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Bakalářská práce popisuje a rozebírá taktické cvičení při likvidaci chřipky ptáků na farmě 

s velkochovem drůbeže ve Velkých Albrechticích na Bílovecku. V teoretické části jsou 

podrobně popsána jednotlivá opatření, která jsou obsažena v plánu. Praktická část se zabývá 

konkrétním vypracováním taktického plánu obce s rozšířenou působností Bílovec. Obsahuje 
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Často používané související zkratky a vysvětlivky 

AČR Armáda České republiky 

AI Aviární influenza = chřipka ptáků 

H5N1 Podtyp viru ptačí chřipky 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany (HZS kraje, HZS podniku nebo JSDH obce) 

JSDH obce Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Kadáver Uhynulé zvíře, zdechlina 

KHS Krajská hygienická stanice 

KOPIS Operační a informační středisko HZS kraje 

KVS Krajská veterinární správa 

MO Ministerstvo obrany 

MV Ministerstvo vnitra 

MVGŘ HZS 

ČR 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

OPIS GŘ Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR, které je současně OPIS 

OPIS IZS Operační a informační středisko IZS 

ORP Obec s rozšířenou působností 

Patogenicita Choroboplodný zárodek nebo původce nemoci 

PSLN Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz 

SDO Stanoviště dekontaminace osob – HZS MSK 

SDT Stanoviště dekontaminace techniky 

SVS Státní veterinární správa ČR 

ZOS ZZS Zdravotnické operační středisko zdravotnické záchranné služby kraje 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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1  Rešerše 

 

Katalogový soubor typové činnosti STČ – 11/IZS, Číslo jednací: MV-93579/PO-IZS-2010. 

Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému při záchranných 

a likvidačních pracích, dále orgánu veterinární správy při řešení mimořádné události spojené 

s mimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků.  

 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

Zákon stanovuje v souladu s právem Evropského společenství požadavky veterinární péče na 

chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu 

v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon. 

Vyhláška č. 72/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení 

a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 
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2 Úvod 

 

Bakalářská práce pojednává o taktickém cvičení Integrovaného záchranného systému 

při realizaci mimořádných veterinárních opatření – likvidaci chřipky ptáků – přímo ve 

fungující farmě s velkochovem drůbeže ve dnech 10. – 11. 10. 2011. Na místě byla 

simulována likvidace následků ptačí chřipky. Zde se naskytla možnost prověřit nejen 

komunikaci, ale také spolupráci a akceschopnost hasičů, Policie ČR, zástupců obcí, 

pracovníků veterinárních a hygienických správ i zaměstnanců drůbežárny v areálu firmy 

Brojler, s. r. o., ve Velkých Albrechticích v okrese Nový Jičín. Tato práce zhodnotí 

nebezpečí, která by mohla nastat v případě skutečné události. Samotné cvičení bylo rozděleno 

do dvou částí. První řídící část cvičení se konala dne 10. 10. 2011 na Městském úřadě 

v Bílovci, kde se sešel krizový štáb, pracovníci veterinární a hygienické správy, Policie ČR, 

zástupci chovatele a příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Zde 

se hodnotila situace nasazení sil a prostředků. Pokud by základní složky IZS nebyly schopny 

zvládnout KS vlastními silami, žádalo by se o zapojení Armády ČR jako o podporu v rámci 

IZS. Druhá, praktická část se konala dne 11. 10. 2011, a to přímo v provozu na farmě ve 

Velkých Albrechticích. Účelem cvičení nebylo sledování rychlosti zásahu, ale 

zejména samotné vyzkoušení některých činností, které by takový zásah vyžadoval, v praxi. 

Především šlo o uzavření provozu pod veterinárním dohledem, vytyčení ohnisek nákazy a 

uzávěru oblasti Policií ČR. 

V této práci bude provedeno základní seznámení s charakteristikou, rozsahem krizové 

situace, veterinárními opatřeními při vzniku chřipky ptáků na území Bílovecka, potažmo 

Novojičínska, a s nasazením složek IZS.  

 Na závěr bude celá operace zhodnocena podle dostupné dokumentace HZS Nový 

Jičín. 

 

Cíle práce: 

• Analyzovat průběh a výsledek taktického cvičení při likvidaci chřipky ptáků. 

• Zhodnocení práce složek IZS. 

• Navržení zlepšení plánu veterinárních opatření a hodnocení výsledků taktického 

cvičení. 
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3 Vybrané území 

 

Mikroregion Bílovecko se skládá ze sousedících obcí Bítov, Bravantice, Jistebník, 

Klimkovice, Olbramice, Slatina, Těžkovice, Tísek, Zbyslavice a již zmiňované Velké 

Albrechtice. Bílovecko zasahuje na území Přírodního parku Oderské vrchy a z části se 

rozkládá v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Kromě krásné přírody s množstvím rybníků 

a lesů můžete zhlédnout i řadu drobných památek venkovské architektury a městskou 

památkovou zónu v Bílovci [2]. 

Bílovec leží v koridoru Moravské brány. Tato poloha jej předurčuje k budování 

technické infrastruktury, jako jsou dálnice z Brna do Ostravy, železniční a vysokorychlostní 

tratě, letištní doprava z letiště Mošnov mající mezinárodní parametry a přenosové energetické 

sítě. 

Vzhledem k alokaci Bílovecka, kde je příroda nezasažena škodlivými vlivy, nabízí 

oblast atraktivní trasy podél řeky Odry jak pro pěší turistiku, tak pro cyklovýlety. Krajina má 

pahorkatinný charakter nazývaný Česká vysočina, kde se zbíhají výběžky Nízkého Jeseníku 

a Karpat s Podbeskydskou pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami. 

Bílovec, jakož to obec s rozšířenou působností, plní v době mimořádných opatření 

úkoly ke zdolávání ptačí chřipky ve smyslu zákona o IZS. Model krizové situace vychází 

z principů územní odpovědnosti. Těžiště tvorby veřejných informací představuje obec 

s rozšířenou působností, popřípadě její krizový řád, kde je odborným garantem a věcným 

řešitelem orgán veterinární správy. 

  
Obrázek 1: Mapa regionu 

Zdroj: www.mapy.cz 
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Obrázek 2: Ohniska území 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 

 

 
Obrázek 3: Vyznačení objektu nákazy 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 
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4 Charakteristika krizové situace 

 

Za mimořádnou událost se považuje situace, kdy nelze zvládnout likvidaci ohniska 

nákazy silami a prostředky chovatele, respektive příslušného orgánu veterinární správy. 

Likvidace ohnisek nákazy je specifickou odbornou záležitostí, kde hlavní roli hrají Státní 

veterinární správa ČR, místně příslušné krajské veterinární správy. Dále zde působí další 

subjekty (HZS ČR, Policie ČR, Armády ČR apod.). Složky IZS jsou zapojeny v případě, že 

příslušný orgán veterinární správy požádá HZS ČR o společné řešení mimořádné události 

spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání nákazy chřipky ptáků v zájmu ochrany 

veřejného zdraví a k zabránění šíření nákazy. 

Ptačí chřipka byla poprvé identifikována v Itálii před více než 100 lety. Virus byl 

poprvé izolován z ptáků (rybák obecný) v Jižní Africe v roce 1961. Virus cirkuluje mezi 

ptactvem celosvětově. Je velmi nakažlivý a představuje pro ptactvo, především pro domácí 

drůbež jako jsou kuřata, smrtelnou nákazu [1]. 

V letech 1983–1984 došlo ve Spojených státech k epidemii, kde zejména zpočátku 

podtyp H5N2 způsobil sice nízkou úmrtnost, ale stal se vysoce patogenním a následně 

vyvolával až 90% úmrtnost. Tehdy bylo třeba zlikvidovat více než 17 milionů kusů ptactva. 

V letech 1999–2001 došlo k epidemii v Itálii, kde působil virus H7N1 zpočátku opět s nízkou 

patogenitou. Během 9 měsíců virus zmutoval do vysoce patogenní formy a bylo třeba 

zlikvidovat více než 13 milionů kusů ptactva [1]. 

