Africký mor prasat a možnosti p edcházení této
nákaze
(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Africký mor prasat (AMP)
-

je akutní, vysoce nakažlivé onemocn ní prasat podobné klasickému moru
prasat
je charakteristický vysokou, tém 100 % letalitou
je p enosný p ímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zví ete
nebo prost ednictvím klíš at na prase domácí i divoké
se projevuje vysokou horečkou a
ažž 42 °C, která m že podle pr b hu trvat i
n kolik dn a krváceninami v podkoží
se dále projevuje u prasnic zmetáním
charakterizuje výrazné zv tšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny v
mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnit ních orgánech

Možnostii p edcházení této nákaze
Chovatelé hospodá ských zví at
-

dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti
zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodá ství, p ípadn
kontaktu s krmivem a stelivem
respektovat zákaz používání kuchy skýc
ských
h odpad ke krmení zví at

jejich

Myslivci
-

v novat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasat m, zda se u nich
neprojevily n které výše popsané p íznaky
nález v tšího množství uhynulých divokých prasat okamžit
kamžit hlaste na místn
p íslušnou Krajskou veterinární správu, která zajistí odb r vzork a jejich
transport do laborato e

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. Vakcinace prasat proti
této nákaze je jednak zakázána legislativou a vakcína neexistuje. V Evrop se
dlouhodob africký mor vys
vyskytuje
kytuje na Sardinii. Jedná se však o izolovanou lokalitu,
odkud se nákaza dále neší í. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen
v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupn ší í p es Rusko, až v letošním roce byla
potvrzena v Litv , z čehož vyplývá reálné ne
nebezpečí
bezpečí i pro Českou republiku.
Další informace o africkém moru prasatvčetn
včetn kontakt na jednotlivá regionální
pracovišt , naleznete na webuStátní veterinární správyČRhttp://www.svscr.cz
správyČRhttp://www.svscr.cz.
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Aktuální nákazová situace u divokých prasat
Vážená paní, vážený pane,
Chci Vás informovat o aktuální nákazové situaci u divokých prasat na území České republiky.
Dne 27. 6. 2017 byl potvrzen výskyt nebezpečné nákazy Africký mor prasat (dále též „AMP“)
na území Zlínského kraje u dvou divokých prasat. Toto je první výskyt AMP na území České republiky.
V chovech domácích prasat žádné podez ení na výskyt AMP není hlášeno.
Africký mor prasat je vysoce nakažlivé onemocn ní divokých i domácích prasat spojené
s vysokými úhyny. Onemocn ní není p enosné na člov ka ani na ostatní zví ata. P enáší se p ímým
kontaktem mezi prasaty i nep ímým kontaktem prost ednictvím jejich živočišných produkt . Virus se
inaktivuje varem.
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj p ijala veškerá nezbytná opat ení ke zdolání a
zamezení ší ení této nebezpečné nákazy týkající se jak divokých, tak domácích prasat v zamo eném
pásmu.
Na území St edočeského kraje není k dnešnímu dni hlášeno žádné podez ení na výskyt AMP.
V současnosti tedy stále platí aktuální Metodika kontroly zdraví, p esto Vás prosím o zvýšenou
bd lost p i výkonu práva myslivosti. V p ípad podez ení na výskyt této nákazy (p edevším hromadný
úhyn nebo výrazná zm na chování p ed ulovení) ohlaste neprodlen toto podez ení nejbližšímu
pracovišti Krajské veterinární správy SVS pro St edočeský kraj.
Pro další informace sledujte webové stránky www.svscr.cz nebo kontaktujte pracovišt Krajské
veterinární správy SVS pro St edočeský kraj.
S pozdravem
MVDr. Otto Vraný
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