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Upřesnění povinností ve vztahu k africkému moru prasat (AMP)
v Jihočeském kraji
Vzhledem k množícím se nejasnostem a zavádějícím informacím stručně upřesňujeme situaci v České
republice a dále konkrétně v Jihočeském kraji ve vztahu k tlumení nebezpečné nákazy africký mor prasat
a k povinnostem uživatelů honiteb.
Celé území Jihočeského kraje se nachází v části České republiky mimo zamořenou oblast a mimo
oblast s intenzivním odlovem. Pro lepší orientaci v problematice uvádíme specifikaci jednotlivých
území:
1. Zamořená oblast - všechna katastrální území obcí okresu Zlín, dělí se na:
i.

Zamořená oblast s vysokým rizikem afrického moru prasat (tzv. „červená zóna“) –
katastrální území 20 obcí zahrnující oblast s pozitivně vyšetřenými divokými prasaty, zevně
ohraničena definovanými silničními úseky;

ii.

Zamořená oblast s nižším rizikem afrického moru prasat (tzv. „zelená zóna“) – katastrální
území obcí okresu Zlín s výjimkou katastrálních území obcí spadajících do „červené zóny“.

2. Oblast s intenzivním odlovem - oblast ohraničená dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí
D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici
s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále
zpět po dálnici D2 do Brna s výjimkou zamořené oblasti.
3. Oblast České republiky nespadající do žádné z výše uvedených oblastí – do této oblasti
spadá i celé území Jihočeského kraje.
Všechny výše zmíněné oblasti jsou graficky zobrazeny na mapě v příloze č. 1.
V rámci tlumení nebezpečné nákazy africký mor prasat byla vydána nařízení Státní veterinární
správy. Pro Jihočeský kraj platí pouze nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/084885-G
ze dne 13.07.2017, ve znění změny nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/086686-G, ze dne
18.07.2017, ve znění změny č. j. SVS/2017/087838-G ze dne 20.07. 2017. Ostatní nařízení Státní

veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat se na
území Jihočeského kraje nevztahují.
Úplné znění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/084885-G ve znění pozdějších úprav
naleznete v příloze č. 2 (jediné nařízení Státní veterinární správy platné pro Jihočeský kraj).
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Dále vyšla v rámci opatření k tlumení afrického moru prasat Úprava metodiky kontroly zdraví
zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 ve Věstníku Ministerstva zemědělství č.j.: 43774/2017MZE-17212 ze dne 14. 7. 2017, přičemž území Jihočeského kraje se týká pouze úprava kódu EpI400,
který upravuje vyšetřování všech nalezených uhynulých divokých prasat na africký mor prasat. Nově
se kód vztahuje i na divoká prasata sražená auty.
Pro jednoduchost uvádíme následující shrnutí - pro území Jihočeského kraje ve vztahu k tlumení
afrického moru prasat platí následující:
1. Vyšetřena na africký mor prasat musí být všechna nalezená uhynulá divoká prasata, včetně
prasat sražených autem nebo usmrcených vlakem. V Jihočeském kraji platí pouze
povinnost nahlásit uhynulé divoké prase a poskytnout součinnost při zabezpečení
kadáveru. Uživatelé honiteb v Jihočeském kraji žádné vzorky na AMP z divokých prasat
neodebírají. Nálezy lze hlásit 24 hod. denně na krizovou linku tel. + 420 720 995 212. Za
nahlášení uhynulého prasete a poskytnutí součinnosti při zabezpečení kadáveru se vyplácí
nálezné 1.000 Kč
2. Zakazuje se přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého;
povoluje se pouze vnadění na vnadišti (do 5 kg krmiva najednou), přičemž na 100 ha honitby
smí být umístěno 1 vnadiště.
3. V případě dovozu těl/části těl ulovené zvěře k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě
z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska platí povinnost dovážející osoby oznámit nejpozději v
den příchodu druh a množství těchto živočišných produktů místně příslušné krajské veterinární
správě.
Upozorňujeme, že pro výkon preparátorské činnosti platí v souladu s platnou legislativou
povinnost registrace na místně příslušné krajské veterinární správě.
4. Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční
lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití
následujících způsobů lovu
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní
konstruovaného na principu noktovizorů,
b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na
sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit,
umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií
v 0 metrech vyšší než 300 J,
e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou
z brokové zbraně.
5. Všem chovatelům prasat se zakazuje krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení
nebo kuchyňskými odpady (platí již dlouhodobě na základě platné legislativy).
Dále platí jako dosud povinnost na celém území České republiky sérologicky vyšetřit 5 %
odlovených prasat divokých na klasický mor prasat, vždy je nutné tedy donést u požadovaného
počtu prasat odlovených v každé honitbě spolu se vzorkem na trichinelózu vzorek krve (barvu).
S pozdravem
MVDr. František Kouba
ředitel
podepsáno elektronicky
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Přílohy:
1. Mapa oblastí České republiky ve vztahu k africkému moru prasat
2. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/084885-G ve znění pozdějších úprav

Rozdělovník:
Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje
Okresní myslivecké spolky ČMMJ Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor kancelář hejtmanky; Odbor životního prostředí, zemědělství
a lesnictví
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