Aviární influenza neboli ptačí chřipka typu A, kmen H5N1, je nebezpečná nákaza kura 

domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, běžců, exotických ptáků a volně 

žijícího ptactva, vyvolaná virem influenzy typu A, podtypem H5N1. Ztráty jsou vysoké, 

dosahují až 100 %. Mezi domácími ptáky se nákaza šíří nejrychleji, onemocnění se však 

vyskytuje i u divokých ptáků. Jedná se o nemoc pro daný druh vysoce patogenní ptačí chřipky 

HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza), která za určitých mimořádných okolností může 

tuto mezidruhovou bariéru překonat a infikován může být i člověk. 

Viry s podtypy H5 mohou zmutovat a stát se pro člověka velmi nebezpečnými. Tuto 

obavu naplňují prokázané přenosy viru chřipky ptáků na člověka v Asii a s tím spojená úmrtí 

několika desítek osob. V současné době byl virus zjištěn u drůbeže a volně žijících ptáků 

i v některých evropských zemích. Nejvíce ohroženi jsou lidé, kteří by mohli přijít do styku 

s nakaženou drůbeží, ať živou nebo uhynulou. 
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Předpokládané dopady krizové situace  

 

Krizová situace může mít dopad na: 

⋅ Zdraví a životy osob 

Pro člověka je nebezpečný kontakt s nakaženou drůbeží nebo s kontaminovanými 

povrchy. Příznaky chřipky ptáků jsou různé a jsou podobné příznakům běžné chřipky – 

teplota, kašel, škrábání v krku, svalové bolesti, zánět spojivek, zápal plic, až dechová 

nedostatečnost a jiné stavy bezprostředně ohrožující život nakaženého.  

H5N1 má na svědomí množství vážných onemocnění a úmrtí lidí. Na rozdíl od běžné 

sezónní chřipky, kdy se infekce projeví mírnými dýchacími obtížemi, je infekce H5N1 

příčinou velmi vážného stavu pacienta, který vede velmi rychle k rozvratu životních funkcí 

a záhy také k úmrtí. Ze statistik vyplývá více než padesátiprocentní úmrtnost při infekci tímto 

virem. Velmi častý je virový zápal plic a multiorgánové selhání. Mnoho případů je z řad 

zdravých dětí a adolescentů.  

 

⋅ Zničení nebo poškození majetku 

Zničení majetku představuje úhyn a organizované utrácení drůbeže v chovech. 

 

⋅ Životní prostředí 

Při šíření chřipky ptáků může dojít k úhynu např. mnoha druhů ptáků, včetně 

vzácných ptáků, v některých přírodních lokalitách (tzv. ptačí oblasti), ptáků v zoologických 

zahradách, zvláště chráněných ptáků v záchranných stanicích, genetických rezerv 

a v prarodičovských a rodičovských chovech drůbeže. 

 

⋅ Ekonomika 

- propad výroby drůbežího masa,  

- propad cen drůbežích výrobků, 

- růst nákladů ve veterinárních službách (klinická vyšetření, odběry vzorků 

epizootologická šetření), 

- výdaje na hygienicko-epidemiologická opatření a asanační provozy, 

- zvýšený rozsah nákladů na bezpečnostní zajištění území (včetně utrácení 

a neškodného odstranění kadáverů), 

- finanční deficity v důsledku vyplácení odškodného chovatelům. 
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⋅ Sociální oblast 

Dopadem chřipky ptáků na sociální oblast je vznik nezaměstnanosti v prostředích 

chovů drůbeže, zpracování a prodeje drůbežího masa.  

 

⋅ Kritická infrastruktura 

Dopad na odvětví výroby a zásobování potravinami – chovy, zpracovatelské podniky 

a zásobování drůbežími produkty. 

 

⋅ Jiné atributy společnosti 

Chřipka ptáků může zasáhnout do mezilidských vztahů. 

Faktory jednání, které ovlivňují stav společnosti: 

- odpovědnost za vlastní zdraví, 

- respektování opatření státu k ochraně chovů a zdraví chovatelů.  

Průvodní jevy destabilizace: 

- psychóza jako reakce na režimová opatření v nakládání s drůbeží v chovech,  

- šíření hysterie (z obav přenosu nákazy na člověka), 

- skepse (pochybování o účinnosti přijatých opatření),  

- apatie chovatelů k výkonu běžných povinností.  

Projevy proti bezpečnosti a veřejnému pořádku: 

- pohyb s drůbeží a ostatním ptactvem mimo ohraničené lokality (dozorované 

oblasti),  

- nerespektování opatření proti šíření infekce (např. porušování zásad 

manipulace při dekontaminaci), 

- porušování pravidel pro pohyb osob.  
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5 Zapojení složek IZS, činnost správních úřadů a chovatelů při 

vzniku MU 

 

MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů organizují zapojení sil a prostředků složek IZS 

uvedených v poplachových plánech IZS (včetně zapojení Armády ČR) do opatření 

stanovených touto typovou činností na vyžádání orgánu veterinární správy. HZS kraje 

dohodne způsob komunikace s orgány veterinární správy a projedná společný postup HZS 

kraje a zapojení složek IZS. 

Složky IZS budou zapojeny v případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá 

HZS ČR o společné řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání 

nákazy chřipky ptáků a v zájmu ochrany veřejného zdraví a opatření k zabránění šíření 

nákazy. Žádost bude podána: 

a) generálnímu řediteli HZS ČR cestou operačního a informačního střediska MV-GŘ 

HZS ČR (dále jen „OPIS GŘ“), nebo  

b) řediteli HZS kraje cestou operačního a informačního střediska HZS kraje (dále jen 

„KOPIS“).  

c) obci s rozšířenou působností, kraji, generálnímu ředitelství HZS ČR nebo 

Ministerstvu vnitra jako tzv. strategické řízení, při kterém může být pro koordinaci 

záchranných a likvidačních prací svolán příslušný krizový štáb (obce s rozšířenou 

působností, kraje, generální ředitelství HZS ČR, Ministerstvo vnitra), přičemž 

opatření a postup orgánů veterinární správy dle zákona 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární zákon“), jakož i 

všechna ustanovení vyplývající z uvedeného zákona budou v souladu s § 4 odst. 5 

zákona o IZS plně respektována na všech úrovních řízení v IZS. Za žádost o společné 

řešení mimořádné události se nepovažuje oznámení krajské veterinární správy a 

městské veterinární správy v Hl. m. Praze o vzniku nákazy kraji, obcím, příslušnému 

KOPIS, Policii ČR podle § 49 odst. 1 písmeno e) veterinárního zákona nebo 

vyžádání si jeho součinnosti k některým úkonům podle § 57 veterinárního zákona. 

 

Žádost je písemná a může mít i formu záznamu z jednání příslušné nákazové komise. 

O záměru požádat o společné řešení mimořádné události budou OPIS GŘ a KOPIS 

informovány dopředu telefonicky.  
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Právním důsledkem uvedené žádosti je organizace záchranných a likvidačních prací 

podle zákona o IZS na úrovni místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné 

události, zpravidla v ohnisku chřipky ptáků nebo v ochranném pásmu), kde bude ustaven 

velitel zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS dle zákona o IZS (§19) operačního řízení 

společného zásahu složek IZS prostřednictvím operačního a informačního střediska IZS. 

 

 

5.1 Velitel zásahu a taktika na místě zásahu 

 

Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany, který řídí zásah a koordinuje 

součinnost složek IZS v místě zásahu; při rozhodování vychází z odborných stanovisek nebo 

doporučení orgánů veterinární správy. Ke koordinaci činnosti složek IZS v místě zásahu 

zřizuje velitel zásahu štáb velitele zásahu. Taktika zásahu na místě se shoduje s obecnými 

pravidly při zásahu v případě výskytu nebezpečné látky. Prioritně je třeba zajistit ochranu 

zasahujících osob a zabránit šíření nákazy. Vedoucí jednotlivých složek IZS vedou seznam 

všech svých osob pohybujících se v ohnisku nákazy pro případné dohledání kontaktů 

a k zavedení protiepidemických opatření v případě vzniku infekce virem H5N1. 

