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  Cíl metodiky 

Cílem předkládané metodiky je vymezení základních oblastí biosekurity jako významné součásti 
preventivních opatření v chovech a současně vytvoření základní strategie managementu chovu, 
zaměřené na minimalizaci možnosti průniku viru afrického moru prasat do chovu a jeho šíření v areálu 
farmy. 
Cíl uplatnění metodiky je návrh preventivních opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření 
afrického moru prasat v populaci divokých prasat, v ekochovech, drobnochovech, malochovech i ve 
velkochovech domácích prasat, vycházející z analýzy potenciálních rizikových faktorů přímého 
a nepřímého přenosu viru afrického moru prasat mezi infikovanými a vnímavými zvířaty, vytipování 
kritických kontrolních bodů biosekurity a ověření účinnosti v provozních podmínkách chovů prasat. 
 

 Vlastní popis metodiky 

II.1. ÚVOD  

Biologická bezpečnost (biosekurita) představuje strategii managementu, zaměřenou na minimalizaci 
možnosti průniku patogenních mikroorganismů do chovu (externí biosekurita) a jejich šíření v areálu 
farmy (interní biosekurita) s cílem prevence rizika ohrožení zdraví zvířat nebo kvality produktů (surovin 
a potravin živočišného původu). Zavedení a dodržování opatření biosekurity je důležité zvláště u chovů 
s velkou koncentrací zvířat, kde zavlečení infekce představuje velké nebezpečí a způsobuje značné 
ekonomické ztráty. A to nejen snížením užitkovosti z důvodu onemocnění, ale samozřejmě také 
zvýšením úhynů zvířat, včetně zvýšení nákladů spojených s léčbou. 

II.2. VLASTNÍ METODIKA 

II.2.1 Africký mor prasat 

Africký mor prasat (AMP) je vysoce infekční smrtelné virové onemocnění prasat, které představuje, 
vzhledem k vysoké mortalitě a nutnosti realizace ekonomicky náročných opatření při výskytu nákazy, 
jednu z nejnebezpečnějších infekčních chorob domácích i divokých prasat. Virus afrického moru prasat 
patří do rodu Asfivirus (čeleď Asfarviridae). Genom viru je tvořen dvouřetězcovou DNA a kóduje více 
než 160 proteinů. Je známo 22 různých genotypů s různou virulencí.  
Virus AMP má schopnost přežít po dlouhou dobu ve vnějším prostředí, zvláště pokud je chráněný 
organickým materiálem. Virus je poměrně odolný vůči vysokým teplotám a inaktivuje se při teplotě 
60 oC po dobu 30 minut, resp. při teplotě 56 oC po dobu 70 minut a jednak při pH <3,9, nebo > 11,5. 
Zásadní roli má v těchto případech ochranný efekt proteinů. Virus přežívá dlouhodobě v krvi, tkáních 
a výkalech. V průběhu nízkých teplot vnějšího prostředí se délka jeho přežívání prodlužuje. 
Virus AMP přežívá v tkáních po dobu až 6 měsíců, v chlazeném mase (+4 oC) přežívá dokonce dva roky, 
v mase mrazeném zůstane infekční ještě déle 1–3 roky. Vnímavá zvířata krmená tímto masem se stávají 
zdrojem infekce pro své okolí. 
Virus AMP může také zůstat životaschopný v lymfatických uzlinách zvířat, která přežijí onemocnění. 
Úhyn těchto infikovaných zvířat může opětovně iniciovat nový infekční cyklus AMP, pokud těla 
uhynulých zvířat nejsou řádně zasanována a virus se dostane do kontaktu s vnímavým zvířetem. 
Podle některých autorů je virus AMP schopen přežívat dlouhé období v některých tkáních, jako je 
kostní dřeň, a to i navzdory hnilobným procesům, které v nich probíhají. 
Africký mor prasat postihuje domácí i divoká prasata. Virus afrického moru prasat se ve 
středoevropských podmínkách přenáší přímým kontaktem (tj. kontakt mezi nemocným a zdravým 
jedincem) a nepřímým kontaktem (tj. prostřednictvím mechanických vektorů včetně člověka). Může 
infikovat i specifického hmyzího přenašeče (vektora) – klíšťáci rodu Ornithodoros, kteří představují 
nejvýznamnější rezervoár viru AMP. Ve východní a jižní Africe se jedná o Ornithodoros moubata, na 
Pyrenejském poloostrově O.erraticus. Podle FAO klíšťata ve střední Evropě nemají ani v případě 
výskytu viru v populaci divokých prasat zásadní význam. 
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II.2.2 Zdroje viru afrického moru prasat a cesty přenosu do chovu 
 
Černá zvěř - divoká prasata včetně jejich kadáverů patří mezi významný potenciální zdroj infekce 
africkým morem prasat pro chovy prasat domácích. Virus se přenáší nejen přímým kontaktem 
s infikovanými zvířaty, popř. prostřednictvím jejich exkrementů a sekretů, ale také nepřímo pomocí 
nosičů, schopných virus přenést (např. člověk a jeho oděv a obuv, volně žijící živočichové, hmyz, 
kontaminované předměty a materiál, krmivo, přepravní prostředky aj.). 

Přirozenou cestou se virus AMP šíří v prostředí rychlostí přibližně 30-50 km za rok. Šíření aerosolem 
má u AMP význam minimální a uplatňuje se jenom na malé vzdálenosti, především při velmi těsném 
kontaktu. Virus AMP v aerosolu nezůstává dlouho infekční a k úspěšné infekci je navíc třeba určitá 
infekční dávka viru, která je v aerosolu většinou nedostačující. Tlupa divočáků se tedy nepromoří 
okamžitě (za jeden až dva dny), ale spíše pomalu – za týdny či měsíce. Stejně tak pomalu by s největší 
pravděpodobností probíhala infekce v chovech domácích prasat, kde by se prasata infikovala postupně 
kus po kusu. 

Velice snadno se virus AMP může přenášet infikovanými předměty, ale i předměty potřísněnými 
tělními tekutinami (sekrety a exkrety) nakažených prasat, kde virus AMP může přežívat poměrně 
dlouhou dobu, jakož i v tepelně neupravených masných výrobcích. 

Mezi rizikové faktory, které mají vliv na šíření AMP v populaci černé zvěře, patří hustota a velikost 
populace, věk a pohlaví nakažené populace, část roku, kdy se populace infikuje, ale i nevhodné metody 
lovu včetně nedodržování zásad biologické bezpečnosti při lovu.  

V epizootologii onemocnění AMP se nedá stanovit tzv. prahová hustota prasat, při níž by se již infekce 
AMP nešířila. AMP není infekcí zcela závislou na hustotě populace prasat, hustota je jen jedním 
z mnoha faktorů. Nižší hustota populace prasete divokého sice znamená méně vzájemných kontaktů, 
ale na základě analýzy ohnisek v Rusku, na Ukrajině i v Bělorusku není možné říci, že pokud dojde 
k poklesu hustoty divokých prasat na hranici 0,5 ks/km2, infekce AMP vymizí.  

Virus nikdy neinfikuje 100 % populace divokých prasat v dané lokalitě, většinou bývá pozitivních pouze 
30 % z populace divokých prasat. 

U ulovených divokých prasat z infikované oblasti se podaří detekovat infekci průměrně u 3,9 % (PCR 
test) a 6,6 % (ELISA test). Pravděpodobnost detekce viru AMP v ohnisku je u uhynulých kusů cca 55krát 
vyšší než u ulovených kusů. Další rizikový faktor pak ve volné přírodě představují kadávery prasat 
uhynulých na AMP, které nebyly nalezeny.  

Hlavní roli v přenosu viru AMP ovšem představuje především lidský faktor. Dále pak husté osídlení 
vymezené oblasti a volný pohyb osob v přírodě (turisté, sběrači hub a dalších lesních plodů, lidé venčící 
psy). Pozornost je třeba také věnovat myslivcům se psy v honitbách. Volný pohyb psů může také přispět 
k šíření viru AMP v lokalitě. 

Potenciální zdroje a cesty přenosu viru afrického moru prasat do chovu domácích prasat jsou 
znázorněny na schématu 1. 

Mezi základní způsoby přenosu viru afrického moru prasat patří přímý kontakt divokých a domácích 
prasat, vektory (klíšťáci, krev sající hmyz), pracovníci farem včetně návštěv, genetický materiál 
(semeno), příjem kontaminovaného krmiva (především při zkrmování kuchyňských odpadů), kejda, 
chlévská mrva, výkaly, přepravní prostředky, oděv, obuv a další ochranné osobní prostředky, 
kontaminované chovatelské pomůcky, nářadí, zařízení, nástroje ve výjimečných případech i vzduch. 
Převážně se virus afrického moru prasat přenáší přímým kontaktem mezi infikovanými a vnímavými 
zvířaty hlavně prasaty nebo konzumací masa, respektive tepelně neošetřených vepřových produktů 
vyrobených z infikovaného masa.  

Z výše uvedených důvodů je nezbytné důsledné dodržování zásad biosekurity zaměřených v první řadě 
na zamezení průniku divokých prasat do areálu hospodářství, případně i jejich kontaktu s krmivem 
a stelivem. 
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Schéma 1. Zdroje a cesty přenosu afrického moru prasat 

 

II.2.3 Rizikové faktory zavlečení patogenů do chovu prasat 
 
Potenciální riziko zavlečení původců infekčních onemocnění do chovu prasat představují zvířata, lidé, 
dopravní prostředky, kontaminované předměty, technologické systémy, krmivo, voda, stelivo, 
aerosoly, ale i volně žijící zvířata včetně hmyzu a hlodavců. 
 

II.2.3.1 Zvířata 
Největší ohrožení biosekurity představuje nákup nových prasat a jejich zařazení do základního stáda, 
nebo vlastní zvířata po návratu z výstav, přehlídek, aukčních trhů aj. Protože i klinicky zdravá prasata 
mohou být přenašeči různých infekčních a parazitárních onemocnění, měla by být nová zvířata 
nakupována pouze z chovů s lepším nebo stejným epizootologickým statusem.  
Pravidelná kontrola zdravotního stavu stáda, umožňuje včasné odhalení narušení zdravotního stavu 
zvířat, rychlou diagnostiku a včasnou terapii veterinárním lékařem. 
V každém chovu musí být zajištěny oddělené prostory pro ustájení nově nakoupených prasat před 
zařazením do základního stáda (karanténní stáje) a zvířat nemocných, popř. podezřelých z nákazy nebo 
z nakažení (izolační stáje). V průběhu karantény se provádějí preventivní a diagnostické úkony a sleduje 
se zdravotní stav, v průběhu izolace se navíc provádí diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně 
před šířením nákaz. 
Optimálním preventivním opatřením před zavlečením infekce do chovu prasat zvířaty je uzavřený 
obrat stáda s turnusovým systémem chovu. 
Prohloubená veterinární prohlídka jatečných zvířat, jejich těl a orgánů po poražení a základním 
opracování je zcela mimořádnou a neopakovatelnou příležitostí k získání informací o zdravotní situaci 
v populaci prasat v jednotlivých chovech. 
 

II.2.3.2 Člověk 
Všechny návštěvy, které se pohybují v areálu farmy nebo vstupují přímo do stájí a mohou tak přijít do 
přímého i nepřímého kontaktu s živými zvířaty (konzulenti různých šlechtitelských, krmivářských 
a jiných distribučních firem, poradci aj.) představují vysoké potenciální riziko zavlečení infekce do 
chovů prasat; stejně tak i všechny osoby, které se podílí na zabezpečení péče o zdraví a reprodukci 
prasat (veterinární lékaři, inseminační technici, inspektoři Státní veterinární správy aj.). 
Osoby, které navštěvují více chovů prasat v průběhu jednoho dne (přepravci zvířat, veterinární lékaři, 
inseminační technici), představují z hlediska biosekurity největší riziko. Vhodná opatření biosekurity 
mohou omezit riziko průniku a šíření onemocnění např. používáním ochranného jednorázového 
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overalu a návleků; nebo v případě chovů prasat s vysokou úrovní biosekurity využíváním hygienické 
smyčky včetně poskytnutí čistého „faremního oděvu a obuvi“ před vstupem do prostoru farmy, 
v některých případech i jeho výměnu mezi stájemi nebo sekcemi, ve kterých jsou ustájeny různé 
věkové kategorie prasat, minimálně pak při přechodu z reprodukční části (porodna, ustájení jalových 
a březích prasnic včetně dochovu selat) do části produkční (předvýkrm a výkrm). 

