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Sdělení o výskytu Afrického moru prasat a Aviární influenzy v ČR 

Vážená paní, vážený pane, 

považujeme za nezbytné informovat Vás o současné nepříznivé nákazové situaci v České republice,  

zejména ve vztahu k výskytu afrického moru prasat. Byť se to netýká bezprostředně Olomouckého kraje,  
ale je nutné vzít na vědomí, že situace se může změnit. Olomoucký kraj není izolovaný a část hranic  
sdílíme s Polskem, kde výskyt předmětné nákazy není ojedinělý – v období 21.11. – 28.11.2022  bylo 

v Polsku nahlášeno 72 pozitivních případů u divokých prasat (viz příloha – mapa č.1 a mapa č.2).      

V České republice byl po téměř pěti letech od posledního případu potvrzen africký mor prasat 
(AMP). Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha 01.12.2022 potvrdilo nákazu u uhynulého 

selete prasete divokého nalezeného turisty v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku 
v Libereckém kraji. Místo nálezu se nachází v blízkosti hranic s Polskem, kde se nákaza 
dlouhodobě vyskytuje.  

Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není 

přenosná na člověka ani další živočišné druhy. AMP je akutní onemocnění prasat podobné 
klasickému moru prasat. Je charakteristický vysokou, téměř 100% úmrtností. Onemocnění se  
projevuje vysokou horečkou až 42°C, která může podle průběhu trvat i  několik dnů. Zvířata jsou 

malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a  zvrací. Virus se šíří zejména 
přímým kontaktem, ale také krmivem, vodou a  předměty. Zdrojem infekce jsou zpravidla volně 
žijící divoká prasata. Kurativa se u prasat neprovádí. Nákaza je řešena utracením zvířat. Vakcína 

k prevenci zatím neexistuje.    

Státní veterinární správa (SVS) v současnosti připravuje mimořádná veterinární opatření. Na 
jejich základě bude kolem místa nálezu nakaženého prasete vymezeno takzvané pásmo infekce 
na ploše zhruba 200 km². V této oblasti bude dočasně zakázán lov divokých prasat, omezen pohyb 

obyvatelstva v přírodě a zintenzivněn monitoring výskytu nákazu u divokých prasat. Opatření zasáhnou 
také chovatele prasat domácích v oblasti a provozovatele jatek či zvěřinových závodů. S ohledem na 
zásadní změnu nákazové situace bude zrušena takzvaná zóna intenzivního odlovu prasat divokých 

v příhraničních oblastech na severu ČR. Všechna přijímaná opatření mají za cíl především zamezit 
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dalšímu šíření nákazy v populaci prasat divokých a zabránit tomu, aby se nákaza dostala do chovů 

prasat domácích. 

Konkrétní podobu mimořádných veterinárních opatření a další podrobné informace k  situaci  
zveřejní zástupci Ministerstva zemědělství a SVS v pátek 2. 12. 2022 v 10:00 na tiskovém brífinku 
v budově Ministerstva zemědělství. Nákazová situace bude předmětem zasedání Ústřední 

nákazové komise 05.12.2022  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Mapa č. 1 - Ohniska AMP u domácích prasat (červeně) a divokých prasat (černě) v Evropě  
v období 21.11. – 28.11.2022 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mapa místa nálezu pozitivního kadáveru 
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Mapa č. 2 – Nálezy pozitivních divokých prasat v blízkosti našich hranic v období  

21.11. – 28.11.2022 

 

 

 
Po sedmi měsících informujeme o potvrzeném výskytu aviární influenzy v chovu s výkrmem kachen 
(cca 22000 ks) chovatele MAVELA a.s. Dynín na hospodářství s výkrmem kachen, Frahelž na 
Jindřichohradecku v Jihočeském kraji. Laboratorním vyšetřením v SVÚ Praha byl dne 01.12.2022 

prokázán virus AI subtyp H5N1. Dne 05.12.2022 budou kachny v ohnisku utraceny a kadávery odsunuty  
k neškodnému odstranění. Zdrojem nákazy jsou zřejmě volně žijící vodní ptáci 
 

Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru.  
V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže,  
budou zde provedeny soupisy chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou 

burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže. 
 
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře,  

exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků 
a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody 
kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u  ptáků 

vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé 
ekonomické ztráty. 

 

S pozdravem 
MVDr. Aleš Zatloukal 

ředitel 
podepsáno elektronicky 
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