Zásah v místě nakaženého chovu spočívá v provedení průzkumu, uzavření místa 

mimořádné události, určení nebezpečné a vnější zóny se stanovením vstupů a výstupů pro 

zásah složek IZS a spolupracujících osob, dále pak v likvidace chovu, vyklizení objektu, 

zajištění dezinfekce osob a techniky a provedení závěrečné dezinfekce objektu nakaženého 

chovu, vždy v souladu s pokyny orgánů veterinární správy. Orgán veterinární správy stanoví 

nezávisle na uvedené taktice také ochranná pásma a pásma dozoru s odpovídajícími 

veterinárními opatřeními, např. pro jiné chovatele. 

Zásah v případě jednotlivého sběru uhynulých ptáků v přírodě spočívá ve sběru 

uhynulého zvířete (kadáveru), jeho uložení do transportních obalů k veterinárnímu vyšetření 

nebo k likvidaci a případné dezinfekci místa nálezu. 
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5.2  Stupeň poplachu 

 

O stupni poplachu rozhoduje povaha konkrétního zásahu, zpravidla se při likvidaci 

nakaženého chovu vyhlašuje třetí stupeň poplachu, v případě jednotlivého sběru uhynulých 

ptáků v přírodě je vyhlašován první stupeň. 

 

5.3 Časové vymezení zásahu řešeného podle této typové činnosti 

 

Řešení mimořádné události začíná žádostí orgánů veterinární správy o společné řešení 

mimořádné události a končí ukončením požadovaných likvidačních prací, zpravidla po 

závěrečné dezinfekci objektu, kde se vyskytoval nakažený chov. 

 

 

5.4 Činnost správních úřadů, chovatelů a složek IZS 

 

Orgány veterinární správy 

Orgány veterinární správy postupují v souladu s manuálem pro Aviární influenzu, jenž 

je zpracován na základě právních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb., vyhláška č. 36/2007 Sb.), 

které jsou v aktuální podobě k dispozici na portále Státní veterinární správy (www.svscr.cz) 

v souladu s touto typovou činností. Orgány veterinární správy se rozumí SVS a KVS, která 

organizuje činnost krajského centra tlumení nákaz. Státní správu ve věcech veterinární péče 

vykonávají orgány veterinární správy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo vnitra a obce. 

 

Obec 

Obec dotčená veterinárními opatřeními souvisejícími s vyhlášením ohniska chřipky 

ptáků zabezpečuje především úkoly v ochraně obyvatelstva (viz list orgánů veterinární 

správy, chovatelů a dalších subjektů). 

 

Chovatelé 

Plní úkoly uložené orgány veterinární správy na základě zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a změně některých zákonů, § 12 (viz list orgánů veterinární správy, 

chovatelů a dalších subjektů). 
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HZS ČR a jednotky PO 

HZS ČR a jednotky PO budou provádět záchranné a likvidační práce v souladu 

s postupem vyhlášeným orgány veterinární správy a listem jednotek PO této typové činnosti. 

 

 

Policie ČR 

Policie ČR zajišťuje vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v rámci IZS nebo 

samostatně. Na vyžádání orgánu veterinární správy zajišťuje činnosti podle zákona č. 73/2008 

Sb., o Policii České republiky, a v souladu s listem Policie ČR této typové činnosti. 

 

Armáda ČR 

V případě potřeby bude na vyžádání provádět likvidační práce podle pokynů OPIS GŘ 

a velitele zásahu v souladu s listem Armády ČR této typové činnosti. 

 

Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba kraje (ZZS kraje) bude provádět záchranné práce 

v souladu s listem Zdravotnické záchranné služby a zdravotní péče této typové činnosti. 

 

Krajská hygienická stanice 

Krajská hygienická stanice (KHS) bude provádět činnosti v souladu s listem orgánů 

ochrany veřejného zdraví této typové činnosti. 

 

Hejtmani krajů a starostové obcí s rozšířenou působností 

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací v ohnisku nákazy mohou hejtmani 

krajů a starostové obcí s rozšířenou působností využívat krizové štáby, přičemž cílem 

koordinace je:  

- stanovit priority provádění záchranných a likvidačních prací při opatřeních majících 

dopad na obyvatelstvo a infrastrukturu územního celku v souladu s opařeními 

orgánů veterinární správy, popř. orgánů ochrany veřejného zdraví, 

-  zabezpečit logistické podmínky pro činnost složek IZS při provádění záchranných 

a likvidačních prací, pokud budou složkami vyžadovány. 
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Ministerstvo vnitra 

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací Ministerstvo vnitra zabezpečuje: 

1. stanovení priorit provádění záchranných a likvidačních prací, 

2. zapojení sil a prostředků v působnosti Ministerstva vnitra ve prospěch a v souladu 

s potřebami provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva 

podle Ústředního poplachového plánu IZS, v souladu s požadavky SVS [4]. 

 

 
Obrázek 4: Operační střediska, stálé služby správních úřadů a jiné subjekty 

Zdroj: Zdroj obrázků HZS Nový Jičín 
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6 Plán veterinárních opatření 

 

6.1 Sběr volně uhynulého ptactva v přírodě 

 

Sběr volně uhynulého ptactva s podezřením na chřipku ptáků se týká zejména ptáků 

vrubozobých, přičemž u uhynulé husy nebo labutě se sběr týká každého uhynulého kusu. 

U ostatních vrubozobých ptáků se sběr vykonává při počtu větším než 5 uhynulých kusů 

(Společným znakem všech vrubozobých ptáků jsou vroubkované okraje zobáku a prsty 

spojující plovací blána – vodní ptactvo). 

 

 

6.2  Postup pro sběr volně uhynulého ptactva 

 

 Nejprve je třeba přes KOPIS vyžádat na místo události přítomnost zástupce KVS 

nebo veterinárního lékaře (viz seznam spojení na krajské veterinární správy na www.svscr.cz) 

nebo jej informovat a postupovat dle dohodnutého postupu s ním – sběr, zajištění ptáků pro 

další vyšetření (orgány veterinární správy mohou rozhodnout o organizaci sběru uhynulých 

ptáků speciálním sanačním podnikem). Pokud je uhynulý pták v nepřístupném místě, po 

dohodě s KVS vyprostí ptáka jednotka PO za použití osobních ochranných prostředků (OOP). 

Při sběru uhynulého ptáka se stanoví nebezpečná zóna 10 m od uhynulého kusu. Jištění hasičů 

v nebezpečné zóně se pro účely této činnosti neprovádí (stanoveno odlišně od Bojového řádu 

jednotek PO – taktické postupy zásahu). V přehledných situacích pro zásah může sběr provést 

jen jeden hasič. Sběr je výhodné provést např. mechanickými kleštěmi a lopatkou, které lze 

dezinfikovat. Nástupní prostor pro zásah a dekontaminační stanoviště je nutné stanovit mimo 

místa znečištěná trusem ptáků a mimo výběhy drůbeže. Kadáver se uloží do dvou samostatně 

uzavřených polyethylenových pytlů. Před vložením do dalšího pevného transportního obalu 

se povrch vnějšího pytle dezinfikuje a podle pokynů krajské veterinární správy předá 

k vyšetření nebo k likvidaci. Pro ukládání uhynulého ptactva jsou k použití polyethylenové 

pytle – neprůhledné, silnější v tloušťce min. 200 m. Je nutné vždy použít dva pytle, které se 

samostatně uzavřou. Pevný transportní obal – nerozbitná, nepropustná a plynotěsná 

uzavíratelná nádoba, např. sud. Povrch vnějšího pytle se před vložením do pevného 

transportního obalu dezinfikuje. Ke sběru uhynulého ptactva ve volné přírodě a při činnostech 

v ohnisku nákazy je vhodné předurčit operační skupiny nebo družstva tak, aby mohl být 
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cíleně sledován zdravotní stav hasičů, aby byla zachována určitá zručnost a praxe při nasazení 

a aby bylo možno nahradit tyto příslušníky jinými hasiči. Počet operačních skupin stanoví 

HZS kraje, doporučuje se je zřídit na každé stanici typu C. 