U pracovníků chovu patří mezi účinná preventivní opatření při snižování rizika přenosu patogenů mezi 
jednotlivými kategoriemi prasat výměna osobních ochranných prostředků, umývání rukou nebo 
sprchování. 

Významným prostředkem, bránícím průniku mikroorganismů včetně patogenů na obuvi pracovníků, 
resp. návštěvníků, jsou dezinfekční rohože, které mohou být umístěny jednak před vstupem do stájí, 
a jednak také před vstupem do jednotlivých sekcí. Jejich účinnost závisí nejen na použitém dezinfekčním 
přípravku a četnosti výměny náplně, ale i na délce kontaktu dezinfekčního přípravku s obuví. 

Ošetřovatelé a další zaměstnanci včetně návštěvníků farmy, kteří doma chovají prasata, představují 
z hlediska biosekurity vysoké riziko. 

Současně všichni pracovníci, resp. návštěvníci chovu prasat, kteří jsou aktivní myslivci, nesmí v období 
zhoršení epizootologické situace v regionu (např. africký mor prasat) přijít po naháňce a lovu 
minimálně 48 hodin do kontaktu s domácími prasaty. 

 

II.2.3.3 Dopravní prostředky 
Další rizikový faktor z pohledu biosekurity představují dopravní prostředky (osobní nebo nákladní 
vozidla, mechanizace a další zařízení, která jsou v kontaktu s prasaty nebo jejich exkrementy). Pro 
přepravu zvířat se zásadně používají pouze dopravní prostředky k tomu určené. Nejjednodušší cestou 
minimalizace možného rizika vyžaduje začlenění osobních i nákladních vozidel a další zemědělské 
techniky do plánu biologické bezpečnosti chovu. To představuje především: 

� zákaz vjezdu cizích vozidel do chovu; 
� omezení pohybu vozidel navážejících krmivo, resp. stelivo; 
� umožnění vjezdu vozidel pro odvoz hnoje/výkalů/kejdy; 
� stanovení hranice černo-bílé zóny pro automobily; 
� zabezpečení možnosti vyčištění, dezinfekce a vysušení vozidel. 

Do areálu farmy by neměla vjíždět cizí vozidla. Osobní vozidla zaměstnanců i návštěvníků farmy by 
měla parkovat mimo areál farmy. Vozidla a přepravní prostředky, která se používají pro přepravu zvířat, 
krmiv, steliva i exkrementů se mohou významně podílet na šíření patogenů (např. mor prasat, 
Aktinobacilóza, Streptococcuss spp., virová gastroenteritida, Salmonella spp. aj.). Mezi dvěma 
přepravami musí být tato vozidla umyta a vydezinfikována. V případě zhoršené epizootologické 
situace, resp. v chovech s vysokou úrovní biosekurity by měla všechna vozidla a přepravní prostředky 
vjíždět na farmu přes dezinfekční vanu, rám nebo rohož.  

Dále musí být všechna vozidla, určená pro přepravu prasat, po ukončení přepravy před následující 
přepravou důkladně vyčištěna, umyta a vydezinfikována. Sila na krmné směsi by měla být umístěna 
v blízkosti vnějšího oplocení farmy tak, aby vozidla navážející krmné směsi nemusela vjíždět do areálu 
farmy. 

Vozidla asanačního ústavu zabezpečující odvoz těl uhynulých prasat představují vysoké potenciální 
riziko průniku patogenních mikroorganismů do chovů prasat. Kafilerní box by měl být umístěn na 
hranici farmy tak, aby vozidla asanační služby nemusela vjíždět do areálu chovu a kadávery byly 
nakládány z venkovní obslužné komunikace.  
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II.2.3.4 Optimalizace technologických systémů 
Dodržování zásad správné chovatelské praxe včetně technologických postupů ve všech článcích 
provozu farmy patří v chovech prasat mezi zásadní opatření interní biosekurity. Z důvodu minimalizace 
rizika přenosu patogenů musí být největší pozornost věnována nejvíce vnímavým věkovým kategoriím 
prasat, a to selatům s prasnicí v porodně a odchovu selat, po nichž následují březí prasnice a končí 
u nejméně náchylné věkové kategorie, a to výkrmu prasat. 
Objekty pro ustájení musí zajišťovat prasatům ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami 
(klimatickými extrémy) a současně vytvářet vhodné prostředí pro zabezpečení fyziologických funkcí 
organismu včetně odpočinku. Podmínky chovného prostředí mají zásadní vliv na zdraví a welfare 
ustájených prasat. Obecně platí, že zásady biosekurity se snadněji realizují v moderních nových stájích. 
Technologické systémy chovu přímo rozhodují o možnosti využití a dodržování jednotlivých zásad 
biosekurity.  
Optimalizace produkčních technologických systémů z hlediska biologické bezpečnosti musí vytvářet 
předpoklady pro důsledné dodržování turnusového systému chovu, který je předpokladem udržení 
dobrého zdravotního stavu prasat a současně minimalizace rizika šíření původců onemocnění 
a možnosti udržování odpovídající hygienické úrovně. V současnosti je v chovech prasat turnusový 
systém chovu využíván především v porodnách, odchovnách a výkrmnách. Tento způsob chovu je 
založen na jednorázovém naskladnění a vyskladnění zvířat. Podmínkou je možnost vytvoření 
homogenních skupin zvířat stejného původu, věkové kategorie a srovnatelné hmotnosti, které se 
ustájují v jednom prostoru. Doba na sestavení skupiny by neměla být delší než 21 dní. Mezi dvěma 
turnusy by měl ustájovací prostor zůstat prázdný minimálně 7 dní tak, aby jej bylo možno před 
nastájením další skupiny prasat vyčistit, umýt a vydezinfikovat. Dodržení 7denního intervalu mezi 
dvěma turnusy je problematické zejména ve velkochovech, kde na sanitaci ustájovacího prostoru často 
zůstávají pouze 3 dny. 
Naproti tomu kontinuální systém chovu je využíván především u jalových a březích prasnic. Zvířata jsou 
do stáje naskladňována a vyskladňována průběžně. Vzhledem k tomu, že stájový objekt nezůstává 
nikdy prázdný bez zvířat, dochází k omezení účinnosti preventivní dezinfekce. Ovšem i při tomto 
systému chovu je nezbytné zabezpečit důkladné vyčištění, umytí a dezinfekci prostoru pro ustájení 
prasat alespoň jedenkrát ročně. 
Infekční tlak ve stájích narůstá se zvyšující se koncentrací zvířat a s délkou jejich pobytu ve stáji. 
Následkem výše uvedeného dochází u ustájených zvířat k růstové depresi a zdravotním problémům. 
Dodržování hygieny chovného prostředí je jedním ze základních preventivních opatření v chovech 
hospodářských zvířat; je nedílnou součástí zásad správné chovatelské praxe i plánu biologické 
bezpečnosti (biosekurity). Proces čištění snižuje celkový počet mezofilních bakterií z povrchu o 2 až 
3 log řády; dezinfekce o 1,5-5 log řádů. Účinnost sanitace (čištění, mytí a dezinfekce) přímo určuje 
úroveň infekčního tlaku působícího na nově nastájená zvířata. Doba mezi turnusy (tj. mezi vystájením 
a následným nastájením zvířat) je nezbytná součást prevence přenosu původců onemocnění, zvláště 
průjmu odstavených selat. 
 

II.2.3.5 Nářadí a pomůcky 
Každá stáj v chovu prasat, každá kategorie prasat, je-li to možné i sekce by měly být vybaveny vlastním 
nářadím (lopaty, košťata, hrábě, přenosné hrazení, atd.), které jsou pravidelně čištěny a dezinfikovány. 
Při provádění veterinárních úkonů je třeba zabránit přenosu infekce mezi jednotlivými zvířaty výměnou 
jehel, mezi různými skupinami zvířat pak výměnou jehel i stříkaček. Stejně tak je třeba dezinfikovat, 
příp. sterilizovat nástroje používané při ošetřování zvířat. 
Čištění a dezinfekce pomůcek a zařízení výrazně omezuje riziko šíření patogenů mezi jednotlivými 
stájemi/sekcemi. Z hlediska udržení vhodné úrovně biosekurity je nutné nepoužívat stejné pomůcky 
a zařízení ke krmení i odklizu exkrementů. 
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II.2.3.6 Krmivo a voda 
Chovatel by měl zajistit vhodný management výživy a krmení naplňující fyziologické požadavky všech 
kategorií zvířat chovaných na farmě s ohledem na množství a složení jednotlivých živin v krmné dávce 
včetně doplňků, minerálních látek i vitaminů, s cílem udržení optimální kondice zvířat v průběhu jejich 
celého produkčního i reprodukčního cyklu. Potenciální riziko nepřímého přenosu patogenů do chovu 
prasat představuje kontaminované krmivo, voda i stelivo, do kterých se mikroorganismy dostávají po 
vyloučení z těla hostitele a jsou zde schopny přežívat i velice dlouhou dobu. K nepřímé kontaminaci 
krmiva a vody může dojít také prostřednictvím biologických vektorů, jako jsou hlodavci a ptáci. Stejně 
tak může dojít ke kontaminaci krmných směsí již v průběhu jejich výroby v míchárnách. Pravidelná 
kontrola kvality krmiva a vody pro napájení zvířat i vody, používané v procesu prvovýroby je dalším 
důležitým preventivním opatřením ve všech chovech hospodářských zvířat. Vyšší riziko kontaminace 
napájecí vody je zjišťováno v chovech prasat, které pro napájení využívají vlastní zdroje vody. 

Technologické systémy krmení a napájení je nutné pravidelně kontrolovat a čistit, protože 
mikroorganismy rostou a množí se nejen v krmných korytech, krmítkách a napáječkách, ale 
samozřejmě také v rozvodech krmných směsí a vody v sekcích/stájích i zásobních (silech) na krmné 
směsi a nádržích na vodu, čímž dochází k postupnému zvyšování úrovně mikrobiální kontaminace 
krmiva i napájecí vody na úroveň, která může u prasat vyvolat onemocnění. 

Riziko výskytu gastrointestinálních poruch v období okolo odstavu způsobené nedostatky 
v managementu a technice či technologii krmení je možné snížit postupným navykáním na změnu 
krmné směsi, úpravou složení krmné dávky, strukturou krmiva a frekvencí krmení.  
 

II.2.3.7 Volně žijící zvířata 
Volně žijící i domácí zvířata mohou být zdrojem závažných virových, bakteriálních, mykotických 
a parazitárních infekcí. Základní zásadou biosekurity je omezení možnosti kontaktu domácích zvířat 
s volně žijícími zvířaty. V současnosti představuje vysoké potenciální riziko možnost přenosu viru 
afrického moru prasat do chovů prasat domácích prostřednictvím infikované černé zvěře, jejíž početní 
stavy jsou v posledních letech v celé Evropě vysoké. Virus AMP se přenáší nejen přímým kontaktem 
s infikovanými zvířaty popř. jejich exkrementy a sekrety, ale také nepřímo pomocí nosičů, schopných 
virus přenést (např. volně žijící živočichové, hlodavci, hmyz aj.). Z výše uvedených důvodů je nezbytné 
důsledné dodržování zásad biosekurity zaměřených v první řadě na zamezení vniknutí divokých prasat 
do areálu hospodářství, případně i jejich kontaktu s krmivem a stelivem. Mezi základní opatření před 
zavlečením patogenů do chovu prasat vysokou a srstnatou zvěří včetně zvěře černé, je kompaktní 
souvislé oplocení celé farmy včetně uzavření všech vjezdových bran a branek pro vstup osob do areálu 
farmy. Navíc je možné z vnější strany oplocení ještě nainstalovány pachové ohradníky. Ovšem 
předpokladem účinnosti těchto opatření je jednak striktní zavírání bran a branek a pravidelná kontrola 
vnějšího oplocení farmy. 

