Nákazová situace ve vztahu k AMP v Evropě se poměrně výrazně zhoršila, a to nejen
rozšiřování afrického moru prasat v populaci divokých prasat, ale zejména nedávným
potvrzením této nákazy v chovech domácích prasat v Polsku (23. 7. 2014) a Litvě (23. 7.
2014). V Litvě bylo utraceno skoro 20.000 prasat, v chovu, který měl podle vyjádření
Komise velice dobrou úroveň biologické bezpečnosti. V souvislosti s šířením AMP byla
zavedena ochranná opatření (28. 7. 2014) kromě Litvy ještě v Estonsku a Lotyšsku. V
Rusku byla zachycena pozitivní prasata na jatkách, následně bylo utraceno 25000 kusů
a v případě dalšího záchytu je ohrožen až 1 milion...
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy rozhodla o opětovném zahájení
monitoringu na celém území České republiky, který byl původně po sdělení Komise, že
Česká republika není rizikovou zemí a nemá nárok na kofinancování nákladů spojených
s vyšetřováním, ukončen.
S platností od 1. srpna 2014budou na africký mor prasat virologicky vyšetřována
všechna nalezená uhynulá divoká prasata (do 50kg dopravovat na Veterinární
inspektorát Rakovník, kde si je převezme svozová linka veterinárního ústavu, nad 50kg
bude třeba kontaktovat svozovou linku asanačního ústavu, příp. je možno po domluvě
opět dopravit kadáver na Veterinární inspektorát Rakovník, kde si ho převezme svozová
linka asanačního ústavu).
V chovech domácích prasat budou nadále virologicky vyšetřovány hromadné úhyny, v
případě, že bude prováděno vyšetření na klasický mor prasat a zmetalky v případě
zvýšeného výskytu zmetání v kratším časovém úseku. O vyšetření v chovech domácích
prasat rozhodne příslušná krajská veterinární správa.
Chovatelé musí nadále dbát dodržování pravidel biologické bezpečnosti ve svých
chovech. Rovněž myslivci musí věnovat zvýšenou pozornost uhynulým kusům divokých
prasat všech věkových kategorií.
Všechna zaváděná opatření budou realizována zejména z důvodu možnosti garantování
statusu země prosté AMP a tím pro Českou republiku zachování možnosti obchodování
zejména s živými prasaty a živočišnými produkty z nich.

