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- Nákazová situace v ČR a ve světě

- Metodika kontroly zdraví na rok 2021
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Africký mor prasat
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- ČR  bez výskytu této nebezpečné nákazy

- pro celou ČR stále platná upravená MVO (ve vztahu k AMP)

- SVS/2019/037197-G

- MVO SVS/2020/131356-G - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření 

nebezpečné nákazy –afrického moru prasat – pro oblasti s intenzivním 

odlovem ( Liberecký a Ústecký kraj) – vyšetřování, proplácení zástřelného -

pro okres Třebíč ( Kraj Vysočina) neplatí
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SVS/2019/037197-G

čl.1

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje 

intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a 

pohlaví s možností využití i 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,

e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s

energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou

střelou z brokové zbraně.
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SVS/2019/037197-G

čl.2

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma 

obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí 

najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.

čl.3

Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 

a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.

čl.4

Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje ke zhotovení loveckých trofejí dovážet těla ulovené zvěře 

z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře, pokud byla ulovena v 

zemích, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních 

opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího 

rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění.

čl.6

Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje používat v chovech prasat seno a slámu, která pochází ze 

zemí, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních 

pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 

2014/178/EU, v platném znění.



Důležité je i nadále provádět pasivní monitoring!!!

•u prasat divokých–vyšetřování nalezených uhynulých/ sražených auty 

(nálezné 2000,-Kč)

- Porovnávání s hlášením o sražených zvířatech na silnici či s hlášením o 

úhynech prasat divokých v jednotlivých honitbách – ne vždy jsou uhynulá 

prasata vyšetřována 

•pasivní monitoring u domácích prasat–úhyny,podezření na AMP,zmetalky
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AMP u domácích prasat v období 1.1.2021 – 6.5.2021
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AMP u divokých prasat v období 1.1.2021 – 6.5.2021
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Aviární influenza – ČR

V období 22.1.2021 – 18.4.2021 bylo potvrzeno celkem 35 ohnisek ptačí chřipky v 

chovech drůbeže ( malochovy i komerční chovy), dále 28 případů AI u volně 

žijících ptáků a 1 případ u ptáků chovaných v zajetí

- Pasivní dozor AI – vyšetřování AI u volně žijících ptáků (nemocní či uhynulí)



Metodika kontroly zdraví

a nařízené vakcinace pro rok 2021
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- nic se oproti minulému roku nemění

Lišky - 40 lišek nebo psíků mývalovitých na okres Třebíč z různých katastrálních území

- Doposud vyšetřeno a vybráno 22 lišek, od září bude možno zaslat k vyšetření 

dalších 18

- proplacení 380 Kč



Zajíci

- vyšetření na brucelózu a tularémii u uhynulých zajíců, popř. ulovených na 

základě podezření z nákazy 

- nálezné 150 Kč
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Divoká prasata

Trichinelóza divokých prasat – všechna ulovená

KMP - 5% odlovených divokých prasat 

KMP a AMP všechna uhynulá divoká prasata nebo prasata sražená auty

-možno odebrat např. pouze  krev, orgány (slezina, ledvina), přední běh-

ostatní likvidace obvyklým způsobem

- dostupné i odběrové soupravy ( na Bažantnici)

- v takovém případě  dodat s pírkem, vyfotit, určit místo nálezu, ideálně 

GPS

- informovat KVS a domluvit se na postupu
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Léčba spárkaté zvěře

Uživatel honitby, který se rozhodne pro cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře v daném roce, musí v předcházejícím roce splnit 

následující:

• Vzorky z ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře; nelze odebírat vzorky z prostředí.

• Pro průkaz plicních a gastrointestinálních parazitů se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené / uhynulé spárkaté zvěře - SVÚ

• Pro průkaz motolic se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené / uhynulé spárkaté zvěře případně postižené orgány (játra, plíce); SVÚ. Je 

možný i přímý průkaz motolic v orgánech provedený soukromým veterinárním lékařem.

• Pro průkaz střečkovitosti stačí nález vývojových stádií střečků.

• Uživatel honitby musí zajistit parazitologické vyšetření minimálně u 30 % veškeré ulovené spárkaté zvěře.

• Každá skupina parazitóz (střečkovitost, motoličnatost, plicní a gastrointestinální parazitózy) musí být hodnocena samostatně.

• Pozitivní výsledek parazitologického vyšetření musí být pro danou skupinu parazitóz minimálně u 30 % vyšetřených vzorků.

• Pro účely cíleného antiparazitárního ošetření spárkaté zvěře je pozitivním výsledkem parazitologického vyšetření:

− v případě plicních a gastrointestinálních parazitů pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně 

SVÚ)

− v případě motolic pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně SVÚ) nebo přímý průkaz 

motolic v orgánech (hodnotí a potvrzuje SVÚ nebo soukromý veterinární lékař) 

− v případě střečkovitosti nález jakéhokoli vývojového stádia střečků (hodnotí a potvrzuje SVÚ, soukromý veterinární lékař nebo

proškolená osoba).
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Léčba spárkaté zvěře

Postup při použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v roce 2022:

Uživatel honitby, který se na základě splnění výše uvedených podmínek rozhodne pro cílené antiparazitární ošetření 

spárkaté zvěře, je povinen

• Nejpozději do 31. 12. 2021 písemně podat na místně příslušnou krajskou veterinární správu žádost o povolení 

použití antiparazitárních přípravků.

Žádost musí obsahovat předepsané údaje: - viz. Metodika kontroly zdraví pro rok 2021

Antiparazitární přípravky bude možno použít v termínu od 31.1.2022   - 20. 2. 2022.

Toto nesmí být prováděno preventivně, pouze 

cíleně!!!

Střečkovitost či přímý průkaz motolic v orgánech dokládat i fotkami.

V roce 2021 si žádost o povolení k použití antiparazitárních přípravků nepodal žádný 

uživatel honitby, která by se nacházela na území okresu Třebíč.
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Zpracovala

MVDr. Iva Hnízdilová

+420 724225160

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 

pro Kraj Vysočina

Rantířovská 94/22, 586 01 Jihlava

tel. +420 567 570 240, epodatelna.kvsj@svscr.cz, ID DS 2tg8b9c

Krizová linka KVSJ  +420 720995209