Preventivní opatření zaměřená na zabránění průniku ptáků a hmyzu (dezinsekce) do objektů pro 
ustájení prasat spočívají v zajištění opravy oken, instalace okenních sítí, resp. sítí do přívodů a odvodů 
vzduchu a jejich údržba. 

Úspěšný boj proti hlodavcům (deratizace) spočívá jednak v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, 
znemožnění jejich zasídlení a zahnízdění, odstranění zdrojů potravy, odpuzování hlodavců 
(elektromagnetické vlnění, nátěry pachově aktivními látkami), a jednak ve vlastním hubení hlodavců 
v místech jejich výskytu. Využívání dezinsekce a deratizace v chovech prasat vedou k výraznému 
zlepšení úrovně biosekurity chovu. 

Toulaví psi a kočky, strážní psi v chovech a kočky ve stájích jsou potenciálním zdrojem onemocnění pro 
chovaná prasata. Podmínkou jejich výskytu na farmě je jejich pravidelná vakcinace a odčervování. 
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II.2.3.8 Vzduch  
Počet chovů a množství prasat v regionu v nejbližším okolí farem určuje riziko přenosu patogenů mezi 
farmami primárně prostřednictvím mikrobiálního aerosolu a vektorových zvířat včetně hmyzu. 

Ochranná pásma a veterinární ochranná pásma představují souhrn pasivních opatření, zamezujících 
šíření nákaz zvířat. Ochranná pásma řeší umístění nových chovů v předepsané vzdálenosti od veřejných 
zařízení (silnice, železnice, elektrické vedení vysokého napětí, transformátor aj.). Zatímco veterinární 
ochranná pásma uvádí doporučené odstupové vzdálenosti chovu od jiných chovů téhož druhu nebo 
jiných druhů zvířat. Vzdálenosti mezi jednotlivými stájemi na farmě s jedním druhem zvířat se ve všech 
případech direktivně nestanovují. Je nutné ovšem dodržet takovou vzdálenost, která vylučuje narušení 
větrání stájí, tj. vylučuje nasávání odváděného vzduchu z jedné stáje do druhé, resp. nesmí dojít 
k ohrožování emisemi ze sousedních stájí. Zásadní význam má stanovení ochranných pásem a veterinárních 
ochranných pásem v rámci projektové přípravy výstavby nových farem nebo před rekonstrukcí farem 
stávajících. 

Účinnou metodou především pro odstraňování nízkých koncentrací škodlivých a nežádoucích látek 
z odpadních plynů je biofiltrace. K odstranění pachových látek a některých anorganických polutantů 
(tj. čpavek, zápašné látky, prach) ze vzduchu odváděného ze stájí se nejčastěji využívají biofiltry 
s pevným nebo skrápěným ložem. Další využívané systémy jsou tzv. biologické pračky. 

Z praktického hlediska je nezbytné při návrhu individuálního plánu biologické bezpečnosti vycházet 
z reálných podmínek každého chovu a požadavků chovatele; zaměřit pozornost na kritické kontrolní 
body biosekurity včetně vzájemných interakcí mezi nimi s ohledem na možnosti přímého i nepřímého 
šíření infekčních agens (schéma 2) 
 

 
Schéma 2. Potenciální cesty průniku a šíření patogenů v chovech prasat 
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II.2.4 Vyhodnocení úrovně biosekurity v chovech prasat 
 
Dodržování základních opatření biologické bezpečnosti má nezastupitelnou úlohu v prevenci zavlečení 
viru do chovu domácích prasat. Přestože většina velkých komerčních chovů prasat již řadu let dodržuje 
základní opatření biologické bezpečnosti, v případě výskytu AMP na území České republiky se význam 
problematiky zabezpečení biosekurity chovu ještě zvyšuje.  
Komplexní systém hodnocení celkové úrovně chovu vychází z analýzy jednotlivých základních a dílčích 
kontrolních kritických bodů, které se vztahují k jednotlivým oblastem externí a interní biosekurity 
v 18 chovech prasat různé velikosti (9 malochovů a 9 velkochovů). 
 
Při hodnocení externí biosekurity byly analyzovány kritické kontrolní body s důrazem na riziko průniku 
infekce do chovu: 
� prasaty; 
� lidmi (kontrola vstupu a pohybu osob, dezinfekční rohože, hygienická smyčka, černobílý systém 

provozu,…); 
� přepravními prostředky (zásady pohybu vozidel na farmě, dezinfekční vjezd, nakládací rampy, …); 
� volně žijícími zvířaty (oplocení farmy, sítě v oknech, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, …); 
� vzduchem (ochranná pásma - obecná, veterinární, hygienická). 
 
V části hodnocení interní biosekurity byly analyzovány kritické body s důrazem na: 
� optimalizaci technologických systémů (ustájení, krmení, napájení, větrání, manipulace 

s exkrementy, havarijní systémy,…); 
� vytvoření bariér (sanitační opatření); 
� krmivo a voda (kvantita, kvalita); 
� management zdraví (redukce stresu, medikace, vakcinace, evidence, monitoring zdravotního 

stavu); 
� kontrola produktů (zpětná analýza nálezů z jatek, používání antimikrobních látek, sledování reziduí 

inhibičních látek aj.). 
 

Tabulka 1. Analýza externí biosekurity 

Externí biosekurita Velkochov Malochov Minimum Maximum 

Zvíře - prase 100 72 41 123 

Člověk 51 44 24 72 

Transport 32 22 12 36 

Volně žijící zvířata 19 15 7 21 

Ochranná pásma 8 5 3 9 

 

Tabulka 2. Analýza interní biosekurity 

Interní biosekurita Velkochov Malochov Minimum Maximum 

Optimalizace technologických systémů 102 90 38 114 

Krmivo a voda 35 21 13 39 

Bariéry - sanitace 99 76 45 135 

Management zdraví 127 100 51 153 

Kontrola produktů 9 7 5 15 
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Paprskové grafy analýzy úrovně externí (graf 1) a interní biosekurity (graf 2) zobrazují absolutní 
minimální mezní hodnotu (červená barva), medián hodnot úrovně dosažené v malochovech (oranžová 
barva), medián hodnot úrovně dosažené při hodnocení velkochovů (modrá barva) a absolutní 
maximální mezní hodnotu (zelená barva) jednotlivých skupin kontrolních kritických bodů. 

Graf 1. Vyhodnocení externí biosekurity 

 
 

Graf 2. Vyhodnocení interní biosekurity 

 
 

Vyšší úroveň biologické bezpečnosti byla prokázána ve velkochovech prasat, kde jsou lepší 
předpoklady nejen pro zavedení navržených zásad do praktických podmínek velkochovu, ale 
především pak jejich kontinuální dodržování včetně kontroly jejich účinnosti. 
V malochovech bylo vyšší riziko zavlečení patogenů do chovu nakoupenými prasaty z důvodu 
otevřeného obratu stáda v důsledku vyšší potřeby nákupu prasniček, dále absencí samostatné 
karanténní stáje, umožňující ustájení těchto prasniček před jejich zařazením do základního stáda. 
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Z důvodu snížení rizika zavlečení nových patogenů do chovu je důležité nakupovat prasata pouze 
z farem se stejným nebo lepším zdravotním stavem. V období karantény se nově nakoupená zvířata 
adaptují na nové chovné prostředí. 

Na rozdíl od velkochovů především v malochovech většinou chybí izolační stáje nebo alespoň oddělené 
sekce nebo kotce pro ustájení prasat, vykazujících změny zdravotního stavu. 

Zdrojem infekce mohou být v chovech prasat nejen živá zvířata, ale také kančí semeno, kterým se 
přenáší původci brucelózy, leptospirózy, klasického moru prasat, slintavky a kulhavky, prasečího 
cirkoviru (PCV-2), parvoviru, PRRS, Aujeszkyho choroby, vezikulární choroby prasat i transmisibilní 
gastroenteritidy. U všech námi sledovaných chovů byla stejná úroveň rizika přenosu infekce 
prostřednictvím semene inseminačními dávkami a jejich používáním. 

Mezi základní opatření před zavlečením patogenů do chovu prasat osobami, vozidly i volně žijícími 
zvířaty (vysoká, srstnatá zvěř včetně zvěře černé), je kompaktní souvislé oplocení celé farmy včetně 
uzavření všech vjezdových bran a branek pro vstup osob do areálu farmy, což je lépe realizovatelné 
především ve velkochovech prasat. V některých velkochovech jsou navíc z vnější strany oplocení ještě 
nainstalovány pachové ohradníky. Ovšem předpokladem účinnosti těchto opatření je jednak striktní 
zavírání bran a branek a pravidelná kontrola vnějšího oplocení farmy. 

Nejdůležitějším opatřením prevence přenosu původců onemocnění do chovu je omezení vstupu 
a pohybu osob v areálu farmy, jakož i omezení vjezdu vozidel pro přepravu prasat a vozidel určených 
pro přepravu kejdy, příp. u malochovů slámy a slamnatého hnoje.  

Vozidla asanačního ústavu zabezpečující odvoz těl uhynulých prasat představují potenciální riziko 
především v malochovech, kde byl kafilerní box umístěn v areálu farmy. Na rozdíl od velkochovů, kde 
byl kafilerní box u většiny sledovaných farem umístěn na hranici mezi výrobní (bílou) zónou a zónou 
odpadů (černou); těla uhynulých prasat se do něj navážela vraty ze strany bílé zóny a odebírala 
k nakládce na vozidla k odvozu do asanačního ústavu z černé zóny odpadů. 

Při hodnocení vytvoření bariér a sanitace byla v první řadě zaměřena pozornost na možnosti dodržení 
zásad černobílého systému chovu, kde základem tzv. „bílé části“ jsou všechny objekty pro ustájení 
zvířat. Do tzv. „černé zóny“ potom patří kromě prostor pro skladování a manipulaci s odpady také 
pomocné provozy a administrativní budova. Vnitřní oplocení bílé zóny uvnitř areálu farem bylo možné 
především v chovech s větším počtem chovaných prasat. Kritickým místem této oblasti interní 
biosekurity byla instalace, a především pak udržování dezinfekčních rohoží před vstupem do stájí, 
popřípadě sekcí v chovech s menší koncentrací prasat (malochovech). Turnusový systém chovu 
umožňoval důkladné vyčištění, umytí a dezinfekci ustájovacích prostor mezi jednotlivými turnusy. 

V rámci hodnocení managementu zdraví chovaných prasat, zaměřeném na frekvenci monitoringu 
zdravotního stavu jednotlivých kategorií prasat včetně dodržování zdravotního programu prevence 
a profylaxe (vakcinace) včetně úrovně vedení základní zootechnické a veterinární evidence, byla vyšší 
úroveň zjištěna ve velkochovech. 

Úroveň externí biosekurity byla v chovech prasat vyšší než úroveň interní biosekurity, vzhledem 
k tomu, že zásady externí biosekurity bylo možné implementovat i dodržovat v chovech prasat snadněji 
než zásady interní biosekurity.  

Možnosti dodržování navržených postupů biologické bezpečnosti v praktických podmínkách 
jednotlivých chovů ovlivňovala velikost farem a jejich zaměření (reprodukce - prasnice, dochov; 
produkce - výkrm).  