 

 

6.3 Průvodka ke sběru uhynulého ptáka 

 

Pokud je kadáver určen k dalšímu vyšetření, je třeba vyplnit dvě průvodky ke sběru 

uhynulého ptáka. Jedna se uloží do pevného transportního obalu, druhá se předá na místo 

určené orgánem veterinární správy (viz příloha 1) [6]. 

 

 

6.4 Činnost orgánů veterinární správy 

 

Činnosti orgánů veterinární správy v ohnisku chřipky ptáků jsou popsány v čl. B 

Potvrzení AI Operačního manuálu pro AI, který je součástí pohotovostního plánu Státní 

veterinární správy pro případ výskytu AI. 

 

Krajská veterinární správa (KVS) zajistí: 

Oznámení o potvrzeném výskytu chřipky ptáků 

Krajská veterinární správa oznámí místně příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví výskyt chřipky ptáků na území daného kraje, a to na protiepidemické oddělení 

územního pracoviště místně příslušné krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“). To předá 

informaci řediteli KHS, který informuje hlavního hygienika ČR. Hlavní hygienik Ministerstva 

vnitra je o potvrzeném výskytu chřipky ptáků informován cestou OPIS GŘ a hlavní hygienik 

Ministerstva obrany cestou SOC MO. Při epidemiologickém šetření je událost 

dokumentována zápisem obsahujícím popis výskytu aviární influenzy v místě zásahu, počet 

potenciálně ohrožených osob, popis místa, kde k události došlo, a popis všech preventivních a 

profylaktických opatření a dezinfekce osob i místa výskytu, případně se po dohodě s velitelem 

zásahu zajistí další dokumentace. Územně příslušná KHS rozhodne o druhu a způsobu 

provedení protiepidemických opatření v prostoru ochranného pásma a u osob v riziku infekce. 

Tyto osoby obdrží od KHS rozhodnutí o určených protiepidemických opatření. Vyžaduje-li to 

naléhavost situace, může KHS rozhodnutí oznámit ústním vyhlášením. Den ústního vyhlášení 
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rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí. Vyhlášené rozhodnutí uvede KHS do zápisu, 

neprodleně však těmto osobám doručí jeho písemné vyhotovení. Proti rozhodnutí je možno 

podat odvolání do 3 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá 

odkladný účinek. 

 Rozhodnutím KHS se stanoví lékařský dohled. Lékařský dohled zajistí příslušný 

(registrující) praktický lékař, příp. jiný určený lékař, který provede i příslušná profylaktická 

opatření (např. podání antivirotik) podle pokynu KHS. 

 

Krajská veterinární správa – krajské krizové centrum pro tlumení nákaz (stálá služba 

KVS) 

Oznamuje potvrzený výskyt chřipky ptáků stálé službě SVS, KOPIS, IOS KŘP, 

příslušnému krajskému úřadu (resp. úřadu městské části Hl. m. Prahy), obci, příslušné krajské 

komoře veterinárních lékařů a příslušné krajské hygienické stanici. Zajišťuje předávání 

informací hromadným sdělovacím prostředkům. 

 

Telefonickou a následně písemnou žádost o zapojení sil a prostředků na KOPIS, (viz 

příloha č. 12 Operačního manuálu pro AI), 

- zřízení krajského krizového centra ke koordinaci ochranných a zdolávacích opatření 

(§ 49 zákona č. 166/1999 Sb., § 15 odst. 3 vyhl. č. 299/2003 Sb.), provedení analýzy 

místa ohniska a ve spolupráci s HZS kraje vydání konkrétních požadavků na síly 

a prostředky, 

- ustanovení úředního veterinárního lékaře pro hospodářství (oblast – obec), kde bude 

prováděno utrácení, 

- povinné vybavení úřadujících a v ohnisku se pohybujících veterinárních lékařů KVS 

osobními ochrannými prostředky před vstupem do ohniska, 

- určení hranice ohniska, vstupu a výstupu z a do ohniska, 

- vydání dalších (doplnění, změny stávajících) mimořádných veterinárních opatření, 

v jejich rámci vymezit pásmo ochrany a dozoru (pásmo A – poloměr 10 km) a další 

ochranné zóny (pásmo B – dle nákazové situace na území okresu až kraje), 

- informování místně příslušného územního pracoviště KHS. 

Státní veterinární správa (SVS) zajistí: 

Státní veterinární správa – oddělení pro řešení krizových situací (stálá služba SVS). 
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O potvrzeném výskytu chřipky ptáků informuje OPIS GŘ a Ministerstvo zdravotnictví 

a další dotčené orgány v souladu s § 49 veterinárního zákona o potvrzení výskytu aviární 

influenzy na území ČR. Zajišťuje předávání informací hromadným sdělovacím prostředkům. 

Oznamuje na mezinárodní úrovni výskyt chřipky ptáků na území ČR v souladu s platnou 

legislativou. Telefonicky a následně písemně zašle žádost o zapojení sil a prostředků na OPIS 

IZS (OPIS GŘ) v případě výskytu nákazy v několika krajích současně, viz příloha č. 12 

Operačního manuálu pro AI, zajistí dodávku plynu k utrácení drůbeže (CO2 nebo CO) včetně 

potřebného technického vybavení v plynotěsných kontejnerech a k zaplynování haly na 

základě smlouvy uzavřené mezi výrobcem a distributorem těchto plynů. Zajistí uvolnění 

speciálně upravených kontejnerů k utrácení pomocí CO2 ze skladů SSHR a jejich dopravu do 

ohniska, zabezpečení potřebného množství desinfekčního prostředku, vydání „nařízení 

k výjezdu“ PSLN na základě informací KVS o předpokládaném rozsahu utrácení zvířat, 

žádost o odbornou výpomoc Ústředního vojenského veterinárního ústavu v (ÚVVÚ). 

 

Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz (PSLN) zajistí: 

- před výjezdem do ohniska rozhodne o nasazení potřebné techniky a personálu na 

základě informací KVS (např. počet hospodářství, druh, kategorie a počet drůbeže, 

technologie chovu…), 

- odbornou obsluhu zařízení při vlastním utrácení zvířat použitím plynotěsných 

kontejnerů případně použitím el. utrácecí linky v ohnisku, kde nelze zaplynovat halu, 

- měření a sledování koncentrace CO2   k usmrcení drůbeže v kontejneru, 

- injekční utrácení ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem v drobnochovech, 

v případě nasazení sil a prostředků AČR i ve spolupráci s Vojenskou veterinární 

zásahovou skupinou, 

- dostatečné množství přípravku T61 k utrácení drůbeže v drobnochovech, technické 

vybavení pro toto utrácení, 

- poučení o správném pracovním postupu při usmrcování, manipulaci se živými ptáky, 

organizaci vyskladnění hal, 

- kontrolu dodržování předpisů k ochraně zvířat proti týrání a požadavků zamezení 

šíření nákazy (zabezpečení kontejneru před odjezdem). 

 

Úřední veterinární lékař zasahující v ohnisku: 

- kontroluje a přijímá opatření k plnění mimořádných veterinárních opatření vydaných 

KVS, 
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- určuje pořadí a způsob provádění odborných veterinárních úkonů ke zdolání 

a zabránění šíření nákazy, 

- spolupracuje s velitelem zásahu, je zařazen ve štábu velitele zásahu, 

- vznáší požadavky na síly a prostředky IZS potřebné k likvidaci ohniska na velitele 

zásahu (§ 19 zák. č. 239/2000 Sb., o IZS) a spolupracuje s PSLN. 

