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Anotace: 

 Diplomová práce se zabývá nákazou a likvidací ptačí chřipky.  Práce uvádí v počátku 

popis viru, jejich konstrukci a možné mutace virů. Jsou zde charakterizovány epidemie a 

pandemie chřipky. V práci jsou shromážděny informace a přehled epidemií a pandemií 

chřipky. Také zde uvádím chronologický popis výskytu ptačí chřipky ve světě a v České 

Republice. Je zde také uvedena legislativní podpora pro likvidaci ptačí chřipky v České 

republice. Velké pozornost je věnována zdolávání nákazy ptačí chřipky s uvedení praktických 

zkušeností likvidace ve velkochovu. V závěru práce jsou shrnuta hodnocení likvidace ohnisek 

ptačí chřipky. 
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Abstrakt: 

 This thesis deal with infection and liquidation avian influenza.   Work features in 

beginning description virus, their construction and possible to mutation virus. Are here 

characterized epidemic and pandemy influenza. In work are assembly information and view 

epidemic and pandemy influenza. Also here show in chronological description occurrence 

avian influenza in the world of and in the Czech republic. Is here also mentioned legislative 

support for liquidation avian influenza in the Czech republic. Big attention is devoted 

negotiation infection avian influenza with presentation practical experience liquidation in 

large - scale - breeding. At the close work are summarized classification liquidation focus 

avian influenza. 
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1. Úvod 
 Vir ptačí chřipky H5N1 je vetřelec, žijící ve světě, který pouhým okem nevidíme, ale 

dokáže zalomcovat životy nejen jedinců, ale celých generací, národů a států.  

 Cílem práce je charakterizovat tuto mimořádnou událost s výskytem ptačí chřipky a 

zpracovat postup likvidace této nákazy z pohledu jednotek požární ochrany. V práci 

charakterizuji nákazu, její vznik a způsob šíření. Dále bude uveden popis událostí s výskytem 

ptačí chřipky na území ČR. V diplomové práci budou vyhodnoceny poznatky a zkušenosti 

z likvidace ptačí chřipky se zaměřením na taktiku zásahu a součinnost zúčastněných složek. 

Z pohledu jednotek požární ochrany budou formulována doporučení pro postup likvidace této 

nákazy.  

 HZS České republiky se v roce 2007 podílel na likvidaci ohnisek nákazy ptačí chřipky 

ve velkochovech na Orlicko-ústecku. Tato událost vyvolala zájem nejen veřejnosti, ale také 

odborníků zejména proto, že se nákaza vyskytla poprvé v České republice ve velkochovech. 

Tento případ zásahu je samozřejmě nutné kvalifikovat jako zásah v mimořádných 

podmínkách. Zásah probíhal v ohnisku nákazy virem ptačí chřipky, ale také v období 

vysokých denních teplot. 

 Současný problém ptačí chřipky ve světě je v první řadě problémem veterinárním a je 

řešen veterinárními prostředky. Opatření přijímaná ve vyspělých zemích jsou účinná. 

Veřejnost by proto v žádném případě neměla podléhat panice. 

 Všechny katastrofické scénáře operující s pandemií ptačí chřipky jsou založeny na 

pouhých předpokladech. Virus schopný vyvolat takovou situaci dosud naštěstí neexistuje. 

Kmen H5N 1 v současné době nepředstavuje riziko pandemie ptačí chřipky. Splňuje první 

dva požadavky, ale nemá schopnost přenášet se mezi lidmi navzájem. 

 V případě, že by vznikl nový silný virus jednoduše se šířící mezi lidmi  tak rázem 

vznikl největší zdravotnický problém pro veškeré obyvatelstvo planety. Pandemie se 

přirovnává k zemětřesení. Nikdo neví, kdy vznikne a jak bude silná. I když by se mutovaný 

virus ptačí chřipky objevil poprvé nejspíše v Asii, velmi rychle by se rozšířil po celé 

zeměkouli. 

 Evropa by měla na přípravu obrany před pandemií podle odhadů jen asi dva týdny. 

