
Africký mor prasat (AMP) 

Monitoring AMP u prasat divokých a biologická bezpečnost 
 

 

Základním předpokladem pro úspěšný postup v případě výskytu AMP je VČASNÁ DETEKCE 

POZITIVNÍCH PŘÍPADŮ.  

Proto jsou na celém území České republiky nalezená uhynulá prasata divoká laboratorně 

vyšetřována na AMP – monitoring AMP. 

Výsledky monitoringu slouží mimo jiné jako podklad pro zachování statusu České republiky jako 

země prosté AMP. 

 

Základní pravidla monitoringu AMP u prasat divokých: 

 Vzorky se odebírají od všech nalezených uhynulých prasat divokých včetně prasat 

sražených dopravním prostředkem a to na celém území České republiky. 

 Za každé nalezené uhynulé prase divoké, z něhož je zajištěno odebrání vzorku a jeho 

laboratorní vyšetření na AMP je vypláceno tzv. „nálezné“ ve výši 2 000 Kč.  

 Laboratorní vyšetření vzorku na AMP (virologické a sérologické) je plně hrazeno Státní 

veterinární správou (SVS). 

 

Postup a pravidla biologické bezpečnosti při odběru vzorků: 

1) Odběr vzorku bez likvidace kadáveru (nový postup) 

 Nálezce jako vzorek odebere krev do stříkačky / zkumavky, případně část orgánu (sleziny, 

ledviny) do uzavíratelné nádoby na vzorek (vzorkovnice) nebo dlouhou rourovitou kost; 

vzorek vloží do nepropustného uzavíratelného obalu (např. zipový sáček) a řádně označí. 

 Zároveň odebere markant – pírko – shodně, jako u odběru vzorku na svalovce (trichinely) 

u ulovených prasat divokých; markant vloží do samostatného nepropustného 

uzavíratelného obalu a přiloží k odebranému vzorku. 

 Vyplní objednávku laboratorního vyšetření na AMP a tuto vloží do samostatného 

nepropustného uzavíratelného obalu a přiloží k odebranému vzorku. 

 U kadáverů s hmotností do 15 kg je nutné jako vzorek odevzdat celý kadáver. 

2) Zajištění odběru vzorku s likvidací kadáveru (dosavadní postup) 

 V případě kadáverů, z nichž není možné odebrat vzorek krve, orgánu nebo kost, nálezce 

může zajistit odběr vzorku a likvidaci kadáveru stávajícím způsobem – oznámení nálezu 

místně příslušné KVS, zástupci příslušného mysliveckého sdružení, uživateli honitby, 

případně Policii ČR nebo obecnímu úřadu a ve spolupráci s těmito subjekty zajištění 

laboratorního vyšetření vzorku a odvozu kadáveru do asanačního podniku k bezpečné 

likvidaci. 

 

 

Při manipulaci s kadáverem a odebíranými vzorky je třeba  

vždy používat ochranné rukavice. 

 

 

 

Odesílání vzorků k laboratornímu vyšetření: 

 odevzdání na místě určeném pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce (trichinely) 

 odevzdání na místně příslušnou KVS 

 dopravení přímo do Státního veterinárního ústavu 

 zajištění odvozu kadáveru do asanačního podniku a odběru vzorku v případě postupu 

s likvidací kadáveru  

Odeslání / odevzdání vzorku je potřeba provést co nejdříve bez zbytečného odkladu. Do doby 

odeslání je nutné vzorek uchovávat v chladu. 

Objednávka laboratorního vyšetření – povinné údaje: 

1. identifikační údaje nálezce kadáveru / odesilatele vzorku – jméno, adresa, tel., případně 

e-mail 

2. místo nálezu – název honitby, případně číslo honitby, katastrální území, obec, případně 

GPS souřadnice nálezu 

3. popis kadáveru – odhadovaný věk prasete, pohlaví, hmotnost, stáří kadáveru 

4. popis (případně foto) místa nálezu 

 

Zasílání výsledků vyšetření:  

 výsledek vyšetření bude zaslán elektronicky na kontaktní údaje uvedené v objednávce 

laboratorního vyšetření 

Vyplácení nálezného za odběr / zajištění odběru vzorku na AMP:  

 nálezné ve výši 2 000 Kč za každé nalezené uhynulé prase divoké, z něhož byl odebrán 

a odeslán vzorek k vyšetření na AMP, je vypláceno místně příslušnou krajskou veterinární 

správou na základě žádosti nálezce 

 k žádosti o nálezné je třeba přiložit doklad o nálezu kadáveru a zajištění laboratorního 

vyšetření vzorku případně fotodokumentaci – fotografii kadáveru (nejlépe s uvedenými 

GPS souřadnicemi) 

 nálezné je vypláceno výhradně fyzickým osobám a to převodem na osobní účet fyzické 

osoby; není možné vyplácet nálezné v hotovosti ani na účet právnické osoby 

 nálezné je vypláceno po spárování žádosti s výsledkem laboratorního vyšetření  

Vybavení k odběru vzorků: 

 odběrová souprava obsahuje injekční stříkačku k odběru krve, uzavíratelnou vzorkovnici 

k odběru vzorku orgánu / orgánů, objednávku laboratorního vyšetření, uzavíratelné zipové 

sáčky, jednorázové ochranné rukavice (1 pár)  

 odběrové soupravy jsou k dispozici na KVS (hradí KVS) 

 

 

 

 

 