 

Soukromý veterinární lékař zajistí: 

na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření injekční utrácení drůbeže 

a ostatních ptáků držených v zajetí v drobnochovech ve spolupráci s PSLN. 

 

Obec: 

Obec dotčená opatřeními souvisejícími s vyhlášením ohniska chřipky ptáků zajistí: 

-  základní životní podmínky pro obyvatelstvo v obci a dodržení přijatých režimových 

opatření nařízených KVS, informovanost obyvatelstva a návštěvníků obce o přijatých 

opatřeních, spolupráci s ostatními správními orgány a složkami IZS, spolupráci 

s velitelem zásahu, využití vlastních sil a prostředků (obecní policie, JPO obce) pro 

řešení této mimořádné události, 

- vydání nařízení obce k opatřením uloženým veterinární správou (podle zákona 

166/1999 Sb. § 46) a jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, případně i na 

jiném veřejném místě. 

 

V návaznosti na vyhlášená mimořádná veterinární opatření obec zpravidla dále 

zabezpečuje: 

- soupisy chovatelů (občanů), 

- soupisy zvířat k případnému utracení, 

- doprovod osob provádějících utrácení zvířat ve spolupráci s PČR, 

- svoz uhynulých a utracených zvířat v obci, 

- soupisy utracené drůbeže. 

 

6.5 Činnost chovatelů a dalších subjektů 

 Chovatelé: 

Chovatelé plní úkoly uložené orgány veterinární správy a zajišťují zejména: 
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- povinné vybavení osobními ochrannými prostředky pro zaměstnance hospodářství 

před vstupem do ohniska a pohybujících se v ohnisku, 

- pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, 

- přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 

- odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí, 

- vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže, 

- převoz dezinfekčního prostředku od výrobce (skladu) do místa určení a případně zpět, 

- průběžnou dezinfekci hospodářství, 

- úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci,  

- pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska, 

- dezinfekci osob a techniky vystupujících z ohniska. 

 



28 

7 Námět cvičení  

 

Námětem cvičení bylo simulovat situaci podezření výskytu nebezpečné nákazy, kdy 

byla uvědomena Krajská veterinární správa. Za účelem potvrzení nebo vyloučení tohoto 

podezření byly odebrány vzorky a vyšetřena podezřelá zvířata. Na základě výsledků 

laboratorního vyšetření došlo k potvrzení výskytu HPAI (vysoce patogenního subtypu viru 

ptačí chřipky). Následně byla KVS nařízena mimořádná veterinární opatření zahrnující 

ohnisko nákazy a stanovené ochranné pásmo a pásmo dozoru. Tato opatření zahrnují mimo 

jiné utrácení všech vnímavých zvířat v chovu a neškodné odstranění kadáverů uhynulých 

zvířat v ohnisku tak, aby se vyloučila jakákoliv možnost přenosu nákazy. V rámci těchto 

opatření je ustanoven úřední veterinární lékař pověřený řízením odborných veterinárních prací 

v ohnisku nákazy. 
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8 Cílem cvičení 

 

Procvičit součinnosti složek IZS při realizaci mimořádných veterinárních opatření 

v souvislosti s výskytem chřipky ptáků v chovu drůbeže dle STČ 11/IZS Chřipka ptáků se 

zaměřením na: 

- aktivaci složek IZS pro likvidaci chovu drůbeže na základě požadavku orgánu 

veterinární správy o společném řešení MÚ, 

- činnost štábu velitele zásahu, 

- provádění dekontaminace osob, techniky a plošné dekontaminace, 

- součinnost s orgány veterinární správy, hygienické služby a chovatelem, 

- činnost krizového štábu ORP Bílovec, 

- prověření spolupráce s obcí při realizaci veterinárních opatření mimo ohnisko nákazy, 

- ověření platnosti zpracované dokumentace: „Manuál HZS MSK pro likvidaci chřipky 

ptáků“ a „Karta chovu“ [4]. 
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9 Opatření při vzniku chřipky ptáků 

 

Cílem opatření při prokazatelném vzniku chřipky ptáků je zajištění sběru 

a neškodného odstranění kadáverů uhynulého ptactva, u nichž není podezření z nákazy. Dále 

komunikace s orgánem veterinární správy a přijetí opatření stanovených Operačním 

manuálem pro chřipku ptáků na vyžádání orgánů státní veterinární správy. KVS zajistí odběr 

vzorků volně žijících ptáků a jejich doručení do NRL. V opatření při podezření z nákazy 

v chovech provede KVS nebo skupina expertů předběžné šetření na místě.  

 

 

9.1 Bezpečnostní opatření při taktickém cvičení 

 

Bezpečnostní opatření musí dodržovat všichni účastníci cvičení, což zahrnuje 

vybavení pracovními ochrannými pomůckami, a to minimálně v takovém rozsahu, který je 

pro každou ze složek IZS standardní. Další ochranné pomůcky či prostředky jsou použity dle 

rozhodnutí velitele zásahu s ohledem na místo nasazení a vykonávanou činnost. S ohledem na 

velký počet cvičících osob je trvale po dobu cvičení přítomno na místě 1 vozidlo ÚSZS MSK. 

Zástupci sdělovacích prostředků jsou viditelně označeni a musí dodržovat zásady pohybu 

pouze v určených prostorech.  

 

 

9.2 Osm zásad ochrany před nákazou: 

 

1. Kontrola nákazy u ptáků. 

2. Minimalizace počtu osob pravděpodobně exponovaných virem – podle možnosti izolace 

lidí před ptačími viry a potenciálně nakaženými ptáky a zvířaty. 

3. Technická opatření. 

4. Organizační opatření. 

5. Správné používání osobních ochranných prostředků a pomůcek a přijetí technických 

a organizačních opatření týkajících se osob v přímém pracovním kontaktu s potenciálně 

nakaženými zvířaty. 

6. Správné, avšak kontrolované, použití v omezeném množství antivirotik. 

7. Uvážení sezónního očkování, zejména v případě výskytu sezónní chřipky. 
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8. Pečlivé sledování nákazy u potenciálně exponovaných osob. 

Každé preventivní opatření by se mělo řídit posouzením místního rizika [3]. 

 

 

9.3  Používání osobních ochranných prostředků a pomůcek (PPE) u osob 

s přímou účastí na příslušných činnostech 

 

Zaměstnavatel musí zajistit tyto požadované ochranné prostředky a pomůcky: 

Pracovníci by měli nosit nepropustné rukavice na jedno použití nebo odolné pryžové 

pracovní rukavice, které lze dezinfikovat. Po použití se rukavice musí okamžitě stáhnout 

a bezpečně zlikvidovat dříve, než dojde ke styku s nekontaminovanými předměty a okolními 

povrchy. Ochranný dýchací přístroj, přinejmenším s filtrem třídy 2, který individuálně 

přiléhá. Alternativou respirační roušky a bezpečnostních brýlí může být napájený filtrační 

přístroj s kápí (třída TH2P nebo ještě vyšší třída), s nímž se lépe zachází. Pokud se použijí 

jakékoli plynné, potenciálně škodlivé látky, může být v závislosti na látce/situaci nezbytná 

jiná, příhodnější třída ochranného dýchacího přístroje. Doporučujeme zde minimální standard. 

Pokud však takové zařízení není k dispozici, přínosem může být i jakákoliv ochrana 

překrývající nos a ústa. Pracovníci musí nosit ochranný oděv, včetně pokrývky hlavy zcela 

překrývající vlasy, nejlépe jednorázový vnější oděv anebo kombinézu, nepropustnou zástěru 

nebo chirurgický plášť s dlouhými rukávy s manžetou a s nepropustnou zástěrou. Aby 

zabránili styku viru s očními spojivkami, musejí pracovníci nosit těsně přiléhající ochranné 

brýle s postranní ochranou. Pracovníci by měli nosit ochranné návleky na boty na jedno 

použití, anebo pryžové nebo polyuretanové holínky, které je možno vyčistit a vydezinfikovat. 