Mírnější odhady počítají s úmrtím 2 až 7 milionů lidí a hospitalizací zhruba 28 milionů 

pacientů. Hrozivější předpoklady mluví až o 150 milionech oběti!  
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2. Rešerše 
 Tématem ptačí chřipky jsem se začal zabývat v roce 2007, když tato nákazy 

vypukla ve velkochovech na Orlicko-ústecku. Spolu s kolegou z HZS Pardubického kraje 

jsem jako velitel zásahu a člen štábu velitele zásahu řídil práce ke zdolávání nákazy ptačí 

chřipky. Základním podkladem pro zpracování mé diplomové práce se staly zprávy o 

zásahu [1,2,3,4]. K pochopení působení virů a ptačí chřipky jsem prostudoval literární 

prameny, ze kterých jsem čerpal v úvodu mé práce při popisu a charakteristice virů a 

ptačí chřipky [5,9]. Z legislativních zdrojů jsem nejvíce využil předpisy zabývající se 

postupem likvidace ptačí chřipky [6.7,8]. Výskyt ptačí chřipky jsem aktuálně sledoval na 

internetových stránkách [10,11].  

 

[1]  HZS Pardubického kraje. Zpráva o zásahu č.5307002913. HZS Pardubického kraje, 

 2007. 17 s.  

[2]  HZS Pardubického kraje. Zpráva o zásahu č.5307003023. HZS Pardubického kraje, 

 2007. 22 s.  

[3]  HZS Pardubického kraje. Zpráva o zásahu č.5307003200. HZS Pardubického kraje, 

 2007. 12 s.  

[4]  HZS Pardubického kraje. Zpráva o zásahu č.5307003201. HZS Pardubického kraje, 

 2007. 29 s. 

[5] MEDITORIAL. Chřipka a pandemie ptačí hrozba?. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006. 

 176 s. ISBN 80-204-1358-8   

[6] MV GŘ HZS ČR.  Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při 
 realizaci mimořádných veterinární opatřeních ke zdolání ptačí chřipky. Praha: MV 

 GŘ HZS ČR, 2006. 17 s. PO – 682/IZS - 2006 

[7] STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA. Operační manuál pro aviární influenzu. Státní     

       veterinární správa, 2006. 13 s. 

[8] Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky  

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

       zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

[9] ŽDICHYNEC, B. Člověk, viry a ptačí chřipka. 1.vyd. Vimperk: Český klub, 2006. 118 s. 

 ISBN 80-85637-96-0 

[10] Ptačí chřipka. [cit. 2008-04-06]. <http://www.ptaci-chripka.cz/cz/Home/> 

[11] World Health Organization / Avian Influenza. c2007, poslední revize 18.4.2008 [cit. 

 2008-18-04]. <http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html> 
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Obr. č. 1. – virus typu  A [21] 

3. Viry a chřipka 

3.1. Viry 

3.1.1. Historie virů 

 Viry jsou tvořeny pouze dědičnou informací v podobě buněčné nukleové kyseliny 

(DNA či RNA) a bílkovinným obalem. Primitivní složení virů vedlo k hypotéze, že to jsou 

původem částečky normálních buněk, které se oddělily a začaly žít samostatným životem. To 

by ovšem znamenalo, že viry se pohybují po naší planetě od doby, kdy se na ní objevily první 

buňky, tedy před více než dvěma miliardami let. Jiná teorie tvrdí, že některé viry se dostaly na 

Zemi z Vesmíru, z komet. „Influenza", termín označující chřipku vznikl z předpokládaného 

astrálního vlivu (vliv = influence) na planetu Zemi. 

 Přechodem k vyšším organismům jsou chlamydie žijící uvnitř buněk. Vyvinuly se z 

RNA nebo DNA hostitelské buňky, která získala schopnost množit se nezávisle na buňce, 

např. viroidy jsou autonomně se replikující kruhové molekuly RNA, které nekódují žádný 

bílkovinný obal. V minulosti sloužila k uchování genetické informace RNA (nikoli DNA). 

RNA viry jsou tedy nejstarší organizmy na naší rodné planetě Zemi. 

3.1.2. Druhy virů 

 Viry jsou nebuněčné částice, nejmenší organismy světa, ve kterém žijeme (velikost 

15-390 nm). Virus mimo hostitelskou buňku se chová jako neživý (neprojevuje žádné známky 

a vlastnosti života). Lze s ním zacházet způsobem, který by běžně živé organizmy zahubil – 

můžeme ho například rozložit a znovu sestavit, aniž by jakýmkoli způsobem byla 

poznamenána jeho schopnost infikovat hostitele. Není ovšem schopen samostatně vykonávat 

životní funkce. 

