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Informace pro chovatele prasat  

Vážení chovatelé,  
 

obracíme se na Vás prostřednictvím Agrární komory jakožto důležitého partnera v oblasti veterinární 
péče. Jak jistě víte, v České republice byl poprvé v její historii zaznamenán na konci června 2017 výskyt 
Afrického moru prasat (AMP) u divokých prasat, a to ve Zlínském kraji. Africký mor prasat je závažné 
infekční onemocnění prasat divokých i domácích, které téměř vždy končí jejich úhynem.  
V současné době jsou platná 4 zásadní mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a zdolání této 
nebezpečné nákazy, nařizující zvláštní opatření pro oblast zamoření pro divoká prasata a pro domácí 
prasata, pro oblast se zvýšenou intenzitou odlovu (zhruba východní polovina Moravy) a pro zbytek území 
republiky. Mimořádná veterinární opatření, která jsou v současné době platná pro území Středočeského 
kraje a jejich aktuální změny, tvoří přílohu 1, 2 a 3 tohoto dopisu.  
Naší snahou je, mimo zamezení šíření AMP u divokých prasat do dalších lokalit, především zabránění 
proniknutí viru do populace domácích prasat, což by mělo vážné důsledky.  
Jedno z nejdůležitějších opatření k tomu, aby se AMP nerozšířil do chovů domácích prasat, je důsledné 
dodržování pravidel ochrany chovů prasat před nákazami (tzv. biosekurity).  
Na základě toho bychom na Vás chtěli apelovat, abyste pravidla biosekurity Vašich chovů nepodceňovali 
a věnovali jim maximální pozornost.  
Biosekurita představuje komplex preventivních opatření směřujících k zabránění zavlečení infekčního 
agens na farmu. Je základním předpokladem ochrany a boje proti Africkému moru prasat.  
Základní body biosekurity v chovech prasat jsou shrnuty v dokumentu, který Vám zasíláme v příloze 4.  
Dále připomínáme zákonnou povinnost pro chovatele, kteří jako podnikatelé chovají hospodářská 
zvířata, mít vypracovaný pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečné nákazy a pohotovostní 
zásobu desinfekčních prostředků pro rychlé zavedení účinné desinfekce osob a vozidel v hospodářství. 
Vzhledem k tomu, že virus afrického moru prasat je velmi odolný v zevním prostředí, je doporučeno 
zajistit skladování slámy určené pro podestýlání zvířat a krmení pro prasata v místech, která zabraňují 
styku s divokými prasaty. Doporučuje se monitorovat pohyb zaměstnaných osob z pohledu jejich cest 
do zemí, s výskytem afrického moru prasat (Polsko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko a další). Zde je podstatné 
především zamezit dovozu potravin z těchto zemí pro jejich potřebu a konzumaci těchto potravin 
v objektech chovu. Účinnost opatření se zvýší důsledným uplatněním tzv. černobílého provozu.    
Pokud si nejste jistí, jak byste mohli zvýšit biosekuritu svých chovů nebo v případě jakýchkoliv dalších 
dotazů, nás neváhejte kontaktovat. 
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Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj ( dále též KVSS)  zabezpečuje 
po celých 24 hodin denně tzv. krizovou linku pro hlášení mimořádných událostí typu havárie, podezření 
na nákazu.  

Kontaktní údaje pro komunikaci s KVSS: 
Adresa: Černoleská 1929, Benešov, 25601 
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvss@svscr.cz 
ID datové schránky: wx98b5p 
Telefon: +420 317 742 033 
Krizová linka: +420 720 995 204 – Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Není 
určená k přijímání stížností.  
Fax: +420 317 723 011 
 
Dále bychom Vás chtěli požádat o laskavost. Na Vašich farmách často používáte velkoobjemové pytle 
tzv. bigbagy např. na sadbu obilí apod. Pokud tyto obaly dále jinak nevyužíváte a likvidujete je, rádi 
bychom Vás požádali, zda byste je mohli u sebe chvíli uchovat a v případě potřeby nám je poskytnout.  
Bigbagy nám mohou sloužit k přepravě uhynulých divokých prasat z nepřístupných míst, např. v lese, 
kde není možné dojet s běžnou technikou. Na toto není nutné používat nové obaly.  
Pokud budete ochotni nám tyto bigbagy poskytnout, napište nám, prosím, Vaše jméno popř. jméno 

společnosti na emailovou adresu: posta.kvss@svscr.cz . 

S pozdravem 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
 
 

         Příloha č. 1 Nařízení SVS č.j.: SVS/2017/084885-G 
                                                                                  Příloha č. 2 Nařízení SVS č.j.: SVS/2017/086686-G 
                                                                                 Příloha č. 3 Nařízení SVS č.j.: SVS/2017/087838-G 

Příloha č. 4 Pravidla biosekurity 
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