V chovech prasat byla prokázána pozitivní korelace mezi úrovní biologické bezpečnosti a vybranými 
produkčními a reprodukčními parametry chovaných prasat, ale i mezi biosekuritou a ekonomickou 
rentabilitou chovu. Naproti tomu negativní korelace byla prokázána mezi zvýšením úrovně externí 
a interní biosekurity chovu a snížením množství používaných antimikrobiálních látek. 
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II.2.5 Testování účinnosti dezinfekčních přípravků na virus AMP 

Vzhledem k malé velikosti virových částic, tj. virionů (řádově desítky až stovky nm) jsou viry 
kontaminující povrchy snadno chráněny před virucidním působením dezinfekčních přípravků, byť jen 
minimálním množstvím přítomných organických látek. Také relativně odolná stavba virionů, v podstatě 
nulová metabolická aktivita a fakt, že se obvykle vyskytují ve shlucích, přispívají k jejich odolnosti. 
Používané přípravky proto musí být schopné snadno smáčet ošetřované povrchy a proniknout přes 
veškeré organické i anorganické látky, které jsou obvykle přítomné. 
Před vlastním výběrem dezinfekčního přípravku, který bude použit pro průběžnou i závěrečnou 
ohniskovou dezinfekci je nutné zohlednit aplikační formu, způsob aplikace, používanou aplikační 
techniku a správný postup včetně dodržené doby expozice, potřebné pro inaktivaci viru AMP. Další 
významná hlediska při výběru dezinfekčního přípravku představují jejich vliv na zdraví 
a biodegradabilita v životním prostředí. U dezinfekčních přípravků používaných na AMP je nezbytné 
především dodržovat doporučené koncentrace a dobu expozice. 

II.2.5.1 Testování účinnosti dezinfekčních přípravků na virus AMP na nosičích 
Účinnost dezinfekčních přípravků byla 
testována na nosičích. Principem testu je 
působení dezinfekčního přípravku na virus 
zaschlý na neporézním povrchu (obr.1).  
K virové suspenzi jsou přidány organické 
látky, které simulují biologické znečištění 
při terénním použití dezinfekčních 
přípravků. V testech byl použit laboratorní 
kmen Ba71V získaný z Evropské referenční 
laboratoře pro AMP (EURL ASFV, CISA-INIA, 
Madrid, Španělsko). Virucidní aktivita byla 
stanovena s využitím infekčního virového 
titru (vyjádřený jako lg TCID50), který byl 
počítán s použitím metody podle 
Spearman-Karbera. 

 
Obr.1. Příprava testu na nosiči - polystyrenové  

Petriho misky s kapkami virové suspenze 

Hodnota virucidní aktivity je stanovena jako rozdíl mezi infekčním titrem virové kontroly Cv a infekčním 
titrem testu s dezinfekčním přípravkem t (lg TCID50 Cv mínus lg TCID50 t). Jen ty dezinfekční přípravky, 
u kterých došlo k poklesu infekčního titru testovacího viru o alespoň 4 logaritmické řády (tj. alespoň 
o 99,99 %), jsou považovány za účinné. Přehled použitých přípravků je uveden v tabulce 3. Výsledky 
testování dezinfekčních prostředků jsou shrnuty v tabulce 4.  

Tabulka 3. Přehled použitých přípravků. 

Dezinfekční přípravek (hlavní skupina účinných látek)  Účinné látky dle údajů výrobce 

A – 1 (aldehydy) glutaraldehyd, glyoxal, formaldehyd, KAS* 
A – 2 (aldehydy) glyoxal, glutaraldehyd, KAS* 
A – 3 (aldehydy) glutaraldehyd, KAS 
P-1 (peroxosloučeniny)  peroxid vodíku, KAS* 
P - 2 (peroxosloučeniny)  bis(síran)-[bis-(peroxosíran)pentadraselný] 
P – 3 (peroxosloučeniny) hydrogenperoxosíran draselný 
CH – 1  (halogeny – chlór)  tosylchloramid sodný 
CH – 2 (halogeny – chlór)  chlornan sodný 
J (halogeny – jód) jodofor 
Další testované přípravky (charakteristika dle údajů 
výrobce) 

Účinné látky dle údajů výrobce 

U - 1 (alkalický čistící přípravek pro tlakové čištění) povrchově aktivní látky, hydroxid sodný  
U – 2 (čistící a dezinfekční přípravek na veřejné a 
zdravotnické prostory)  

KAS* 

U – 3 (přípravek pro ošetření loveckých psů) neuvedeno 
*KAS … kvartérní amoniové sloučeniny 
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Tabulka 4. Výsledky testování dezinfekčních prostředků. 

Testovaný dezinfekční přípravek  
o dané koncentraci, okolní teplota  
a doba působení 

Biologické znečištění 

sérum 2 % 
(nízké) 

sérum 10 % 
(vysoké) 

krev 10 % 
(vysoké) 

A-1; 1 %; 30 min, + 22 °C          účinný účinný účinný 
A-2; 1 %; 30 min, + 22 °C   účinný účinný účinný 
A-3; 0,5 %; 30 min, + 22 °C      účinný účinný účinný 
P-1; 2 %; 30 min, + 22 °C  účinný účinný neúčinný* 
P-2; x %; 30 min, + 22 °C     účinný účinný neúčinný* 
P-3; 1 %; 30 min, + 22 °C   účinný účinný neúčinný* 
Ch-1; 1 %; 30 min, + 22 °C  účinný účinný účinný 
Ch-2; 10 %; 30 min, + 22 °C           účinný účinný účinný 
J; 1 %; 30 min, + 22 °C            účinný účinný neúčinný* 
U-1; 1 %; 30 min, + 22 °C        neúčinný* neúčinný* neúčinný* 
U-2; 1 %**; 30 min, + 22 °C      neúčinný* neúčinný* neúčinný* 
U-3; neředěný; 10 min***, + 22 °C   neúčinný* neúčinný* neúčinný* 

*nedošlo k poklesu o 99,99 %, proto je přípravek za daných podmínek označen jako neúčinný 
**v koncentraci doporučené výrobcem (10 %) nebylo možné test provést z důvodu vysoké cytotoxicity přípravku 
***přípravek není určen na dezinfekci povrchů a nemá stanovenu dobu působení 

 
Postup testování přípravků na nosičích se snaží přiblížit provozním podmínkám v chovech, kdy lze očekávat, 
že viry budou obaleny proteinovou nebo mukózní substancí a v důsledku toho tak částečně chráněny před 
účinkem dezinfekčních přípravků. Tuto ochranu lze ovšem poměrně snadno překonat řádně provedenou 
mechanickou očistou, která musí dezinfekci předcházet. Přítomnost 10 % krve omezuje pokles titru viru 
AMP v případě přípravků s obsahem peroxosloučenin a jodoforu. 
Testované přípravky titr viru AMP vždy snižovaly, ale ne o požadovaných 99,99 %, (tj. o 3 logaritmické 
řády). Při silném znečištění povrchů krví je proto nutné zvážit použití biocidu s jiným typem účinné 
látky. Někteří autoři doporučují jako vhodné pro inaktivaci viru AMP dezinfekční přípravky s obsahem 
chlornanu sodného, jodoforu, KAS, par peroxidu vodíku a formaldehydu. KAS jsou v komerčních 
přípravcích přítomny vždy ve směsi s dalšími aktivními látkami, ve spektru testovaných přípravků se 
nejčastěji jedná o aldehydy (A-1 až A-3), v jednom případě o peroxosloučeniny (P-1). Tyto přípravky 
jsou vůči viru AMP velmi efektivní. Naopak přípravek obsahující pouze KAS (U-2) požadovaný účinek 
nevykazoval. V tomto případě se však jednalo o biocid s deklarovaným účinkem pouze proti bakteriím 
a kvasinkám a zjištěný výsledek je proto ve shodě s informacemi výrobce. Dostačující pokles titru viru 
AMP nebyl zjištěn ani při použití alkalického čisticího prostředku s obsahem tenzidů (U-1) a také 
u přípravku U-3 o nejasném složení. 
Schválené biocidy s virucidním účinkem deklarovaným výrobcem jsou efektivní (za předpokladu 
dodržení použitých koncentrací) i za podmínek vysoké biologické zátěže v povrchovém testu, v případě 
kontaminace krví však zejména přípravky s obsahem peroxosloučenin nedosahují požadovaného 
poklesu titru viru AMP o 99,99 %. Stejně tak i použití neschválených, nevirucidních nebo velmi 
experimentálních přípravků je, vzhledem k jejich neúčinnosti, značně rizikové. 

II.2.5.2 Testování účinnosti dezinfekčních přípravků na virus AMP v provozních podmínkách 
chovů prasat 
Sanitace stájí probíhá v několika na sebe navazujících krocích: vystájení zvířat, mechanická očista, 
odmočení, mytí tlakovou vodou, vyschnutí, dezinfekce, vyschnutí, kontrola účinnosti dezinfekce, 
nastájení zvířat. V první řadě je nezbytné věnovat pozornost po vystájení prasat odstraňování 
organického materiálu ze stáje /sekce: vyvezení zbytků krmiva, steliva, prachu, vypuštění kejdových 
kanálů. Přítomnost organického materiálu ve stáji omezuje účinnost dezinfekčních přípravků 
a současně slouží některým mikrobům jako zdroj živin. Pozornost musí být věnována také odstranění 
biofilmu z napáječek. Kvalita mechanické očisty rozhoduje o účinnosti dezinfekce, je předpokladem 
efektivního působení dezinfekčních přípravků na dezinfikované plochy a tím omezení možnosti snížení 
účinnosti dezinfekčního přípravku.  
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Mechanickou očistou lze odstranit více než 90 % mikroorganismů. Bylo prokázáno, že při důkladně 
provedené mechanické očistě dochází ke snížení celkového počtu mikroorganismů (CPM) 
o 3 logaritmické řády (tj. o 99,9 %). 

Hodnocení účinnosti dezinfekčních přípravků 
v provozních podmínkách bylo ověřeno na 
třech farmách pro chov prasat ve stájích pro 
ustájení různých věkových kategorií prasat 
(porodna, odchovna selat a výkrmna prasat). 
Ve stájích pro každou věkovou kategorii 
prasat byly při každém odběru odebrány vždy 
dvě soupravy (před a pod dezinfekci) po šesti 
stěrech (obr. 2) z vybraných míst v kotci - 
koryto, napáječka, stěna sekce, hrazení 
kotce, podlaha kotce a slepý vzorek. 
Byla testována účinnost dezinfekčních 
přípravků se třemi různými účinnými látkami - 

 
Obr.2. Souprava na odběr stěrů na kontrolu  

účinnosti dezinfekce 

peroxidy, jodofory a glutaraldehyd v koncentracích doporučovaných výrobci, resp. dodavateli. 
Hodnocení kontroly účinnosti dezinfekce bylo v souladu s Metodikou provádění a hodnocení kontroly 
účinnosti dezinfekce Státní veterinární správy České republiky.  
Základním kritériem pro výběr vhodného přípravku je znalost cílového prostředí a jeho mikrobiálního 
zatížení včetně možnosti aplikace. U všech testovaných dezinfekčních přípravků obsahujících různé 
účinné látky došlo ve vzorcích po dezinfekci ke snížení celkového počtu mikroorganismů 
o 3 logaritmické řády ve srovnání se vzorky, odebranými před dezinfekcí. V souladu s Metodikou 
provádění a hodnocení kontroly účinnosti dezinfekce Státní veterinární správy České republiky, je 
možno dezinfekci hodnotit za účinnou, pokud průměrná hodnota CPM u stěrů odebraných na 
vytipovaných odběrových místech v jedné stáji /sekci po dezinfekci bude ≤5,0x103 KTJ.cm-2 plochy.  
Souhrnné výsledky testování účinnosti vybraných dezinfekčních přípravků, doporučovaných pro 
dezinfekci při průkazu viru AMP v provozních podmínkách chovů prasat vyjádřené ve formě průměru 
hodnot celkového počtu mikroorganismů ve stěrech odebraných před a po dezinfekci průměrnou 
hodnotou, jsou zpracovány do tabulky 5. 

