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Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Marian Jurečka 
ministr 
Těšnov65/17 
110 00 Praha 1 
 
 

 

Vážený pane ministře, 

 obracím se na Vás jako zástupce zemědělců v okrese Zlín, který se stal dnešním 

dnem, tj. 3. 7. 2017, oblastí zamořenou africkým morem prasat. Od zjištění nákazy 

úzce spolupracuji s Krajskou veterinární správou ve Zlíně a účastním se všech 

jednání, na kterých jsou přijímána opatření pro monitoring zvířat a zamezení šíření 

nákazy. 

 V okrese Zlín byly v tuto dobu zahájeny žně ozimých ječmenů, blíží se sklizeň 

řepky a ostatních obilovin. Toto období bývalo dříve obdobím regulace stavů silně 

přemnožených prasat divokých. Nyní, kdy se stáváme oblastí, v níž platí zákaz lovu 

divokých prasat, se stáváme zároveň oblastí „klidovou“ pro tento druh zvěře. 

Opatření – zákaz lovu-plně chápu a bylo nejen mně, ale i myslivcům a uživatelům 

honiteb dostatečně vysvětleno. Ale na druhou stranu, divoká prasata, která budou mít 

klid, mohou před svým úhynem zlikvidovat značnou část úrody a zemědělcům tím 

způsobit rozsáhlou finanční újmu. Chápu prohlášení zástupců státní veterinární 

správy, že prioritní je nákazu protlačit, ale pokud je hrazena likvidace uhynulých 

zvířat, asanační prostředky, ochranné pomůcky a svoz, proč se prozatím nikdo 

nezabýval i případnými škodami na porostech, které jistě v souvislosti s přijatými 

opatřeními nastanou? Řešit případné škody nebo metodiku zjišťování ztrát na 

polních porostech po sklizni bude velmi obtížné. Nevíme nikdo, jaké škody mohou 

přijatá opatření způsobit, ale je to situace, kterou si zemědělci nezpůsobili sami, a 

Ministerstvo zemědělství by mělo sdělit, zda a jak se bude tento problém řešit. 

 V dopise se nezmiňuji o chovatelích prasat, protože zde jsou opatření jasná a 

případné náhrady za likvidaci zvířat budou jistě stanoveny (doufám, že k likvidaci 

nedojde). Přesto i zde vzniknou problémy s prodejem zvířat, protože i když nemoc 

není přenosná na člověka, obyvatelstvo obyčejně reaguje omezením nákupu masa, 

což povede k sníženým odběrům zvířat na jatka, přerůstání zvířat na stáji a 
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následnému horšímu zatřídění do výkupních kategorií. I na tuto skutečnost by mělo 

být ministerstvo připraveno, neboť výše popsané může být pro podniky s chovem 

prasat důvodem k ukončení činnosti. 

 Stavy divokých prasat jsou v naší oblasti dlouhodobě přemnožené a 

s politováním musím konstatovat, že tento problém nikdo nechce řešit. V současné 

době, kdy se vlastníkům honiteb sníží příjmy z důvodu úhynu lovených zvířat, 

nebudou mít tito finance ani na případné krytí škod zvěří. V této souvislosti chci 

upozornit, že stejné škody nám v naší oblasti způsobuje i daňčí zvěř, což rovněž nikdo 

neřeší. 

 Vaši odpověď očekávám co nejdříve, neboť čas jde v tuto chvíli proti 

zemědělcům. Závěrem ještě uvádím, že na jednáních jsem upozornil na sklizně trav na 

semeno a na „migraci“ sklizňové techniky v době žní. Byl jsem ubezpečen, že osivem a 

přejezdy techniky se nákaza nešíří. 

 S pozdravem  

 

Ve Zlíně, 3. července 2017 

 

 

 

 

Ing. Petr Slovák v.r. 

předseda AK Zlín 

      

       


