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Dle rozdělovníku

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 2. 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 23. 2. 2017, bylo potvrzeno dalších 5 nových
ohnisek (3 ohniska v malochovech drůbeže a 2 ohniska v komerčních chovech drůbeže). U volně žijících
ptáků se situace nezměnila, 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 37 ohnisek HPAI, z toho 36 ohnisek HPAI
H5N8 bylo potvrzeno v 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:
- 33. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 24. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Bernartice (okres
Trutnov) v Královéhradeckém kraji,
- 34. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 24. 2. 2017 v malochovu drůbeže rovněž v obci Bernartice
(okres Trutnov) v Královéhradeckém kraji.
Pozn. 33. ohnisko a 34. ohnisko se nachází ve stejné obci přibližně 1 km od sebe vzdálené, vydaná
nařízení pro uzavřená pásma jsou tedy totožná pro obě ohniska. Vymezené ochranné pásmo a pásmo
dozoru zasahuje z Královéhradeckého kraje také na území Polska. Státní veterinární správa
informovala příslušné veterinární orgány v Polsku
- 35. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 25. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Božičany (okres
Karlovy Vary) v Karlovarském kraji.
- 36. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 28. 2. 2017 v komerčním chovu drůbeže v obci Poustka
(okres Cheb) v Karlovarském kraji
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- 37. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 28. 2. 2017 v komerčním chovu drůbeže v obci Klest (okres
Cheb) v Karlovarském kraji
Pozn. Vymezená pásma dozoru od 36. a 37. ohniska zasahují na území Německa. Státní veterinární
správa informovala příslušné veterinární orgány v Německu.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

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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