Tabulka 5. Souhrnné výsledky mikrobiologické kontroly účinnosti dezinfekce 

Účinná látka Před dezinfekcí Po dezinfekci 
průměr min. max. průměr min. max. 

Peroxysloučenina 1,0 x 106 1,8 x 105 2,8 x 106 2,1 x 103 3,9 x 102 7,1 x 103 
Jodofor 1,1 x 106 2,0 x 105 3,0 x 106 2,3 x 103 4,3 x 102 7,6 x 103 
Glutaraldehyd 1,2 x 106 2,1 x 105 3,2 x 106 2,6 x 103 4,7 x 102 8,5 x 103 

 
Průměrné hodnoty CPM ve vzorcích všech testovaných dezinfekčních přípravků před dezinfekcí byly 
v řádu 106 na 1 cm-2 plochy. Nejvyšší mikrobiální kontaminace (v absolutních hodnotách) byla 
prokázána ve stěrech odebraných před dezinfekcí z krmných koryt (2,8x106 CPM . 1 cm-2), napáječek 
(3,2x106 CPM . 1 cm-2) a podlah (3,2x106 CPM . 1 cm-2) v kotcích. Nejmenší množství mikroorganismů 
před dezinfekcí (v absolutních hodnotách) bylo ve stěrech ze stěny sekcí (2,8x103 CPM . 1 cm-2). 
Průměrné hodnoty CPM ve vzorcích všech testovaných dezinfekčních přípravků po dezinfekci byly 
v řádu 103 na 1 cm-2 plochy. Nejvyšší mikrobiální kontaminace (v absolutních hodnotách) byla 
prokázána ve stěrech odebraných po dezinfekci z krmných koryt (4,0x105 CPM . 1 cm-2), napáječek 
(3,3x105 CPM . 1 cm-2) a podlah (3,8x105 CPM . 1 cm-2) v kotcích. Naproti tom nejmenší množství 
mikroorganismů po dezinfekci (v absolutních hodnotách) bylo ve stěrech ze stěny sekcí  
(3,6x102 CPM . 1 cm-2). Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci mechanické očisty je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost krmným korytům, napáječkám a podlahám. Naproti tomu úroveň mikrobiální 
kontaminace hrazení kotců a stěn sekcí byla závislá na poréznosti materiálu, vyšší byla u plastů a nižší 
u kovu. 
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II.2.6 Dezinfekce a faktory ovlivňující její účinnost 
 
Preventivní dezinfekce je nedílnou součástí opatření proti šíření viru AMP v chovech prasat. 
Preventivní dezinfekcí se udržuje prostředí v dobrém hygienickém stavu, a tím se předchází vzniku 
onemocnění.  
Naproti tomu ohnisková dezinfekce, která je součástí mimořádných veterinárních opatření při tlumení 
nákaz, zabraňuje šíření infekce v ohnisku nákazy a mimo něj. Při ohniskové dezinfekci se používají 
především dezinfekční přípravky účinné na prokázaného původce onemocnění. 

Podle doby, kdy se provádí, se rozlišuje na ohniskovou dezinfekci průběžnou a závěrečnou. 

Průběžná ohnisková dezinfekce je opakované dílčí opatření, které se provádí v průběhu trvání nákazy 
v jejím ohnisku. Týká se nejen chovného prostředí, ale i výměšků nemocných zvířat, jejich produktů 
a všech předmětů, s nimiž nemocné zvíře přišlo nebo mohlo přijít do styku. 

Závěrečná ohnisková dezinfekce je jednorázový zásah v ohnisku nákazy, který následuje po uplynutí 
pozorovací doby (tj. po vyléčení, utracení nebo uhynutí posledního nemocného zvířete). Její účinné 
provedení je předpokladem zrušení ohniska nákazy. Provedení této dezinfekce nařizují orgány místně 
příslušné veterinární správy, které určují způsob jejího provedení a zároveň kontrolují její účinnost. 

Zatímco preventivní dezinfekci je povinen zabezpečit chovatel, ohniskovou dezinfekci v zemědělských 
a potravinářských provozech mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby, které mají osvědčení 
o odborné způsobilosti v souladu s platnou legislativou. 

Stáje depopulované z důvodu průkazu AMP je možné znovu nastájit až 40 dní po vyčištění a dezinfekci. 
Doporučuje se k prvnímu nastájení využít sero-negativní sentinelová prasata, která by měla být pečlivě 
sledována po dobu nejméně 6 týdnů (klinický monitoring a sérologické zjišťování reinfekce). 

 
Dezinfekční přípravky, používané k dezinfekci stájí by měly splňovat několik požadavků: dobrou 
účinnost na mikroorganismy, minimální toxicitu pro makroorganismy, šetrnost k dezinfikovaným 
předmětům a zařízením, minimální negativní vliv na životní prostředí, dobrou rozpustnost, stabilitu, 
snadnou použitelnost a ekonomickou dostupnost. 
 
Pro dosažení předpokládané účinnosti dezinfekčních přípravků je třeba vzít do úvahy faktory, které 
mohou jejich účinnost ovlivnit, a to odolnost mikroorganismů, vlastnosti přípravku, způsob použití 
přípravku, charakter prostředí. 
Odolnost mikroorganismů - z hlediska dezinfekční praxe je nutné respektovat rozdílnou odolnost 
jednotlivých skupin mikroorganismů vůči dezinfekčním přípravkům, která vyplývá z rozdílných 
morfologických a biochemických vlastností a propustnosti buněčných membrán. Nejcitlivější na 
dezinfekční přípravky jsou obligátní (striktní) intracelulární bakterie, jako jsou mykoplazmata. Méně 
citlivé k dezinfekci jsou Gram-pozitivní a Gram-negativní bakterie, obalené viry a spory hub. Odolné 
vůči dezinfekci jsou neobalené viry a mykobakterie. Nejvíce odolné jsou bakteriální endospory 
a protozoální oocysty. Rezistentní vůči většině dezinfekčních přípravků jsou priony. 

Vlastnosti dezinfekčních přípravků - dezinfekční přípravky, které jsou určeny k úplné devitalizaci 
mikroorganismů, jsou označeny příponou –cidní, naproti tomu dezinfekční přípravky, které omezují 
růst mikroorganismů nebo brání jejich rozmnožování, jsou označeny příponou – statické. Podle spektra 
účinnosti se dezinfekční přípravky dělí na širokospektrální, s omezeným spektrem účinnosti 
a specifické. 

Stabilita dezinfekčních přípravků - má vliv na jejich účinnost, protože v průběhu skladování dochází 
u některých přípravků ke změnám složeni, snižuje se obsah účinné látky nebo funkční skupiny. 
U stabilních prostředků (např. chloramin) se vychází ze stanovení koncentrace preparátu, 
u nestabilních (např. chlorové vápno) potom z obsahu účinné látky a optimální teploty pracovních 
roztoků – stabilní prostředky (cca 50-60 oC), nestabilní prostředky (<30 oC). 
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Způsob použití dezinfekčních přípravků 
Odpovídající koncentrace přípravků je předpokladem jejich účinnosti. Nižší koncentrace přípravků 
může, kromě snížení účinnosti dezinfekce, také způsobovat přežívání méně citlivých mikroorganismů. 
Dezinfekční přípravky, které se aplikují ve vyšších koncentracích (např. alkoholy a fenoly), jsou více 
ovlivněny změnami koncentrace; zatímco přípravky které se aplikují v nižších koncentracích (např. 
formaldehyd), jsou na koncentraci pracovních roztoků méně citlivé. 
Doba expozice – doba, nezbytná pro devitalizaci mikroorganismů závisí na použitém přípravku 
a odolnosti cílových mikroorganismů. Přestože některé přípravky zabíjí mikroorganismy okamžitě, 
obvyklá doba expozice je 20 – 30 minut. 
Kvalita aplikace – předpokladem účinnosti přípravku je rovnoměrné pokrytí všech dezinfikovaných 
povrchů. 
Kvalita vody - vysoká mikrobiální kontaminace vody snižuje obsah účinné látky v pracovním roztoku. 
Vyšší koncentrace kationtů Ca2+ a Mg2+ v tvrdé vodě, použité na čistění, mytí i ředění dezinfekčních 
přípravků, může snižovat účinnost některých přípravků (např. kvarterní amoniové sloučeniny). 
Aplikační forma dezinfekčního přípravku – nejčastěji používanou formou je roztok, popř. pěna. 
Množství roztoku aplikovaného na 1 m2 povrchu musí být v souladu s doporučením výrobce, popř. 
dodavatele, běžně se aplikuje 0,3 – 0,5 l na 1 m2 dezinfikované plochy. 
Prášková forma je použitelná pouze pro dezinfekci kapalin (voda, moč) za předpokladu dodržení 
doporučené dávky přípravku a její homogenizace v dezinfikované kapalině. V suchém prostředí je 
prášková forma neúčinná. 
Prostorové aerosoly a plyny (např. formaldehyd, kyselina peroctová, mléčná, glykoly a peroxid vodíku) 
vyžadují hermetické uzavření dezinfikovaného prostoru a suché plochy určené k dezinfekci. Dále pak 
odpovídající teplotu (min. +15 oC) a vysokou relativní vlhkost vzduchu (min. 70 %) v dezinfikovaném 
prostoru. 
Vlastnosti prostředí – teplota a relativní vlhkost vzduchu ve stáji - dezinfekční aktivita se obvykle 
zvyšuje v souladu s mírným snížením teploty, i když některé dezinfekční přípravky jsou více závislé na 
teplotě prostředí. Glutaraldehyd je účinný již při teplotě od +5 oC, zatímco formaldehyd vyžaduje 
minimálně +15 oC. Persteril je účinný v širokém rozmezí teplot prostředí od 0 do +30 oC. 
pH může ovlivnit buněčný povrch bakterií i působení dezinfekčních přípravků. Některé přípravky jsou 
účinnější v kyselém prostředí (Persteril - pH 3,0-7,5), jiné v zásaditém prostředí (KAS – kvarterní 
amoniové sloučeniny – pH 9-10).  
Kvalita povrchu - účinnost dezinfekčních přípravků na porézních nebo drsných površích (např. dřevo, 
beton) je nižší než na hladkých površích (např. kovy, plasty). Propustný povrch měkkých venkovních 
výběhů je prakticky nedezinfikovatelný. 
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II.2.7 Základy biosekurity v populaci divokých prasat 
 
Základní opatření proti šíření viru AMP, tj. pravidla biologické bezpečnosti, platí i pro myslivce a členy 
mysliveckých sdružení. 

Klíčem v boji s virem AMP je důsledné dodržování zásad regulace početních stavů černé zvěře, 
vycházející z reálných početních stavů v jednotlivých honitbách včetně cíleného vyhledávání kadáverů 
divokých prasat a jejich bezpečné odstranění. 

Populační hustota černé zvěře by měla být v přirozených biotopech udržována v souladu s úživností 
prostředí, ve kterém se vyskytují, zohledňující narušení přirozených regulačních mechanismů – 
přítomnost velkých šelem a nepříznivých klimatických podmínek - nedostatkem potravy v určitých 
obdobích roku. Ovšem v současnosti po snížení početnosti velkých šelem ztratila černá zvěř hlavní 
predátory. Z velkých šelem hrál nejvýznamnější roli vlk, jehož výskyt je v naší kulturní krajině značně 
omezen. Stejně tak je tomu i u medvěda. V současnosti zanedbatelný vliv na regulaci populace černé 
zvěře má i sporadický výskyt rysa. Na nárůst početních stavů černé zvěře má samozřejmě vliv 
i současné klima a struktura krajiny, především pak způsob hospodaření. Velkoplošné pěstování 
obilovin, řepky, kukuřice i okopanin vytváří ideální potravní podmínky pro černou zvěř. Výsledkem výše 
uvedeného je postupné narůstání jejich početních stavů.  

