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Věc: Předání informací Státní veterinární správy týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě  

 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy Vám tímto předává dopis Ústřední 
veterinární správy Státní veterinární správy, IČ: 00018562, se sídlem Slezská 100/7, Praha 2, týkající 
se informací o výskytu ptačí chřipky v Evropě včetně letáku „Ptačí chřipka - informace pro 
veřejnost“. V tomto dopisu Vás Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy žádá, abyste 
v rámci svých možností informovali chovatele drůbeže o povaze nákazy a možných preventivních 
opatřeních.  

 

 
RNDr. Štěpán  K y j o v s  k ý  
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí 

-podepsáno elektronicky- 

 

 
 
 

Přílohy: 
- dopis Státní veterinární správy, č.j.: SVS/2016/144120-G, ze dne 24.11.2016 
- leták „Ptačí chřipka - informace pro veřejnost“ 

Rozdělovník: 
− všechny městské části, pracovníci vykonávající státní správu ve věcech veterinární péče                         

(do datových schránek)  
− spis  

    
           dle rozdělovníku 

 

   

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí  
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Statni 
veterinarni 
sprava 

C. j.: SVS/2016/144120-G 

Vyfizuje: MVDr. Marie Vagnerova 

Telefon: +42022701 0221 

V Praze dne 24.11.2016 

, ... 

Osti'edni veterinarni sprava 
Statni veterinarni spravy 

Slezska 1 00/7, Praha 2, 120 56 
T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 
Elektronicka adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz 
ID datove schranky: d2vairv 
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svsoes625bSb84 

Vsem krajskym ufadum 

Vyskyt ptacl chripky v Evrope- informace pro drobnochovatele 

Vazena panf, vazeny pane, 

v soucasne dobe se v Evrope objevila fada pffpadu vysocepatogennf ptacf chfipky u volne zijfcfch ptaku 
i v chovech drubeze. Pfestoze na uzemf Geske republiky vyskyt teto nakazy nebyl zjisten od roku 2007, 
v okolnfch evropskych statech je v letosnfm roce pocet pfipadu vysocepatogennf ptacf chi'ipky 

.. mimofadne cetny. Proto si Vas dovoluji pozadat, abyste v ramci svych moznostf informovali chovatele 
drubeze 0 povaze nakazy a moznych preventivnfch opatfenfch. 

V pffloze tohoto dopisu naleznete letak ,Ptacf chfipka - informace pro vefejnost", kde jsou uvedeny 
vsechny dulezite informace. 

Aktualnf nakazovou situaci je mozne sledovat na http://www.svscr.cz/zdravi-zviratlptaci-chripka
influenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/ . 

S pozdravem 

Pi'ilohy 

1. Letak: Ptacf chi'ipka - informace pro vefejnost 

Bankovni spojeni: CNB 4221011/0710 
IC 00018562 

MVDr. Zbynek Semerad 
ustfednf feditel Statnf veterinarnf spravy 

podepsano elektronicky 
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Statni 
veterinarni 
sprava 

Ptaci chripka - informace pro verejnost 

Vysocepatogennf ptacf chripka subtypu H5N8 se sfl'f Evropou. Nakaza je potvrzovana 
u nalezenych uhynulych volne zijfcfch ptaku a take v chovech drubeze. v CR zatfm zadny 
prfpad vyskytu nebyl potvrzen ani u volne zijicfch ptaku ani v chovech drubeze. Presto je 
potreba venovat zvysenou pozornost dodrzovanf zasad biologicke bezpecnosti a preventi
vnfch opatrenf v chovech drubeze. 

Co je chripka ptaku? 

Influenza drubeze, znama take jako ptacf chi'ipka je virove onemocneni 
postihujici ptaky. Postihuje jak volne zijicf ptaky, tak drubez jako slepice, 
kruty, kachny a husy. Postizena zvirata majf dychacf potize, trpi ztratou 
chuti a masivne hynou v prubehu 1 - 2 dnu. 

lnkubacni doba je casovy usek mezi kontaktem s puvodcem nakazy a 
vzplanutfm klinickych priznaku. V pripade influenzy je to pouze nekolik dnf. 

Prvnf prfznaky se obvykle objevf do jednoho tydne. 

