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Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 30.3.2017
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 ke dni 2. 3. 2017, byla potvrzena pouze dvě další
ohniska v malochovech drůbeže. U volně žijících ptáků se situace nezměnila, připomínáme, že doposud
byla zjištěna přítomnost viru aviární influenzy subtypu H5N8 u 52 kusů (40 labutí, 8 kachen, 2 husy
divoká, 2 volavky popelavé).
Od začátku roku 2017 k dnešnímu dni bylo potvrzeno celkově 39 ohnisek HPAI, z toho 33 ohnisek HPAI
H5N8 v malochovech drůbeže, 5 ohnisek HPAI H5N8 v komerčních chovech drůbeže 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 v ČR:
- 38. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 10. 3. 2017 v malochovu drůbeže v obci Dobrá (okres FrýdekMístek) v Moravskoslezském kraji,
- 39. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 22. 3. 2017 v malochovu drůbeže v obci Poseč (okres Karlovy
Vary) v Karlovarském kraji.
Pozn. Ochranná pásma ani pásma dozoru vymezená kolem těchto nových ohnisek nezasahovala na
území jiných členských států. U potvrzeného ohniska v obci Dobrá v Moravskoslezském kraji se
překrývají pásma dozoru s vymezenými pásmy dozoru u ohnisek Orlová a Doubrava. U potvrzeného
ohniska v obci Poseč v Karlovarském kraji vymezené pásmo dozoru zasahuje do Plzeňského kraje.
Ke dni 30. 3. 2017 budou zrušena mimořádná veterinární opatření pro ohniska i vymezená uzavřená
pásma již pro 34 ohnisek. Na začátku příštího týdne budou ukončena opatření také u dalších 3 ohnisek
(Božičany – okres Karlovy Vary, Poustka – okres Cheb, Klest – okres Cheb). Ochranná pásma a pásma
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dozoru pro zbylá 2 ohniska (Dobrá – okres Frýdek-Místek, Poseč – okres Karlovy Vary) budou zrušena
do poloviny dubna 2017. Vývoj postupného rušení uzavřených pásem můžete sledovat na webových
stránkách SVS.
Pro ucelený přehled doplňuji současnou situaci v Evropě. První ohnisko HPAI subtypu H5N8 u drůbeže
bylo potvrzeno v říjnu 2016 v Maďarsku. V současné době je HPAI už rozšířena téměř na celém území
Evropy a vyskytla se již ve 28 zemích. Samotných ohnisek v chovech drůbeže bylo nahlášeno více než
1 070. Postiženy byly především komerční chovy vodní drůbeže. Ke dni 30. 3. 2017 byla nákaza
v chovech drůbeže zachycena ve všech okolních státech, nejvíce postižené jsou však Francie (484
ohnisek), Maďarsko (234 ohnisek), Bulharsko (68 ohnisek), Německo (88 ohnisek) a Polsko (65
ohnisek).
V současné chvíli sice došlo k významnému zlepšení nákazové situace a poklesu rizika šíření HPAI
na území ČR, nicméně možnost vzniku dalšího ohniska stále přetrvává.
S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy
1. Mapa ohnisek HPAI a vymezených uzavřených pásem v ČR ke dni 30. 3. 2017
2. Mapa – Případy HPAI H5N8 u volně žijící ptáků ke dni 30. 3. 2017
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Rozdělovník:
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a
ekologického zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Členové ústřední nákazové komise
Krajské úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
filipiteam@seznam.cz
hlavacek.xx@seznam.cz
Asociace chovatelů exotických ptáků ACHEP
- Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
- Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
Klub přátel exotických ptáků KPEP
- Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
- Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
- Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
- Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
Klub chovatelů zebřiček ČR
- Jiří Švadlenka, předseda – svadlenka.jiri@seznam.cz
WPA CZ-SK
- Ing. Petr Bach, DiS, předseda - petrbach1@email.cz
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
- Antonín Korec, předseda - antonin.korec@vodnanskekure.cz
ČSCH ZO Kdyně II
- Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
Forpus klub
- RNDr.Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz
Klub chovatelů andulek KCHA
- Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
Český klub chovatelů korel
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- Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
Český klub chovatelů agapornisů CZAC
- Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
- Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
- Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva
- Adam Bura, předseda - Bura.Adam@seznam.cz
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