Zvyšující se početní stavy černé zvěře a s tím související i vyšší populační hustota z epizootologického 
hlediska představují, i přes její relativní odolnost vůči chorobám, nejen zvýšení frekvence výskytu 
parazitárních onemocnění (trichinelóza), ale i nárůst potenciálního rizika vypuknutí nebezpečných 
nákaz (Aujezskyho choroba, africký mor prasat) a jejich rozšiřování. Dále nesmíme opomenout zmínit 
nárůst škod na zemědělských pozemcích i na lesních kulturách, nezanedbatelné jsou také přímé 
kontakty s lidmi či dopravní nehody, způsobené stále častějšími migracemi černé zvěře přes dopravní 
cesty včetně dálnic. 

Na rozmnožování černé zvěře působí celá řada faktorů, které se často vzájemně prolínají. Mezi vnitřní 
faktory patří geneticky daná reprodukční schopnost druhu či schopnost reprodukční adaptace na různé 
podmínky prostředí. Z vnějších faktorů je to především potravní nabídka v průběhu celého roku 
a optimální životní podmínky vycházející z příznivého klima v zimním a jarním období ve 
středoevropském regionu (velmi krátké období mrazivé zimy s vysokou sněhovou pokrývkou) a dále 
pak nedostatečná, nedůsledná, mnohdy nesystematická regulace početních stavů. Kromě výše 
uvedených faktorů má na hustotu černé zvěře vliv také nevhodné přikrmování černé zvěře a nevhodná 
sociální struktura tlup černé zvěře v důsledku nesprávného odlovu, která způsobuje omlazování 
populace spojené s nekontrolovatelnou reprodukcí. Z výše uvedených důvodů má nezastupitelnou 
úlohu v jednotlivých honitbách důsledné dodržování sociální struktury odlovené černé zvěře zaměřené 
na výraznou redukci početních stavů mladé zvěře, selektivní redukci dospělých kusů jako základu 
normovaných stavů a důsledný odstřel všech starých kusů. 

Při nalezení uhynulého divokého prasete v oblasti zamořené AMP je nutné jeho urychlené a hlavně 
bezpečné odstranění, a to odborně způsobilými pracovníky z prostoru včetně dezinfekce místa nálezu. 
S nalezenými uhynulými kadávery by měli manipulovat pouze pracovníci Státní veterinární správy 
v součinnosti s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a místně příslušnými orgány 
státní správy v souladu s platnou legislativou a platnými mimořádnými veterinárními opatřeními 
vydanými pro danou oblast.  

Uhynulá divoká prasata slouží jako významný zdroj nákazy a měla by být po odběru vzorku 
k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru AMP předána svozu asanačního podniku k bezpečné 
likvidaci. Nedílnou součástí dodržování zásad biologické bezpečnosti musí být vydezinfikování 
veškerého materiálu a pomůcek, které přišly do kontaktu s kadáverem včetně sanitace místa nálezu 
(účinnými dezinfekčními přípravky). 
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II.2.8 Preventivní opatření před šířením afrického moru prasat divokými 
prasaty 

 
V případě zhoršené epizootologické situace nebo při vydání mimořádných veterinárních opatření 
orgány Státní veterinární správy (SVS) pro danou oblast (v ohnisku a jeho nejbližším okolí) je nutné, 
aby myslivci a myslivecká sdružení dodržovaly následující opatření: 

1. Snížení populační hustoty černé zvěře v ohnisku a jeho okolí na minimum. 

2. Odstraňování uhynulých kusů. Aktivní vyhledávání uhynulých divokých prasat v průběhu celého 
roku, kdy všechny nalezené kadávery musí být co nejdříve po nálezu bezpečně odstraněny.  

� Nález kadáveru nahlásit místně příslušné Krajské veterinární správě (KVS).  
� Manipulaci s kadáverem je nutné provádět v rukavicích, gumové obuvi, zástěře, nejlépe 

lopatou nebo nástrojem, který lze dezinfikovat.  
� Kadáver se předává v uzavřeném vydezinfikovaném neprotrhnutelném plastovém pytli 

o tloušťce min. 200 µm nebo v big bagu.  
� Kadáver se přepravuje ve vozidle, vyčleněné pro tento účel.  
� Zajistit odvoz kadáveru do Státního veterinárního ústavu v Jihlavě nebo do asanačního podniku 

v závislosti na velikosti kadáveru a dohodě s laboratoří. Opatření kadáveru objednávkou 
vyšetření. 

� Účinná asanace místa nálezu (KVS nebo uživatel honitby podle pokynů KVS). 
� Dezinfekce vozidla na přepravu kadáveru, včetně všech pomůcek a zařízení, které byly při této 

činnosti použity, jakož i oděvu pracovníků, kteří přišli do kontaktu s kadáverem. 

3. Zákaz vjezdu vozidel lovců do dotčeného území. Vozidla musí být zaparkována mimo toto území. 
Výjimku tvoří vozidla, vyčleněná pro odvoz odlovené černé zvěře, resp. pro odvoz kadáverů. 

4. V oblasti výskytu AMP jsou oprávněni lovit pouze myslivci po proškolení znalostí základních 
hygienických zásad a principů biologické bezpečnosti. 

5. Regulace pohybu loveckých psů. 

6. Myslivci musí dodržovat zásady osobní hygieny – na dezinfekci rukou po lovu se používají účinné 
dezinfekční přípravky v doporučené koncentraci. 

7. Po návratu z lovu musí myslivci oděv a obuv uložit do plastových pytlů a poté je vydezinfikovat.  

8. Veškerá divoká prasata ulovená v zamořené oblasti (ohnisku nákazy) musí být viditelně označena, 
odebrány vzorky na vyšetření na AMP a poté uložena do kafilerních boxů. Jakákoliv manipulace 
s divočáky ulovenými v této oblasti, jako je vyvrhování a odvoz domů k lovci, je nepřípustná.  

Naproti tomu v nárazníkové zóně platí, že lovec po odevzdání předepsaných vzorků může se 
zvěřinou volně nakládat, pokud není v mimořádných veterinárních opatřeních platných v dané 
oblasti uvedeno, že úlovek musí být např. po nějakou dobu uchován v určité vzdálenosti od místa 
ulovení nebo, že uživatel honitby musí být vybaven např. chladicím zařízením pro uskladnění těchto 
jedinců po stanovenou dobu (do výsledku vyšetření vzorku na přítomnost viru AMP). 

Se zvěřinou, u které byl výsledek vyšetření vzorku na přítomnost viru AMP pozitivní, bude nakládáno 
v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními vyhlášenými příslušnými orgány SVS pro danou 
lokalitu, po odvozu do asanačního ústavu musí být celý prostor, kde byla uložena, důkladně umyt 
a vydezinfikován včetně všech pomůcek, pracovních nástrojů a oděvu pracovníků, kteří s nimi byli 
v kontaktu. 

9. Po návratu z lovu musí být vozidlo a všechny předměty a pomůcky, které přišly do kontaktu 
s ulovenými divočáky, řádně vydezinfikovány. 

10. Myslivec, nesmí přijít po lovu minimálně 48 hodin do kontaktu s domácími prasaty. 
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Kritické kontrolní body šíření viru AMP v populaci divokých prasat, včetně preventivních opatření jsou 
shrnuty do tabulky 6. 

Tabulka 6. Kritické kontrolní body šíření viru AMP v populaci divokých prasat, včetně preventivních opatření 

Biosekurita v populaci divokých prasat 

Faktor Preventivní opatření 

Zvířata 

Černá zvěř - Monitoring zdravotního stavu. 
- Redukce populace černé zvěře odstřelem – pouze myslivci. 
- Aktivní vyhledávání uhynulých zvířat a jejich bezpečné odstranění 

včetně dezinfekce místa nálezu. 
- Odběr vzorků ze všech ulovených zvířat pro vyšetření na AMP. 
- Manipulace a vyvrhování ulovených prasat v ohnisku a jeho okolí je 

nepřípustné. 
- Ulovená prasata v nárazníkové zóně po odběru předepsaných vzorků – 

uchování v chladícím zařízení po stanovenou dobu (výsledek vyšetření 
vzorku na přítomnost viru AMP). 

- Zákaz vnadění v ohnisku AMP a jeho okolí. 

Lovecký pes - Regulace pohybu v ohnisku AMP a jeho okolí. 

Hobby pes - Zákaz vstupu a pohybu v ohnisku AMP a jeho okolí. 

Člověk 

Myslivci - Dodržování zásad osobní hygieny. 
- Dezinfekce rukou po lovu - účinné dezinfekční přípravky v doporučené 

koncentraci. 
- Oděv a obuv po lovu - uložení do plastových pytlů do jejich dezinfekce 

v účinných dezinfekčních přípravcích v doporučené koncentraci. 
- Min. 48 hodin po lovu nesmí být v kontaktu s domácími prasaty. 

Houbaři, turisté, sběrači 
lesních plodů, lidé 
venčící psy 

- Zákaz vstupu do lesa, resp. vyhlášené oblasti v ohnisku AMP a jeho 
okolí. 

Dopravní prostředky 

Vozidla lovců - Zákaz vjezdu do ohniska AMP a jeho okolí. 
- Parkování mimo ohnisko AMP a jeho okolí. 
- Dezinfekce po návratu z lovu. 

Vozidla pro odvoz 
odlovené zvěře 

- Vjezd do ohniska AMP a jeho okolí. 
- Dezinfekce účinnými dezinfekčními přípravky v doporučené 

koncentraci. 

Vozidla turistů, houbařů 
a lidí se psy 

- Zákaz vjezdu do lesů v ohnisku AMP a jeho okolí. 

Předměty a pomůcky 

Nástroje (nože aj.) - Dezinfekce po návratu z lovu. 
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II.2.9 Preventivní opatření před zavlečením afrického moru prasat do chovů 
prasat 

 
Zavedení zásad biosekurity (biologické bezpečnosti) v chovech hospodářských zvířat zahrnuje komplex 
preventivních opatření, která zabraňují průniku patogenů do chovu a omezují jejich šíření nejen 
v areálu farmy, ale i mezi jednotlivými chovy. 

Samozřejmě některá opatření biosekurity mohou být pro chovatele obtížně proveditelná nebo 
nákladná. Proto musí být pro každý chov zpracován individuální plán biosekurity, vycházející z analýzy 
kritických míst a současně z požadavků a reálných možností daného chovatele, na který navazuje návrh 
jednoduchých, srozumitelných opatření včetně předem stanoveného časového harmonogramu jejich 
postupné realizace a následné pravidelné kontroly jejich dodržování. 

V části hodnocení externí biosekurity je nezbytné analyzovat kritické kontrolní body s důrazem na 
potenciální riziko průniku infekce do chovu: 
� prasaty; 
� lidmi (kontrola vstupu a pohybu osob, dezinfekční rohože, hygienická smyčka, černobílý systém 

provozu,…); 
� přepravními prostředky (zásady pohybu vozidel na farmě, dezinfekční vjezd, nakládací rampy, …); 
� volně žijícími zvířaty (oplocení farmy, sítě v oknech, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, …); 
� vzduchem (obecná, veterinární a hygienická ochranná pásma). 
 
V části hodnocení interní biosekurity je třeba věnovat pozornost analýze kritických kontrolních bodů s 
důrazem na: 
� optimalizaci technologických systémů (ustájení, krmení, napájení, větrání, manipulace 

s exkrementy, havarijní systémy,…); 
� vytvoření bariér (sanitační opatření); 
� krmivo a voda (kvantita, kvalita); 
� management zdraví (redukce stresu, medikace, vakcinace, evidence, monitoring zdravotního 

stavu); 
� kontrola produktů (zpětná analýza nálezů z jatek, používání antimikrobních látek, sledování reziduí 

inhibičních látek aj.). 

