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Africký mor prasat (AMP) je závažná virová infekce. Postihuje výhradně 

domácí a divoká prasata. Tato prasata v téměř všech případech uhynou.  

Pro člověka není virus nebezpečný. 

AMP se v Evropě dále šíří. Na podzim roku 2020 byl původce poprvé zjištěn i v 

Německu. Kromě toho se AMP vyskytl i v jihovýchodní Asii.

Existuje velké nebezpečí, že se AMP rozšíří také do Bavorska. Tento oběžník 

poskytuje informace o rizicích zavlečení AMP a také o jejich odvrácení. Žádáme Vás 

o součinnost. 

Proti viru neexistuje žádná vakcína ani žádná léčba. Proti AMP se dá bojovat pouze 

usmrcením a nezávadnou likvidací infikovaných prasat.

Virus AMP přežívá nejen v prostředí, ale i v potravinách. Např. v šunce nebo 

v salámu zachová virus svoji nakažlivost několik měsíců. V potravinách je 

vůči zmrazení, krátkému zahřátí, nasolení a uzení rezistentní. V prostředí se 

onemocnění může přenášet přímým kontaktem zvířat. Může dojít také k nepřímému 

přenosu, a to např. kontaktem s kontaminovaným oblečením, obuví, nářadím nebo 

vozidly. 
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 • Nepřivážejte do Německa žádné výrobky, respektive  
potraviny, které obsahují vepřové maso.

 • Nenechávejte po sobě v přírodě žádné zbytky potravin.  
Divoká prasata se v Německu vyskytují všude.

 • Přinesené potraviny vyhazujte pouze do k tomu  
určených uzavřených kontejnerů na odpad. 

 • Nekrmte žádná zvířata zbytky potravin.

 • Po návštěvě provozu s hospodářskými zvířaty  
si vyčistěte  a vydezinfikujte obuv a oblečení.

 • Než dovezete své pracovní oblečení a pracovní nářadí  
(např. pro práci v lese) do Německa, vyčistěte je a vydezinfikujte.

 • Lovecké trofeje přivážejte do Německa pouze po důkladném  
očištění a dezinfekci. K dispozici musíte mít potvrzení  
příslušného veterinárního orgánu.

Takto můžete pomoci zamezit šíření afrického moru prasat  
a jiných nákaz:!

Děkujeme Vám za pochopení a Vaši součinnost!
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