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Tisková zpráva k aktuální situaci výskytu Afrického moru prasat
Dne 27. 6. 2017 bylo ohlášeno první ohnisko výskytu Afrického moru prasat v České republice. Nález viru
byl potvrzen u dvou jedinců prasete divokého na Zlínsku.
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., jako organizace zastupující 62 tis. myslivců v ČR, považuje
současnou situaci za kritickou. Výskyt Afrického moru prasat a jeho případné rozšířené na zbytek území
České republiky bude mít katastrofické dopady pro populaci divokých prasat, ale také pro
velkochovatele i malochovatele domácích prasat.
Podle zkušeností z Pobaltských států, kde se Africký mor prasat vyskytuje od rok 2014, předpokládáme
velice rychlé šíření viru. Neexistují účinná opatření k zabránění šíření viru, s výjimkou totální depopulace
černé zvěře, která v současných podmínkách není možná. Masivní rozšíření nákazy s sebou přinese
mnoho negativních jevů. Rozsáhlými opatřeními budou postihnuti zemědělci, myslivci i zpracovatelé
masa.
Myslivci jsou zároveň jedni z nejdůležitějších složek systému, který bude mít v rychlosti šíření a eradikace
nákazy významnou roli. Zejména ve fázi odhalování nakažených kusů a jejich odstraňování z volné
přírody, kdy je nutné kadáver uhynulého zvířete objevit a zlikvidovat co nejdříve, protože představuje
nejpravděpodobnější zdroj přenosu viru. K tomu, aby byl systém funkční, je nutné postupovat
koordinovaně a co nejefektivněji. Proto Českomoravská myslivecká jednota vyzývá státní autority, aby
bezodkladně začaly jednat a připravovat nástroje k eradikaci nákazy na základě aktuálních vědeckých
poznatků a zkušeností z Pobaltských republik, a to s aktivním zapojením myslivců.
Zároveň vyzývá svoje členy, aby realizovali preventivní opatření související s šířením nákazy. Tím je
zejména výrazné snížení populační hustou divokých prasat tak, aby se omezila pravděpodobnost
přenosu viru. Zkušenosti z Pobaltí ukazují, že limitující hodnota je 5 ks divokých prasat na 1000 ha.
V oblastech s vyšší hustotou dochází k téměř 100% úmrtnosti divokých prasat a rychlému postupu virů.
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