Kritické kontrolní body přenosu viru AMP do chovů prasat domácích rozdělené na oblasti externí 
a interní biosekurity včetně návrhu preventivních opatření jsou přehledně zpracovány do tabulky 7 
(externí biosekurita) a tabulky 8 (interní biosekurita).  
Ovšem i přes dodržování všech opatření biosekurity v chovech domácích prasat uvedených 
v tabulkách, je nutné současně při návrhu opatření biologické bezpečnosti zohlednit problematiku 
dynamiky populace černé zvěře. Zvyšující se početní stavy černé zvěře a s tím související vyšší populační 
hustota z epizootologického hlediska představují nárůst potenciálního rizika vypuknutí nebezpečných 
nákaz a jejich rozšiřování. Klíčem v boji s virem AMP je proto důsledné dodržování zásad regulace 
početních stavů černé zvěře, vycházející z reálných početních stavů v jednotlivých honitbách. 
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Tabulka 7. Kritické kontrolní body přenosu viru afrického moru prasat do chovů prasat domácích 

Externí biosekurita 

Faktor Preventivní opatření 

Zvířata  

Prase domácí 
Nákup prasat 
 
Účast na výstavách  

 
- Nákup prasat z jednoho chovu se stejnou nebo lepší nákazovou situací. 
- 30 denní karanténa nakoupených prasat před zařazením do stáda. 
- Karanténa po návratu z výstav. 

Černá zvěř - Redukce populace černé zvěře odstřelem. 
- Souvislé neporušené oplocení. 
- Pachové ohradníky okolo farmy. 
- Zamčené brány a branky. 

Osoby 

Ošetřovatelé - Zákaz domácího chovu prasat 
- Chovy se základní úrovní biosekurity - vlastní pracovní oděv a obuv. 
- Chovy se standardní úrovní biosekurity - faremní pracovní oděv a obuv. 
- Chovy s vysokou úrovní biosekurity - hygienická smyčka, faremní oděv a obuv. 

Veterinární lékaři 
Inseminační technici 
Konzulenti – výživa, šlechtění 
Servisní pracovníci 

- Doba bez kontaktu s prasaty z jiných chovů. 
- 24 hod – základní úroveň biosekurity - vlastní overal a návleky na obuv. 
- 48 hod – standardní úroveň biosekurity - faremní overal a návleky na obuv. 
- 72 hod – vysoká úroveň biosekurity - hygienická smyčka, faremní oděv a obuv. 

Přepravní prostředky  

Vozidla přepravující prasata - Dezinfekční vana/rám u vjezdu na farmu. 
- Sanitace (čištění, mytí a dezinfekce) po vykládce před další nakládkou prasat. 

Vozidla pro odvoz kejdy nebo 
chlévská mrvy 

- Dezinfekční vana/rám u vjezdu na farmu. 
- Zákaz vjezdu do „bílé zóny “farmy. 

Vozidla pracovníků farmy - Zákaz vjezdu do areálu farmy –parkoviště mimo areál farmy. 

Vozidla návštěv - Zákaz vjezdu do areálu farmy –parkoviště mimo farmu. 

Ochranná pásma  

Silnice Vzdálenost farmy od: 
- dálnice - 60 m; 
- silnice    I. řádu – 25 m; 
- silnice  II. řádu – 25 m; 
- silnice III. řádu – 18 m.  

Železnice Vzdálenost od nejbližších kolejí – 60 m. 

Energetika Vzdálenost chovu od osy krajního vodiče elektrického vedení vysokého napětí: 
- od 60 do 110 kV     – 15 m; 
- od 110 do 220 kV   – 20 m; 
- od 220 do 380 kV   – 25 m; 
-od transformátoru – 30 m. 

Veterinární ochranná pásma 

Další chovy prasat Doporučená odstupová vzdálenost - 1000 m. 

Jatka  Doporučená odstupová vzdálenost: 
- jatka porážející vlastní prasata –   0 - 50 m; 
- jatka porážející cizí prasata – 200 – 1000 m. 
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Tabulka 8. Kritické kontrolní body šíření viru afrického moru prasat (AMP) v areálu farem 

Interní biosekurita 

Faktor Preventivní opatření 

Optimalizace technologických systémů - přímý přenos 

Obrat stáda - Uzavřený obrat stáda – produkce vlastních prasniček. 

Technologie chovu - Turnusový systém chovu. 
- Ustájení jednotlivých věkových kategorií v samostatných stájích/ sekcích. 
- Dodržování technologických postupů ve všech článcích provozu farmy. 

Vytvoření bariér  

Vzdálenost mezi stájemi na 
farmě 

Orientační vzdálenost mezi 2 stájemi: 
- u podélných stěn 12 - 15 m; u štítových stěn cca 10 m;  
- nesmí docházet k nasávání vzduchu odváděného z jedné stáje do stáje druhé. 

Černobílý systém chovu Bílá zóna – objekty pro ustájení zvířat.  
Černá zóna – sklady, odpadové hospodářství, dílny, administrativní budova. 

Vnitřní bariéry Vnitřní opocení bílé zóny uvnitř areálu. 
Dezinfekční rohože na vstupu do stájí/sekcí. 

Pomůcky a nářadí Samostatné pomůcky a nářadí pro každou věkovou kategorii prasat, stáj/sekci. 

Dezinfekce Dodržování postupu dezinfekce stájí/sekcí mezi jednotlivými turnusy: 
- vystájení zvířat; 
- mechanická očista stáje/sekce - vyčistění (výkaly, zbytky krmiva,..);  
- namočení, umytí a oschnutí vnitřních povrchů stáje/sekce; 
- čistění a umytí technologických systémů (ustájení, krmení a napájení); 
- oprava technologických systémů; 
- dezinfekce; 
- kontrola účinnosti dezinfekce; 
- nastájení zvířat. 

Dezinsekce - Zabránění průniku hmyzu do stájí (sítě v oknech), přístupu ke krmivu 
(uzavřené obaly), pravidelný odkliz výkalů. 

- Hubení hmyzu (fyzikální, mechanické, chemické, biologické způsoby). 

Deratizace - Zamezení průniku hlodavců do stájí, znemožnění zahnízdění, omezení 
přístupu k potravě, odpuzování. 

- Hubení hlodavců (fyzikální, mechanické, chemické, biologické způsoby). 

Krmivo a voda  

Krmiva a krmné směsi  
- míchárny krmných směsí 
- sila pro skladování směsí 

- Pravidelná kontrola složení a kvality. 
- Sanitace výrobní linky, dezinfekce, dezinsekce, deratizace. 
- Pravidelné čištění sil min. 2 x ročně. 

Voda 
- vodní zdroje 
- napájecí systémy 

 
- 2x ročně kontrola kvality pitné a napájecí vody. 
- Sanitace rozvodů napájecí vody mezi turnusy. 

Management zdraví 

Zdravá prasata 
Prevence 
 
Profylaxe 
Evidence 

- 1x denně - pravidelná kontrola zdravotního stavu prasat. 
- Dodržování zásad správné chovatelské praxe. 
- Management řízení zdravotního stavu stáda (health herd management). 
- Vakcinační program včetně kontroly jeho dodržování. 
- Pravidelná kontrola vedení zootechnické a veterinární evidence. 

Nemocná prasata 
Veterinární činnost 

- Oddělené ustájení prasat se změnou zdravotního stavu v izolační stáji/ sekci. 
- Dezinfekce nástrojů, výměna jehel aj. 

Kontrola produktů 

Jatka - Zpětná analýza nálezů veterinární prohlídky jatečných prasat, jejich těl 
a orgánů po poražení a základním opracování. 

- Zpětná analýza výsledků stanovení reziduí inhibičních látek. 
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Implementace a účinnost navržených opatření však závisí především na velikosti chovu, 
technologických systémech chovu prasat, a především pak důsledné dodržování zásad správné 
chovatelské praxe. 

Preventivní opatření ve všech chovech prasat (drobnochov, malochov, ekologický chov, velkochov) 
mají zásadní význam pro zabránění zavlečení viru AMP do chovu a jeho následné šíření v areálu farmy.  

Možnost realizace a účinnost preventivních opatření však závisí především na velikosti chovu 
a technologických systémech chovu prasat. 

Úroveň biosekurity v drobnochovech, malochovech, ekologických chovech a chovech využívajících 
alternativní postupy mají obecně nižší úroveň biosekurity. 

Malochovy prasat se zaměřují především na produkci surovin a potravin živočišného původu pro 
vlastní potřebu. Prasata v malochovech jsou chována většinou v původních malých stájích, často 
s možností volného pohybu ve výbězích a přilehlých pastvinách majitele, většinou jsou k jejich krmení 
využívány také kuchyňské odpady. Tato prasata se poráží většinou přímo na farmě (domácí porážky – 
zabíjačky), na jatkách pouze výjimečně. 

Malochovy prasat je možno charakterizovat z pohledu biosekurity za chovy, kde chovatelé velmi často 
nedodržují obecné zásady správné chovatelské praxe. V malochovech jsou pouze omezené možnosti 
zavedení, a především pak dodržování obecných zásad biosekurity. Malochovy tak představují 
významné potenciální riziko pro šíření viru AMP. 

Ekologické chovy prasat využívají jak technologické systémy ustájení ve vnitřních stájích s přístupem 
do venkovního výběhu, tak celoroční systémy ustájení prasat ve venkovních výbězích i na pastvinách, 
popř. jejich kombinace. Ovšem vzhledem k malému počtu ekologických farem prasat je riziko zavlečení 
viru AMP do těchto chovů v rámci epizootologické surveillance často opomíjeno. 

Stejně jako ekologické chovy prasat, tak i malochovy a chovy s malým počtem prasat, kde je nižší 
úroveň biosekurity, představují významné potenciální riziko šíření viru AMP. 

Velkochovy prasat 

Biologická bezpečnost je všeobecně nejvíce rozšířena a dodržována především ve velkochovech prasat, 
kde dosahuje také nejvyšší úroveň. 

 
Komplexní vztah mezi specifickými cestami přenosu viru AMP včetně možnosti realizace preventivních 
opatření biosekurity v závislosti na velikosti chovu prasat je shrnuta v tabulce 9. 
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Tabulka 9. Preventivní opatření v závislosti na cestě přenosu infekce a velikosti chovu 

Cesty přenosu  
patogenů 

Opatření 
biosekurity 

D
ro

b
n

o
ch

o
v 

M
al

o
ch

o
v 

V
el

ko
ch

o
v 

Ek
o

ch
o

v*
 

Lidé 

Kontrola vstupu a pohybu     

Hygienická smyčka     

Ochranný oděv a obuv     

Dezinfekční rohože     

Zákaz domácího chovu prasat ošetřovateli     

Zákaz aktivní účasti na naháňkách a honech     

Zvíře 

Karanténa nakoupených zvířat     

Izolace nemocných zvířat     

Uzavřený obrat stáda     

Míchání prasat různého stáří      

Kontrola zdraví     

Vakcinační program     

Kontrola produktů     

Dopravní prostředky 

Dezinfekční vjezd     

Zákaz vjezdu cizích vozidel     

Omezení pohybu vozidel     

Stanovení hranice černo-bílé zóny     

Sanitace     

Technologické 
systémy 

Systém provozu (turnus/kontinuální)     

Chovné prostředí     

Údržba technologických systémů     

Čištění a dezinfekce     

Nářadí, pomůcky Čištění a dezinfekce     

Krmivo 

Kontrola spotřeby     

Kontrola kvality     

Čištění sil     

Voda 

Kontrola spotřeby     

Kontrola kvality     

Čištění a dezinfekce      

Stelivo 
Kontrola kvality     

Uzavíratelné uskladnění     

Volně žijící zvířata Neporušené oplocení areálu chovu     

Ptáci Sítě do oken a vrat/přívodů a odvodů vzduchu     

Kočky/psi Vakcinace a odčervení     

Hmyz Dezinsekce     

Hlodavci Deratizace     

Vzduch 
Prostorová izolace chovů     

Filtrace vzduchu     

Vysvětlivky: Stupeň obtížnosti realizace preventivních opatření 
 nízká   střední  vysoká  nevyskytuje se 
* Ekochov = bio chovy, ekologické chovy a chovy využívající alternativní postupy chovu 
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II.2.10 Individuální plán biosekurity v chovech prasat 
 
Účinný a dobře naplánovaný individuální plán biosekurity v chovu prasat je důležitý k zabezpečení 
udržitelné produkce zejména v oblastech s vysokou koncentrací chovů, malými vzdálenostmi mezi 
jednotlivými chovy. Chovatel spolu s veterinárním lékařem by se měl soustředit na vytvoření a využití 
individuálního plánu biologické bezpečnosti chovu jako součásti celkové strategie řízení zdraví, 
produkce a reprodukce. Chovy s vyšší úrovní biosekurity dosahují vyšší užitkovost s nižšími náklady na 
jednotku produkce. Zavedení individuálního plánu biosekurity s sebou přinese na jedné straně 
navýšení nákladů, ale na straně druhé dochází při jeho důsledném dodržování ke snížení frekvence 
výskytu onemocnění, zvýšení úrovně welfare a užitkovosti zvířat, jakož i v neposlední řadě k poklesu 
nákladů na veterinární péči a tím i snížení spotřeby antimikrobiálních látek. 
 