Musí existovat možnost bezpečného vyčištění nebo likvidace po použití. PPE na jedno použití 

by se měly vyhodit a PPE k opakovanému použití by se měly vyčistit a s použitím 

standardních postupů dezinfekce vydezinfikovat. Po odstranění PPE by se měla provést 

hygienická očista rukou (mytí nebo dezinfekce rukou). Pracovníci by se měli vyškolit 

v odpovídajících technikách oblékání, svlékání a likvidace PPE, aniž by se sami 

kontaminovali. Shrnutí postupu při odstraňování ochranného oděvu/pomůcek: 

- Stáhnout rukavice. 

- Svléknout plášť. 

- Umýt/dekontaminovat ruce. 

- Odstranit ochranu očí. 
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- Odstranit roušku/dýchací přístroj. 

- Opět umýt/dekontaminovat ruce [4]. 

 

 

Osobní ochranné prostředky dle doporučení Krajské hygienické stanice MSK 

Improvizované ochranné pomůcky občana (pro použití při manipulaci s uhynulým 

ptákem) 

Pevná pracovní obuv, nejlépe omyvatelná a dezinfikovatelná (holínky), pracovní oděv, 

který lze prát při teplotě vyšší 70 oC, pryžové rukavice (na ochranu rukou lze použít i sáček 

z PVC), pokrývka hlavy, brýle a ochrana nosu a úst formou zvlhčeného kapesníku. Po 

manipulaci je nezbytné důkladné umytí rukou mýdlem. 

 

Osobní ochranné prostředky pro použití při činnostech v ohnisku nákazy 

Nejvhodnějšími jsou nepropustné rukavice na jedno použití nebo pracovní rukavice, 

které lze desinfikovat, ochranný respirátor – filtrační polomaska označená třídou účinnosti 

FFP3, ochranný oděv, včetně pokrývky hlavy zcela překrývající vlasy, nejlépe jednorázový 

vnější oděv nebo kombinézu z netkaného textilu (polyetylen, polypropylen apod., typ Tyvek), 

v nejzazším případě alespoň nepropustnou zástěru, těsně přiléhající ochranné brýle s postranní 

ochranou, pryžové nebo polyuretanové holínky, které je možno vyčistit a vydezinfikovat, 

nebo alespoň ochranné návleky na boty na jedno použití [4]. 
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Obrázek 5: Kombinéza z netkaného textilu 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 

 

Ochranné pomůcky při práci v uzavřených objektech v ohnisku nákazy při plynování 

hal, plošné dezinfekci nebo v silně exponovaných místech dezinfekčními prostředky: 

plynotěsný protichemický ochranný oděv přetlakový s izolačním dýchacím přístrojem 

umístěným pod oděvem. 
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Obrázek 6: Ochranný oděv 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 

 

 

 

Práce v uzavřených objektech v ohnisku nákazy při vyklizení nakažené 

drůbeže 

- Jednorázový protichemický oděv (např. Tyvek C, Mikroguard 2500 plus), spoje 

u rukávů a nohavic je vhodné zatahovat samolepící páskou, nebo protichemický 

ochranný oděv (např. Sunit, SOO-CO) kryjící jednovrstvý zásahový oděv nebo PS II. 

 

 

Stanovisko hlavního hygienika ze dne 15. 3. 2006 č. j. MZDR 11456/2006 

Pryžová holeňová obuv, latexové chirurgické rukavice v kombinaci s odolnými 

pryžovými rukavicemi nebo s protichemickými ochrannými rukavicemi se speciální úpravou 

proti protržení, filtrační dýchací přístroj (obličejová maska s filtrem P3 nebo MOF 6) nebo 

filtrační polomaska FF, P3 spolu s uzavřenými protiprašnými ochrannými brýlemi. 

Při použití uvedených OOP se zasahující hasič nevybavuje přilbou (povrch hlavy 

a krku musí být kryt kapucí ochranného oděvu). V případě zásahu na vodní hladině se navíc 

vybavuje ochranou plovací vestou. 
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Obrázek 7: Osobní ochranné prostředky  

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 
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10 H5N1 (resp. A/H5N1)  

 

Je označení pro obzvlášť nebezpečný podtyp viru ptačí chřipky. Tento kmen byl 

zkoumán geneticky a zde je výčet zjištěných skutečností. Všechny geny jsou ptačího původu. 

To znamená, že virus nezískal geny z lidských chřipkových virů, které jsou snáze šiřitelné 

z člověka na člověka. Vzorky získané ze Severní Koreje a Vietnamu ukazovaly, že genetická 

sekvence těchto vzorků se mírně lišila. Genetická sekvence A/(H5N1) viru pocházejícího 

z nakažených osob ve Vietnamu a Thajsku ukazuje antivirovou rezistenci k amantadinu 

a rimantadinu, dvěma antivirovým léčivům používaným k léčbě chřipky. Další 2 antivirotika 

(oseltamavir a zanamavir) by měly být účinné i proti tomuto kmeni H5N1. Původcem chřipky 

ptáků je chřipkový virus typu A. Tento virus může napadat ptáky, savce i člověka. Hostitel 

viru a jeho patogenita pak závisí na mnoha faktorech. Jako virus ptačí chřipky se tedy 

označují všechny chřipkové viry, jejichž prvním hostitelem byl pták. 

Ptačí chřipka je způsobena až 15 podtypy tohoto chřipkového viru. Dosud bylo 

zjištěno, že vysoce patogenními formami jsou podtypy H5 a H7. Přirozeným rezervoárem 

ptačí chřipky je stěhovavé ptactvo (nejčastěji divoké kachny). Domácí drůbež, včetně kuřat a 

krůt, je obzvlášť vnímavá a rychle postižitelná ptačí chřipkou. 

 

 

Příznaky ptačí chřipky 

 

K přenosu HPAI dochází při přímém kontaktu s infikovanými ptáky, vzduchem, 

krmivem a přímým stykem s nemocnými jedinci nebo ptačími produkty. 

Inkubační doba u infikovaných ptáků je 3 až 7 dní. Nákaza se projevuje 

nechutenstvím, celkovou skleslostí, náhlým poklesem nebo vůbec žádnou snáškou vajec, 

dýchacími potížemi, otoky hlavy, vodnatými průjmy a výtoky z očí. Příjem krmiva je výrazně 

snížen nebo ptáci nepřijímají krmivo vůbec. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. 

Mohou se projevovat příznaky nachlazení – výtok z nosu, kýchání. Během 1–2 dnů dochází 

k vysokému úhynu. Při pitvě se zjišťují krváceniny na orgánech, fibrinózní nálepy na 

orgánech dutiny tělní, záněty střev a záněty horních cest dýchacích. Onemocnění postihuje 

velkou část vnitřních orgánů a úmrtnost nakaženého ptactva za 48 hodin po infikaci dosahuje 

100 %. 
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V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události 

soukromého veterinárního lékaře nebo veterinární správu. Řiďte se přesně podle jejich 

instrukcí.  

 

 

10.1  Přenos ptačí chřipky 

 

Přenos mezi ptáky 

K přenosu dochází slinami, nosními sekrety a trusem. Nákaza se dále šíří kontaktem 

zdravých ptáků přímo s nemocnými jedinci nebo s jejich výměšky. 

 

Přenos na člověka 

Virus obvykle člověka nenapadá. V roce 1997 byl zaznamenán první příklad přímého 

přenosu tohoto viru (H5N1) z ptáka na člověka během propuknutí ptačí chřipky u drůbeže 

v Hong Kongu a vyvolal těžké onemocnění dýchacích cest u 18 osob, z nichž 6 zemřelo. Od 

té doby byly zaznamenány i další příklady této lidské formy onemocnění. Dosud však tento 

typ viru H5N1 nebyl schopen se přenášet z člověka na člověka. Přesto se stále více sleduje 

a zkoumá, zda k takovému přenosu může dojít. 

