomoravská myslivecká jednota, Svaz
chovatelů prasat, asanační podniky a Agrární komora. Ministerstvo zemědělství hledá
způsoby možné kompenzace ztrát chovatelům zvířat, tak jako při jiných nebezpečných
nákazách. V pozici chovatelů jsou též uživatelé honiteb.
Jedná se o tom, že by byl absolutní zákaz lovu v zamořené oblasti změněn na možnost
individuálního lovu. Eventuální změna bude zveřejněna na stránkách SVS.

Jedno z hlavních preventivních opatření nejen v oblasti Zlínského kraje, ale ve všech
honitbách České republiky by mělo být výrazné snížení početních stavů divokých prasat.
Tento krok považujeme za logický a již nyní je třeba apelovat na všechny uživatele honiteb,
aby zintenzivnili lov všech věkových kategorií, zejména pak selat a bachyní, protože jediný
nástroj na zastavení nebo zpomalení nákazy je intenzivní lov a snížení populační hustoty.
Důležité informace je možné nalézt též na webových stránkách ČMMJ, z. s. (www.cmmj.cz).
S pozdravem

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru
v z. Mgr. Petr Dvořák

Obdrží:
- Krajské úřady
- Ministerstvo životního prostředí
Na vědomí:
- Státní veterinární správa
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