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Upozornění Státní veterinární správy v souvislosti s šířením 
afrického moru prasat v sousedním Polsku 

 
 

Vážený pane, vážená paní, 
 
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy (KVS Olomouc) si Vás dovoluje informovat o 
novém ohnisku afrického moru prasat (AMP) v Polsku. 
 

Dne 15. 11. 2019 informovala polská veterinární služba prostřednictvím hlášení do evropského 
systému hlášení nákaz (ADNS) o výskytu AMP u prasete divokého v katastru obce Slawa v regionu 
Wschowa. Případ byl následně potvrzen dopisem polské veterinární autority, který byl zaslán Evropské 
komisi.  
 
Místo pozitivního nálezu je vzdáleno přibližně 360 km od nejbližšího pozitivního případu AMP u prasete 
divokého a 300 km od nejbližšího ohniska AMP v chovu domácích prasat.  
Velmi důležitou skutečností je fakt, že místo nálezu je vzdáleno pouze 80 km od hranice s Německem 
a 120 km od hranice s Českou republikou. Znamená to, že riziko dalšího šíření a možného 
znovuzavlečení AMP do České republiky se velmi výrazně zvýšilo. 
 
Česká republika je od letošního dubna opět oficiálně „zemí bez AMP“.  I v současnosti však stále platí 
mimořádná veterinární opatření s platností pro celou ČR. Nadále tak platí zákaz přikrmování a 
omezení vnadění prasat divokých, je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí 
z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející 
ze zemí s výskytem AMP. Důležitým nástrojem při prevenci před zavlečením AMP je striktní 
dodržování zákazu zkrmování kuchyňských odpadů v chovech prasat domácích. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://edeska.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=15996
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Aktuální mapa výskytů případů AMP 

 
 

Připomínáme, že AMP je přenosný pouze na prasata (domácí i divoká) a není přenosný na člověka, 
nicméně může mít vážné ekonomické dopady v chovech prasat. V současné době je hlášen výskyt AMP 
na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také v 10 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii 
(výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku. Za riziko šíření 
nákazy považujeme také maso a masné výrobky z vepřového masa z domácích porážek a z neznámých 
zdrojů, to samé platí také pro maso z neprohlédnutých prasat divokých a výrobky z něj, Možným 
rizikem je i chování některých turistů nebo například řidičů kamionů, kteří mohou odhodit 
kontaminované potraviny u silnice a nemoc se tak může dostat stovky kilometrů daleko od nejbližšího 
ohniska.  
KVS Olomouc Vás tímto žádá o zajištění informovanosti všech subjektů, kterých se toto týká. Rovněž si 
dovoluje Vás upozornit na důležitost zajištění a dodržování povinností biologické bezpečnosti. 
Důsledné dodržování těchto zásad je hlavním krokem při předcházení zavlečení nákazy AMP na naše 
území. 
 

Zároveň svoláváme schůzi Krajské nákazové komise 
 

 dne 28. 11. 2019 ve 13:00  
v kanceláři ředitele Krajské veterinární správy Státní veterinární správy  

pro Olomoucký kraj  
na adrese tř. Míru 101, 779 00 Olomouc 
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Děkujeme za spolupráci.  
 
S pozdravem 

 

MVDr. Aleš Zatloukal 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
 
 

Rozdělovník:  
 
1. Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1, Olomouc, ID: 6kbndxj, Doc. MVDr. Jan 

Bardoň, PhD., MBA  

2. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, oddělení rostlinolékařské inspekce Opava - 
pracoviště Olomouc, Šlechtitelů 773/23 Olomouc, ID: ugbaiq7, Ing. Ladislav Prečan  

3. Celní ředitelství Olomouc, oddělení 22, Blanická 19, Olomouc, ID: utenz4d, plk. Ing. Lumír Šatran  

4. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Olomouci, Pavelkova 664/13, Olomouc- 
Holice, ID: avraiqg, RNDr. Jindřich Smička  

5. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, ID: ufiaa6d, pplk.. Libor 
Popp  

6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, odd. lesnictví, 
Jeremenkova 40a, Olomouc, ID: qiabfmf, Ing. František Malý  

7. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, Olomouc, ID: 6jwhpv6, kpt. 
Mgr. Vladimír Obšil  

8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc, ID: 
7zyai4b, MUDr. Růžena Halířová  
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