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Tisková zpráva č. 178
ze dne 20. ledna 2020

V ČR POTVRZEN VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY
Státní veterinární správa v sobotu dne 18. ledna 2020 potvrdila na území České
republiky výskyt aviární influenzy (ptačí chřipky). Jedná se o vysoce patogenní
subtyp H5N8. Ohnisko nákazy se nachází v malochovu drůbeže s dvanácti
slepicemi a třemi kachnami v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji Vysočina. Šest
slepic během dvou dnů uhynulo. Předpokládá se, že nákazu do chovu zavlekli
volně žijící ptáci. Ihned po nahlášení úhynu přijali veterinární inspektoři
nezbytná opatření; uhynulé slepice byly odeslány k vyšetření do Státního
veterinárního ústavu Praha.
Státní veterinární správa v souladu s platnou legislativou přijala s okamžitou
platností opatření k zamezení šíření nákazy, to znamená, že zbývající drůbež
z chovu byla utracena a kolem ohniska bylo vymezeno tříkilometrové ochranné
pásmo a rovněž pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V pásmech byla
vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Za uhynulou a utracenou drůbež
náleží zasaženým chovatelům dle zákona odškodnění.
V rámci mimořádných veterinárních opatření bude zamezen pohyb drůbeže do
pásem a z pásem, bude také proveden soupis chovů drůbeže. Dále bude
zakázáno pořádání výstav či burz drůbeže a ptactva, které představují velké
riziko šíření nákazy.
Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, k jejich přenosu
dochází zejména trusem. Infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody
kontaminované trusem infikovaných ptáků. Základním preventivním
opatřením je (pokud možno) chov drůbeže v uzavřených prostorách. U chovů,

kde toto není možné zajistit, je alespoň nezbytné minimalizovat riziko
kontaminace vody, krmiva a podestýlky, osvědčilo se i zasíťování celého chovu.
V případě zvýšeného úhynu drůbeže ve vašem chovu, nepřijímání potravy či
náhlého poklesu snášky neprodleně kontaktujte příslušnou krajskou veterinární
správu. Informujte ji, že jste členy Českého svazu chovatelů (informaci o
nákaze, prosím, nahlaste i na sekretariát do Prahy). Majitelé genetických zdrojů
drůbeže, tedy českých slepic a českých hus, upozorní veterinární inspektory, že
chovají drůbež národního plemene, a že chov je podporovaný Ministerstvem
zemědělství ČR.

ELIŠKA STEJSKALOVÁ

stejskalova@cschdz.eu

