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Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 23. 2. 2017
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní
aviární influenzy (dále jen HPAI) u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.
Od poslední aktualizace, kterou jsme Vám zasílali dne 16. 2. 2017, byla potvrzena další tři nová ohniska
v malochovech drůbeže. U volně žijících ptáků byla zjištěna přítomnost viru aviární influenzy subtypu
H5N8 již celkově u 52 kusů (poslední 2 pozitivní případy – v obci Želiv v čističce odpadních vod
a v blízkosti kulturního domu Ostrov, oba případy v kraji Vysočina).
Od začátku roku 2017 k dnešnímu dni bylo potvrzeno již 32 ohnisek HPAI, z toho 31 ohnisek HPAI
H5N8 bylo potvrzeno v chovech drůbeže (28 malochovů, 3 komerční chovy) a 1 ohnisko HPAI H5N5
bylo potvrzeno u ptáků držených v zajetí v Zoologické zahradě Liberec. U všech ohnisek byla vydána
opatření k zamezení šíření nákazy.
Přehled nových ohnisek:
- 30. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 21. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Doubrava (okres
Karviná) v Moravskoslezském kraji,
- 31. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 23. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Dačice (okres
Jindřichův Hradec) v Jihočeském kraji,
- 32. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 23. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Bohy (okres Plzeň sever) v Plzeňském kraji.
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Přílohy
1. Mapa ohnisek HPAI a vymezených uzavřených pásem v ČR
2. Mapa míst nálezu uhynulých volně žijících ptáků s průkazem HPAI H5N8
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