 Rozlišujeme RNA viry, obsahující pouze 

buněčnou kyselinu ribonukleovou (tj. RNA) a 

DNA viry, obsahující výhradně buněčnou 

kyselinu deoxyribonukleovou (tj. DNA). Viry 

nikdy neobsahují zároveň obě nukleové 

kyseliny. Informace uložená v DNA nebo RNA 

viru se předává do bílkovin na ribozomech, 

jakýchsi buněčných elektrárnách hostitelské 

buňky. 

Nejmenší jednotka viru, která je schopna infikovat hostitele, se nazývá virion. U 
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Obr. č. 2. – konstrukce viru [18] 

malých, jednoduchých virů se skládá pouze z komplexu nukleové kyseliny a bílkoviny, u 

složitějších má navíc ještě povrchové obaly, jež obdrží při uvolnění z buňky. Nukleové 

kyselina je uložena v bílkovinném obalu, takzvaném kapsidu. Kapsid může být jednovrstevný 

i vícevrstevný, mohou z něj vyčnívat různé výběžky a hroty, které jsou bílkovinného 

charakteru a odpovídají genetické informaci viru. Komplex nukleové kyseliny a bílkoviny 

označujeme jako nukleokapsid, který je u jednoduchých virů shodný s virionem. 

 Každý virus může infikovat jen určitý okruh buněk. Umožňuje mu to navázat se na 

specifickou molekulární strukturu v obalu buňky, membráně, respektive stěně, tj. na tzv. 

buněčný receptor (čidlo). Ze strany viru se toho účastní rovněž specifická molekulární 

struktura. Pouze buňky nesoucí specifické receptory, čidla, mohou být virem infikovány. 

Receptory pro daný virus nesou jen buňky určitého druhu a navíc ještě pouze buňky určitého 

tkáňového typu. 

Speciálními viry jsou bakteriofágy (zkráceně fágy, „hodné" viry, existují DNA i RNA 

fágy), které jsou zapojeny v obraně těla a napadají bakterie, útočící na lidské tkáně. V přírodě 

jsou rozšířeny cyanofágy: napadají sinice. Existují i rostlinné viry: většinou jde o RNA viry. 

Známé jsou mykofágy, které napadají houby[3]. 

 

3.1.3. Konstrukce virů 

 Konstrukci virů nalezli vědci teprve v 50. letech dvacátého století v souvislosti s 

objevením buněčných kyselin DNA a její blízké příbuzné RNA jako univerzálních klíčových 

faktorů života na naší planetě Zemi, bez nichž by nebyla možná reprodukce živých organismů 

na ni žijících. Právě na tuto dědičnou hmotu uloženou v jádru buněk je činností virů zaměřen. 

Po vniknutí do těla si virus najde hostitelskou 

buňku a k ní se připojí Posléze bud' sám 

pronikne do jejího nitra, nebo pomocí 

důmyslného zařízení vstříkne do buňky svůj 

genetický materiál, tj. deoxyribonukleovou 

kyselinu (DNA). V okamžiku, kdy se virové 

částečky dostanou k buněčné DNA, změní její 

program tak, aby místo výroby vlastních 

proteinů zahájila kopírování genů (tj. 

elementárních jednotek dědičné hmoty) a 

proteinů viru. Uvnitř buňky vznikají nové viry, které z ní bud' odcházejí, nebo se tam 
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hromadí, než buňka praskne. Když viry opustí původní buňku, najdou si nového hostitele a 

celý proces se opakuje. Nenajdou-li hostitele, zanikají, to je jejich Achillova pata. I tak 

záludný původce nemoci AIDS, virus HIV, ztrácí nakažlivost, zůstane-li několik hodin bez 

kontaktu s jinými buňkami [3]. 

Každý z virů, tedy i ten chřipkový, tvoří následující komponenty: 

a) Nukleové kyselina 

DNA (deoxyribonukleová kyselina) může být dvouřetězcová i jednořetězcová, lineární 

či cyklická. Může obsahovat 3 až stovky dědičných vloh neboli genů. Kapsid virů (tj. obal 

nukleové kyseliny) s dvouřetězcovou DNA je nejčastěji pravidelný dvacetistěn (kapsid 

ikosacdrick), kapsid virů s jednořetězcovou DNA bývají dvanáctistěnné (dodekaedrické) nebo 

šroubovicové (helikální). RNA je dvouřetězcová, nebo jednořetězcová a lineární.  

b) Stavba kapsidu 

Kapsid – obal virové nukleové kyseliny – se skládá z opakujících se jednotkových 

makromolekul nazvaných kapsomery. Z kapsomer se mohou utvořit dva typy virionů: 

tyčinkové a kulovité (resp. mnohostěnné). Tyčinkovité viry jsou pevné nebo ohebné, vždy s 

helikální symetrií. Kulovité viry mají kapsidy tvořené desítkami až stovkami identických jed-

notek, vytvářejících tvar dvacetistěnu o 20 shodných stěnách, 30 hranách a 12 vrcholech.). 

