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V Praze dne 02.02.2017

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 1. 2. 2017
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní
aviární influenzy u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.
Od poslední aktualizace, kterou jsme Vám zasílali dne 31. 1. 2017, byla potvrzena dvě nová ohniska
v chovech drůbeže a virus aviární influenzy H5 byl potvrzen u volně žijící labutě v Jihočeském kraji.
V pořadí 14. ohnisko aviární influenza H5 bylo potvrzeno dne 31. ledna 2017 ve smíšeném malochovu
drůbeže (slepice, kachny) v Ledenicích (okres České Budějovice) v Jihočeském kraje. Chovatel nahlásil
úhyn 2 kusů drůbeže z celkově přibližně 40 chovaných. Vzorek uhynulých ptáků byl zaslán
k laboratornímu vyšetření, které dne 31. 1. 2017 PCR metodou potvrdilo přítomnost aviární influenzy
H5. Stanovení patogenity a typu neuraminidázy stále probíhá. Krajská veterinární správa pro Jihočeský
kraj vydala opatření k zamezení šíření nákazy. Utracení zbývající drůbeže v infikovaném chovu bude
provedeno dnes - 1. 2. 2017.
V pořadí 15. ohnisko aviární influenzy H5 bylo potvrzeno dne 31. ledna 2017 v komerčním chovu
výkrmových kachen v obci Vlachovo Březí (okres Prachatice) v Jihočeském kraji. Chovatel nahlásil
úhyn 1275 kusů drůbeže z celkově přibližně 17 000 chovaných. Vzorek pěti uhynulých ptáků byl zaslán
k laboratornímu vyšetření, které dne 31. 1. 2017 PCR metodou potvrdilo přítomnost aviární influenzy
H5. Stanovení patogenity a typu neuraminidázy stále probíhá. Krajská veterinární správa pro Jihočeský
kraj vydala opatření k zamezení šíření nákazy. Utracení drůbeže v infikovaném chovu bude provedeno
dnes - 1. 2. 2017.
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