Zpusob prenosu ptaci chripky 

K prenosu dochazi predevsim trusem nemocnych ptaku. 
Uhyn ptaka na ptaci chripku lze potvrdit pouze v laboratori. 
Lide se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanymi ptaky nebo jejich exkrety (vykaly, 
peri, uhynula zvirata apod.). 
Nelze vyloucit prenos ptaci chripky z nemocnych ptaku na drobne savce (kocky, psi apod.). 
Dosud nebyl zaznamenan pripad prenosu ptaci chripky z volne zijicich ptaku na cloveka. 
Dosud nebyl prokazan prenos nakazy z cloveka na cloveka. 

Priznaky ptaci chripky 

lnfikovana zvirata jsou otupela a maji nacepyrene peri, jsou netecna, odmitaji se pohybovat, 
maji dychacf potfze, jsou apaticka (obr. 1). Prijem krmiva je vyrazne snizen nebo se objevi 
uplne nechutenstvf. Rovnez snaska se vyrazne snizuje nebo se uplne zastavf. Vejce jsou 
deformovana a maji tenkou skorapku. Nektera zvirata vykazuji pi'fznaky nachlazenf (vytok 
z nosu, kychani). Behem jednoho az dvou dnu dochazi k vysokemu uhynu. Zjisfovany jsou 
krvaceniny a nekroticke zmeny na hrebinku a laluccich (obr. 2), edem hlavy (obr. 3). Mohou 
se objevit otoky a krvaceniny na koncetinach (obr. 4). 

obr. 2 

obr. 3 

V pripade podezreni na vyse uvedene priznaky 
u ptaku informujte ihned o udalosti soukromeho 
veterinarniho lekare nebo mistne prislusnou 
krajskou veterinarni spravu. Rid'te se presne 
podle jejich instrukcf. Nedovolte vstup cizim 
osobam do postizeneho mista. 
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Obecne zasady ochrany cloveka pred nakazou 

Pi'i dodrzeni zakladnich ochrannych pravidel je pravdepodobnost nakazeni minimalni. Je 
ti'eba: 

• chranit se kontaktu s podezi'elymi zvii'aty, uhynulymi ptaky, nedotykat se ptacich 
vykalu, 

• poucit deti, a by se nedotYkaly nalezenych nemocnych nebo mrtvych ptaku a nehraly si 
s drubezi, 

• nezpracovavat nemocnou drubez, 
• dbat o osobni hygienu (umyvani rukou, pi'ezouvani, pi'evlekani po kontaktu s drubezi), 
• informovat o nalezu vetsiho poctu uhynulych ptaku veterinarni spravu, 
• ochrana domacich milacku - psu, kocek a pod.- zabranit jim v kontaktu s uhynulymi 

nebo nemocnymi ptaky 
• pi'i zahranicnich cestach do rizikovych oblasti postizenych ptaci chi'ipkou, se vyhybat 

trhum s drubezi, nekonzumovat zde jidla na ulici. Dbat dalsich doporuceni vydanych 
Evropskym centrem pro kontrolu a prevenci nemoci a Ministerstvem zdravotnictvi, 
ktera jsou zvei'ejnena na www.mzcr.cz 

Zasady pro drobnochovatele drubeze 

V tomto obdobi vyrazne doporucujeme chovatelum drubeze, ktera rna pi'istup do venkovnich 
vybehu, tam kde je to technicky a provozne mozne, umisteni zvii'at uvniti' budovy. 

• idealni je drubez chovat v uzavi'enych objektech a chranit ji pi'ed kontaktem s volne 
zijicim ptactvem, 

• slepice, kohouty a kruty nedrZet spolecne s vodni drubezi, 
• v chovech, kde neni mozno zajistit chov v uzavi'enem objektu, pi'ijmout opati'eni, 

ktera v nejvyssi mozne mii'e zabrani kontaktu s volne zijicimi ptaky, 
• krmivo a vodu umistit uvniti' budovy, v krajnim pi'ipade pod pi'isti'eskem, 
• pokud mozno zamezit pobytu na vodnich plochach, kde jsou i volne zijici vodni ptaci, 
• pokud mozno nenapajet neoseti'enou vodou z povrchovych vodnich nadrzi, 

ke ktery.m maji pi'istup volne zijici ptaci 
• venkovni vodni nadrze die moznosti chranit pi'ed volne zijicimi ptaky (site, ploty, 

zabrany), 
• pokud je to mozne a vhodne vyuzit plasicu, napi'. siluetu nebo maketu dravce, 
• zamezit znecisteni krmiva a vody trusem volne zijicich ptaku, 
• oznamit zvyseny uhyn, onemocneni nebo zmenu chovani ptaku veterinai'i, 
• nekrmit zvii'ata masem uhynulych ptaku. 
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