Hlavní potenciální rizikové faktory pro zavlečení viru AMP do chovů prasat (schéma 3) jsou následující: 
� epizootologická situace v regionu 

� hustota chovů prasat na km2  

� přítomnost hostitelů a vektorů 

� systém a velikost chovu 

� možnost kontaktu s volně žijícími zvířaty 

� možnost kontaktu s ostatními domácími zvířaty 

� přímý kontakt s osobami 

� kontaminovaná vozidla 

� kontaminované krmivo a voda 

� sdílené nářadí a zařízení 

� neúčinná dezinfekce 

� absence dezinsekce a deratizace 

 
 

 
Schéma 3. Potenciální rizikové faktory zavlečení viru afrického moru prasat do chovů. 



30 

Významné potenciální riziko pro šíření viru AMP představují především chovy s nízkou úrovní 
biosekurity (tj. hlavně malochovy a ekologické chovy s přístupem zvířat do výběhu, popř. na pastvinu). 
Extenzivní systémy chovu jsou většinou spojeny s pastvou v průběhu vegetačního období, respektive 
s celoročním pobytem zvířat v pastevních areálech. V extenzivních chovech, zvláště v rozlehlých 
pastevních areálech, je zavedení některých zásad biosekurity obtížné, nebo zcela nemožné. 
Požadovaný efekt těchto opatření by byl nulový, jen by zbytečně zvyšoval vstupní náklady. Naproti 
tomu v intenzivních chovech hospodářských zvířat je možné, a dokonce žádoucí striktní dodržování 
všech zásady biosekurity.  

Základním opatřením zabraňujícím šíření viru AMP je dodržování zásad biosekurity ve všech systémech 
a fázích chovu prasat. 
 
Dodržováním zásad biologické bezpečnosti chovu jsou vytvořeny předpoklady ochrany zdraví zvířat 
a lidí i zajištění odpovídajících podmínek pro produkci biologicky plnohodnotných zdravotně 
nezávadných surovin a potravin živočišného původu jako významné podmínky dosažení ekonomické 
rentability chovatele. 
 
Komplexní vztah mezi jednotlivými technologickými systémy chovu prasat a specifickými cestami 
přenosu viru AMP jsou zřejmé ze schématu 4. 
 
 

 
 

Schéma 4. Komplexní vztah mezi jednotlivými technologickými systémy chovu prasat  

a specifickými cestami přenosu viru afrického moru prasat 
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II.3. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 
Dodržováním zásad biologické bezpečnosti chovu jsou vytvořeny předpoklady ochrany zdraví zvířat 
a lidí i zajištění odpovídajících podmínek pro produkci biologicky plnohodnotných zdravotně 
nezávadných surovin a potravin živočišného původu, které kromě ekonomických přínosů pro farmáře, 
zahrnují samozřejmě i aspekty ochrany životního prostředí. 
 
Základní preventivní opatření biosekurity, které je možné realizovat nejen ve velkochovech, ale 
i v malochovech, které v případě, že jsou řádně a přísně dodržována, jsou účinná při minimalizaci rizika 
zavlečení a šíření viru AMP, zahrnují: 

� Monitoring zdravotního stavu divokých prasat v nejbližším okolí farmy a nákazové situace ve 
spolupráci s mysliveckými sdruženími a orgány Státní veterinární správy České republiky. 

� Důsledná regulace populace divokých prasat v souladu s platnou legislativou včetně důsledného 
dodržování normovaných (v oblastech výskytu viru AMP minimálních) stavů černé zvěře v honitbách. 

� Udržované kompaktní oplocení farmy, zabraňující přístupu volně žijících zvířat, včetně divokých 
prasat do areálu farmy, stájí, skladů krmiv atd. a pravidelná kontrola jeho stavu. 

� Nákup prasat z důvěryhodných a ověřených zdrojů (komerční chovy). 
� Chov prasat v uzavřených stájích. 
� Prevence přímého kontaktu prasat v chovech s osobami, které by mohli být v kontaktu s divokými 

prasaty (např. myslivci, turisté pohybující se ve volné přírodě s vyšší frekvencí výskytu černé zvěře), - 
min. 48 hodin časový odstup u myslivců mezi lovem v oblasti s výskytem AMP u divokých prasat 
a kontaktem s domácími prasaty na farmě. 

� Zákaz vstupu cizím osobám do objektů pro ustájení prasat; do stájí pro chov prasat mají přístup pouze 
osoby, které jsou odpovědné za péči o zvířata, respektive léčení zvířat. 

� Všichni pracovníci, kteří jsou v kontaktu s prasaty, musí dodržovat základní pravidla „černobílého 
systému“, do chovu vstupovat vždy přes hygienickou smyčku (tj. špinavá šatna pro uložení civilního 
oblečení a obuvi – sprcha - čistá šatna pro uložení faremního oblečení; při ošetřování prasat používat 
pouze faremní oblečení a obuv, které nesmí opustit areál farmy); před vstupem do stájí, ale samozřejmě 
také po ukončení pracovní činnosti ve stájích nebo při přemístění mezi jednotlivými stájemi na farmě by 
si měli umýt ruce mýdlem; dále nemohou přinášet na farmu vlastní potraviny obsahující vepřové maso. 

� Všichni pracovníci, kteří přichází do kontaktu s prasaty (ošetřovatelé) nebo mají přístup do stáje, 
nesmí doma chovat prasata, dále se musí vyhýbat návštěvě jiných chovů prasat. 

� Zabezpečení krmiva a vodních zdrojů před kontaminací (sekrety, exkrety, výkaly) volně žijícími zvířaty. 
� Zákaz zkrmování čerstvého zeleného krmiva, sklizeného v oblastech ohrožených virem AMP. 
� Všechna nakupovaná krmiva i podestýlka musí pocházet z ověřených zdrojů. 
� Jadrná krmiva, vyprodukovaná a sklizená v prostoru vyhlášeného ohniska výskytu AMP a jeho nejbližšího 

okolí, by měla být minimálně po dobu 30 dnů skladována mimo dosah divokých i domácích prasat, v 
případě možnosti v této době ošetřena tak, aby došlo k inaktivaci potenciálně přítomného viru AMP.  

� Sláma, sklizená v oblasti se zvýšeným rizikem výskytu AMP, která by měla být použita jako podestýlka 
pro domácí prasata, musí být před použitím skladována mimo dosah divokých prasat po dobu 
minimálně 90 dnů. 

� Důsledné dodržování zásad správné chovatelské praxe v oblasti hygienických opatření, spočívající 
v pravidelné sanitaci, tj. čistění, mytí, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci všech objektů pro ustájení 
zvířat včetně jejich příslušenství a přepravních prostředků účinnými přípravky. 

� Dezinfekční rohože s účinnými dezinfekčními přípravky umístěné na vstupu na farmu, do stájí, ale 
také u jednotlivých sekcí. 

� Zabránění průniku lezoucího i létajícího hmyzu do objektů pro ustájení zvířat (oprava oken, instalace 
okenních sítí aj.), pravidelné provádění preventivní a represivní dezinsekce zaměřené na vývojová stádia 
hmyzu i dospělce. 

� Zamezení průniku hlodavců na farmu a do stájí opravou všech míst umožňujících hlodavcům vstup 
do stáje, příp. jejich zahnízdění a přebývání, průběžná preventivní a represivní deratizace v souladu 
s intenzitou výskytu hlodavců v chovu. 

� Řádná likvidace těl uhynulých zvířat nebo částí mrtvých zvířat v souladu s platnou legislativou tak, aby se 
zabránilo šíření patogenů z tohoto potenciálně infekčního materiálu a jejich přemístění do uzavřeného 
kafilerního boxu umístěného na hranici farmy tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaktu s volně žijícími zvířaty. 
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III.  Srovnání „novosti postupů 

V metodice jsou uvedeny zcela nové, experimentálně podložené výsledky, na jejichž základě jsou 
navržena doporučení jednotlivých preventivních opatření, která mají zabránit pronikání a šíření viru 
afrického moru prasat v populaci divokých prasat, v ekochovech, drobnochovech, malochovech i ve 
velkochovech domácích prasat, vycházející z analýzy potenciálních rizikových faktorů přímého 
a nepřímého přenosu viru afrického moru prasat mezi infikovanými a vnímavými zvířaty, vytipování 
kritických kontrolních bodů biosekurity a ověření účinnosti v provozních podmínkách chovů prasat. 

IV. Popis uplatnění certifikované metodiky 

Metodika je přednostně určena především všem chovatelům prasat v České republice, chovatelským 
svazům, orgánům státní správy prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, Státní veterinární správy 
ČR, Českomoravské myslivecké jednoty, dále soukromým veterinárním lékařům, krajským informačním 
střediskům, zemědělským poradcům, členům mysliveckých sdružení včetně odborné veřejnosti 
i dalším zájemcům o danou problematiku. Obsahová náplň metodiky je určena také pro zařazení jak 
do sylabů výuky, tak do učebních textů pro střední odborné školy a univerzity s veterinárním 
a zemědělským zaměřením. 

V. Ekonomické aspekty 

Předpokládané přínosy jsou vyčísleny na příkladu chovu se 100 prasnicemi základního stáda s roční 
produkcí 3000 vykrmených prasat. Optimálně nastavený systém biosekurity se v dlouhodobém časovém 
horizontu projeví ve snížení infekčního tlaku v chovu, zlepšení konverze krmiva s následným snížením 
morbidity (nemocnosti) a mortality (úhynů) prasat, což má samozřejmě pro chovatele významný 
ekonomický efekt. Při stanovení předpokládaného ekonomického přínosu vycházíme z předpokladu, že 
dodržováním programu péče o zdraví a biologickou bezpečnost chovu dojde, na základě odborného 
kvalifikovaného odhadu, ke zlepšení zdravotního stavu chovaných prasat ke snížení nákladů na veterinární 
péči minimálně o 10 %. Přičemž náklady na veterinární službu a léky představují v chovech prasat cca 
1,00 Kč na kus a den, tato úspora tak dosahuje cca 0,10 Kč/kus/den, tj. za rok cca 36,50 Kč na jedno prase. 
V případě farmy s 3 000 ks prasat pak úspora, jenom na veterinárních nákladech, představuje za jeden rok 
109 500,- Kč. 
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