Z dosud zaznamenaného relativně malého počtu infikací vyplývá, že přenos nákazy 

z ptáků na člověka není jednoduchý a že při expozici identickému zdroji onemocní pouze 

někteří jedinci.  

Dosud dokladované případy přenosu nákazy na člověka pochází z venkovských 

oblastí, kde mnoho chovatelů nechává drůbež, aby se volně pohybovala. Díky tomu se nákaza 

jednoduše šíří do obydlí a třeba i na místa, kde si hrají děti. Právě ptačí trus, který znečišťuje 

okolí a povrchy, obsahuje velké množství virových částic. Avšak vzhledem k tradičním 

chovatelským návykům a faktu, že drůbež je hlavní složkou převážně asijské stravy, není vůle 

toto počínání chovatelů změnit. Doposud však nebyl zaznamenán případ nákazy z vařeného 

jídla či vajec [5]. 
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10.2 Léčba a prevence použitím antivirotik 

 

Použití antivirotik by mělo být omezeno a pod kontrolou lékaře, aby se především 

minimalizovalo riziko vedlejších účinků, zabránilo rozvoji rezistence původce na lék 

a zachovaly jeho zásoby. 

Profylaxe by se měla zajistit u všech pracovníků, kteří přišli do kontaktu s nakaženými 

ptáky nebo drůbeží (včetně ptáků zahrnutých do ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky 

a ptáků v sousedních oblastech utracených v rámci místních protinákazových opatření). 

Pracovníci, u nichž se zpětně zjistí expozice, by měli podstoupit postexpoziční profylaxi. 

 

Profylaxe před expozicí 

Pokud není ze zdravotních důvodů kontraindikován, měl by se pracovníkům podávat 

oseltamivir v dávce 75 mg/den, a to v průběhu doby, kdy dochází ke kontaktu s nakaženou 

drůbeží nebo kontaminovanými povrchy. 

V aplikaci by se mělo pokračovat sedm dnů od poslední expozice. 

Nepřetržité užívání oseltamiviru po dobu delší než 6 týdnů se v současné době 

nedoporučuje. Zatím nejsou známy nežádoucí účinky spojené s delší aplikací přípravku.         

V průběhu této doby by takové osoby neměly pracovat v prostředí, kde hrozí expozice HPAI. 

 

 

Profylaxe po expozici 

Po kontaktu s nakaženými ptáky – do 48 hodin od expozice a minimálně po dobu 7 

dnů se tento přípravek musí užít. Oseltamivir se nedoporučuje u dětí mladších 13 let. Podle 

nedávných zjištění je však přípravek bezpečný a účinný i u dětí. Obdobně jako u dospělých je 

dávka totožná s terapeutickou dávkou (podle tělesné hmotnosti), místo dvakrát se však 

aplikuje pouze jedenkrát denně. 

Jestliže oseltamivir nebyl podán z profylaktických důvodů a u pracovníků se pak 

projeví příznaky svědčící o ptačí chřipce, měla by se zahájit léčba oseltamivirem v dávce 75 

mg dvakrát denně po dobu 5 dnů. 
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10.3  Vakcíny v ČR 

 

Protože virus H5N1 je velmi proměnlivý, tj. často mutuje, každý rok se zjišťuje jeho 

nejpravděpodobnější podoba a proti této podobě se vytváří aktuální vakcína. Jedná se 

například o: 

⋅ Fluarix, 

⋅ Vaxigrip, 

⋅ Influvac, 

⋅ Fluad. 

 

 

10.4  Získání vakcíny 

 

Vakcíny jsou pouze na lékařský předpis. Lékař je buď předem objedná v lékárně nebo 

konkrétnímu pacientovi napíše recept. Pacient vakcínu vyzvedne v lékárně a přinese do 

ordinace, kde je mu aplikována. 

Při zkoumání genetické skladby viru bylo zjištěno, že všechny jeho součásti jsou 

ptačího původu, tedy, že virus neobsahuje žádný lidský genetický materiál. Viry nalezené ve 

Vietnamu a Thajsku jsou díky genetické skladbě odolné proti jinak funkčním antivirotikům – 

amantadinu a rimantadinu. Oseltamavir a zanamavir mají pozitivní odezvu na tento kmen 

H5N1 [5].  

Podle současných informací dostupných ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv je nyní 

k dispozici pouze vakcína Fluad. O dodávkách ostatních vakcín jedná Ministerstvo 

zdravotnictví s výrobci. 
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11 Způsob provedení cvičení 

 

11.1 I. část: Koordinace činnosti správních úřadů, obce a ORP při realizaci 

mimořádných veterinárních opatření  

 

Tato část probíhala na společném zasedání zástupců složek IZS, správních úřadů, obce 

a ORP v budově Městského úřadu v Bílovci dne 10. 10. 2011 od 9.00 hodin v místnosti 

krizového řízení. Účastníci byli nejprve seznámeni s rozsahem vzniklé mimořádné události. 

Následně zde byla projednávána jednotlivá mimořádná veterinární opatření a způsob jejich 

realizace: 

- uzavření a vytýčení ohniska nákazy,  

- vymezení ochranného pásma a pásma dozoru, 

- pořizování soupisů drůbeže a ostatního ptactva, 

- kontrola všech chovů v ochranném pásmu a monitoring rizikových chovů, 

- zajištění informací pro majitele dalších chovů a drobné chovatele,  

- informace obyvatelstvu o postupu při nálezu uhynulých ptáků ve volné přírodě, 

- poskytování informací sdělovacím prostředkům, 

- uložení omezení pohybu v ochranném pásmu, 

- nouzové zásobování obyvatelstva v ochranném pásmu s režimovými opatřeními 

a karanténou, 

- postup utrácení zvířat v drobných chovech, 

- příprava podkladů pro náhradu škod, 

- spolupráce se složkami IZS při vytvoření zázemí pro jejich činnosti v ohnisku nákazy. 

 

 

11.2 II. část: Procvičení činnosti složek v ohnisku nákazy 

 

Zahájení druhé části cvičení dne 11. 10. 2011 ohlásil na KOPIS vedoucí cvičení. 

Jednotkám PO nebyl vyhlašován poplach standardní cestou, tyto se shromáždily 

v dohodnutém čase na určeném místě v blízkosti areálu chovu. Do likvidačních prací byly 

jednotky zapojovány postupně dle plánu cvičení bez ohledu na reálné dojezdové časy. Složky 

IZS v místě události cvičily prakticky ve stanoveném rozsahu. Činnost na místě zásahu byla 

členěna takto: 



Obrázek 

 

 Plošná dekontaminace 

- odstraňování podestýlky,  

- příprava dekontaminačního roztoku pomocí vozidla ARZ, dekontamina

tvořit pouze voda ohřátá na 40 °C

- provedení dekontaminace vnit
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Obrázek 8: Schéma procesu dekontaminace 

Zdroj: Zdroj obrázků HZS Nový Jičín 

 

čního roztoku pomocí vozidla ARZ, dekontamina

átá na 40 °C,  

provedení dekontaminace vnitřního prostoru haly za použití OPCH. 

Obrázek 9: Příprava na odstraňování podestýlky 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 
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ního roztoku pomocí vozidla ARZ, dekontaminační roztok bude 
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Obrázek 10: Sběr uhynulého ptactva 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 

 

Dekontaminace osob 

- dekontaminační zařízení SDO 2,  

- umístění zařízení,  

- CAS 32 – dovoz vody, 

- PPLA – doplňování tlakových lahví pro DT, 

- PE pytle pro ukládání kontaminovaného odpadu. 

 

 
Obrázek 11: Příprava dekontaminace osob 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 
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Dekontaminace techniky 

- zařízení pro dekontaminaci techniky,  

- umístění stanoviště – u vjezdu do areálu.  

 

 
Obrázek 12: Příprava dekontaminace techniky 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 

 

 

 
Obrázek 13: Zařízení pro dekontaminaci techniky 

Zdroj: Fotodokumentace: por. Bc. Pavel Hurta 
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Obrázek 14: Plánek procesu dekontaminace 

Zdroj: Zdroj obrázků HZS Nový Jičín 

 

Týlové a bezpečnostní zajištění 

- vytýčení ohniska nákazy, umístění uzávěry PČR,  

- úřední veterinární lékař stanoví režimová opatření pro osoby vstupující do ohniska  

- stanovení protiepidemických a profylaktických opatření pro osoby v místě zásahu, 

- vybavení pracovní skupiny (figuranti) pro odchyt drůbeže ochrannými pomůckami,  

- ověření způsobu likvidace kontaminované vody. 

 

 

11.3 Materiální zabezpečení cvičení 

 

Technické prostředky ve výbavě složek IZS.  

Plynotěsný protichemický ochranný oděv, dýchací technika, jednorázový ochranný 

oděv, gumové rukavice v kombinaci s latexovými chirurgickými rukavicemi, gumové 

holínky, ochranná maska CM 4 s filtrem MOF 4, ruční nářadí pro odstraňování podestýlky.  

SDO – stanoviště dekontaminace osob – HZS MSK 

SDT – stanoviště dekontaminace techniky  

Vozidlo ARZ – ZÚ HZS ČR (plošná dekontaminace) [4]. 
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Směrnice EU o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci 

Existují již směrnice EU o zdraví a bezpečnosti při práci obsahující obecné 

zásady/opatření pokud jde o prevenci pracovních rizik a ochranu zdraví a bezpečnosti 

pracovníků. Veškerá preventivní opatření musí vycházet z posouzení místního rizika. 

Zaměstnavatel odpovídá za toto posouzení, i za zavedení ochranných opatření. Směrnice ES 

1989/391 stanoví, že kolektivní ochranná opatření mají přednost před individuálními [7]. 
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12 Aktualizace plánu  

 Po důkladném prostudování všech dostupných materiálů a komunikaci s mnoha 

odborníky a pověřenými osobami, jež tyto plány tvořili nebo se na tvorbě podíleli, 

nepokládám, ze své pozice studenta Fakulty bezpečnostního inženýrství, za nutné plán 

upravovat. Jediná věc, kterou bych doplnila je časové omezení jednotek IZS při likvidaci 

uhynulého ptactva. Toto omezení pokládám za důležité z důvodu prevence šíření nákazy mezi 

další pernatou zvěř, případně na člověka.  Dalším důvodem je, že v případě likvidace většího 

rozsahu může dojít ke kontaminaci vody nebo půdy nebo obtěžování okolního prostředí 

zápachem kadavéru. 



47 

13 Závěr 

 

Zásah v místě nakaženého chovu spočívá v provedení průzkumu, uzavření místa 

mimořádné události; určení nebezpečné a vnější zóny se stanovením vstupů a výstupů pro 

zásah složek IZS a spolupracujících osob, likvidace chovu, vyklizení objektu, zajištění 

dezinfekce osob a techniky a provedení závěrečné dezinfekce objektu nakaženého chovu, 

vždy v souladu s pokyny orgánů veterinární správy. V případě jednotlivého sběru uhynulých 

ptáků v přírodě spočívá zásah ve sběru uhynulého zvířete, jeho uložení do transportních obalů 

k vyšetření nebo k likvidaci a případné dezinfekci místa nálezu. 

Řešení mimořádné události začíná žádostí orgánů veterinární správy o společné řešení 

mimořádné události a končí ukončením požadovaných likvidačních prací, zpravidla po 

závěrečné dezinfekci objektu, kde byl nakažený chov. Pro zdolání ohnisek nákazy ptačí 

chřipkou ve velkochovech byl Státní veterinární správou ČR vytvořen „Operační manuál pro 

zdolání aviární influenzy“, který je průběžně aktualizován. O vlastním způsobu utrácení 

drůbeže rozhodují v konečném důsledku orgány veterinární správy ČR. K tomuto účelu vedou 

„Standardní operační postupy usmrcování zvířat při likvidaci nákaz a jiných mimořádných 

událostech.“ Jde o materiál, který je průběžně aktualizován Státní veterinární správou ČR 

a který obsahuje veškeré povolené způsoby utrácení zvířat v ČR, z nichž pro danou konkrétní 

potřebu jde zejména o utrácení v kontejnerech pomocí CO2 a zaplynování haly pomocí CO2 

nebo CO. 

Chřipka ptáků je v pořadí jedenáctou typovou činností. Její členění má obvyklou a již 

zažitou strukturu. Jednotlivé zúčastněné složky IZS postupují v souladu s příslušnými 

zpracovanými listy. Na vytváření typové činnosti se podíleli zástupci Státní veterinární správy 

ČR, ministerstev zemědělství, zdravotnictví, vnitra a obrany, Policie ČR, a dále HZS 

Pardubického kraje. Posledně jmenovaní se ve svém kraji na likvidaci ohnisek nákazy ptačí 

chřipkou ve velkochovech podíleli. Postup vytváření nové typové činnosti koordinoval odbor 

integrovaného záchranného systému a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR. 

 

Práce zasahujících jednotek byla zcela profesionální a v souladu s předpisy, které jsem měla 

k dispozici. 
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KARTA OPATŘENÍ 

1 Číslo opatření:  2 Schvaluje: (nařizuje) KVS 3 Organizuje: 

(spolupracuje) 

KVS 

Asanační 

podnik 

4 Provádí: Asanační podnik chovatelé, obec 

PČR  

5 Popis opatření: 6 Stav: 

Neškodné odstranění kadáverů 

 

 

7 Právní normy: 8 Prováděcí předpisy: 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. 

Operační manuál pro aviární influenzu SVS ČR. 

9 Předchozí opatření: 10 Požadovaný cílový stav: 

Utrácení ptáků v chovech Etická a ekologicky nezávadná likvidace původců nákazy. 

11 Síly a prostředky: 12 Lidské zdroje: 13 Věcné zdroje: 

KVS, PČR 

Asanační podnik REC, a.s. Mankovice 

chovatelé, osoby pro likvidaci Infekci nepropustná vozidla, kontejnery na kadávery, nádoby a pytle 

Postup plnění opatření 

Čís. Činnost Zodpovídá Provádí Dokumentace  

14 15 16 17 18 

1 Povolání asanačního podniku na likvidaci kadáverů. KVS  

Chovatel  

KVS Pohotovostní plán 

 

2 Zajištění kontejnerů na kadávery. Asanační podnik Asanační 

podnik 

 

3 Zajištění nepropustných nádob, příp. pevných igelitových pytlů (pro malé chovy pro přemístění do velkých 

kontejnerů). 

Chovatel, obec 

 

Chovatel, obec 

 

 

19 Poznámky: Kapacita asanačního podniku REC, a.s. Mankovice je 150 t/den (maximální 

180 t/den) 

100 t = cca 50.000 kusů brojlerů 

20 Datum zpracování:  

21 Zpracovatel:  

Příloha 1 



53 

Postup plnění opatření – pokračování 

Čís. Činnost Zodpovídá Provádí Dokumentace  

14 15 16 17 18 

4 Zajištění vozidel pro odvoz kadáverů z hospodářství. Asanační podnik Asanační podnik  

5 Určení trasy vozidel odvážejících kadávery (převážení za asistence 

PČR) do asanačního podniku. 

PČR PČR  

6 Naložení a přeprava do asanačního podniku. Asanační podnik 

 

Osoby pro 

likvidaci, Asanační 

podnik 

 

7 Likvidace kadáverů v asanačním podniku. Asanační podnik Asanační podnik  
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Příloha 2 

Průvodka k sběru uhynulého ptáka 

 

Velitel zásahu 

Jméno: 

Adresa stanice: Telefon: 

Kontaktován veterinární lékař 

Jméno: 

Adresa pracoviště: Telefon: 

Místo nálezu 

Adresa: 

Název: 

Datum sběru: 

Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru: 

Podpis velitele zásahu: 

Převzal 

Datum:................................... Jméno:.......................................... Podpis.................................. 

 

 