Bakteriofágy – „hodné viry" jsou tvarově rozmanité, ale i u nich se vyskytuje symetrie. 

Vlákna mají na koncích enzym lysozym (naruší membránu buňky). Menší bakteriofágy jsou 

bez bičíku. 

c) Membránový obal 

Membrána viru, jeho obal vůči zevnímu světu, pochází od jaderné nebo plazmatické 

blány hostitelské buňky, kterou virus získá v konečné fázi zrání (tzv. maturace). Membrána 

buňky se vychlipuje kolem viru a následně se virus pučením dostává i s buněčnou blánou ven. 

Tyto viry se označují jako viry obalené. Mezi ně patří i virus ptačí chřipky. Největší viry mají 

membrány dvě; jednu z jaderné membrány, druhou z membrány plazmatické. 

3.1.4. Infekce virem 

 Viry jsou nitrobuněční parazité. Mnoho lidí má zjednodušenou představu, že jsou to 

pouze ničitelé všeho živého. Myslí si, že buňka soužitím s virem strádá a nejlépe by bylo 

všechny viry bez milosti vyhubit, pokud by to bylo možné. 
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 Slovo „infekce" každý dobře zná, ale zde je definice: proniknutí viru do organismu, 

přesněji řečeno: infekce je vniknutí nukleové kyseliny viru do organismu. 

Formy virové infekce vycházejí z dvojí možnosti: 

1. Virus v buňce přetrvává, aniž by se replikoval (perzistence) a jeho molekula v buňce 

přetrvává jako takzvaná mimochromozomální kruhová molekula (např. virus EpsteinBarré 

způsobující infekční mononukleózu) nebo se začlení do dědičného základu, genový buňky 

(virogenie), navenek se nijak neprojevuje (latentní infekce) anebo ji zároveň může změnit, 

například v buňku rakovinnou. V genomu buňky se může virus přenášet z generace na 

generaci. Takovýto virus je označován jako provirus (jsou jimi např. retroviry). 

2. Virus je buňkou pomnožován a ta tím zaniká (1yze nebo-li rozpuštění buňky). Virová 

infekce může být zjevná, jež se projeví hned po inkubační době. Anebo: latentní, která se 

naopak objeví jen čas od času při aktivaci viru (je způsobena například horečkou nebo 

ultrafialovým záření). Příznaky odezní, je-li zastaveno množení viru, který ovšem v těle 

přetrvává dál. Viry se přenášejí vdechnutím, krví, slinami a dalšími cestami. Aby virus 

pronikl do buňky, musí nejprve nalézt optimální buňku, kterou pozná podle určitých 

molekul (receptorů) na jejím povrchu. Přítomnost receptorů na povrchu buněk jednotli-

vých orgánů je příčinou takzvaného orgánového tropizmu virů (tj. jejich náklonnosti k 

určitému orgánu těla). Virus se naváže se na povrch (na receptor) a poté proniká do 

buňky. U obalených virů se tak děje takzvanou endocytózou — tj. obal viru (membrána) 

splyne s membránou hostitelské buňky a kapsou, obal nukleové kyseliny, je uvolněn do 

buněčné plazmy. Uvnitř buňky dochází k rozložení viru (odborně tomu říkáme penetrace), 

tj. dochází vlastně k obnažení nukleové kyseliny. 

3.1.5. Onemocnění buňky 

 Zlé a zabijácké viry" mění propustnost buněčné membrány a tlumí dělení (replikaci), 

přepis (transkripci) i přenos (translaci) buněčných nukleových kyselin. Následně dojde ke 

zpomalení dělení hostitelské buňky. Je zabrzděna buněčná přeměna látek a následkem 

rozrušení buněčného skeletu mění napadená buňka svůj tvar, případně splývá v mnohojaderná 

soubuní. Naopak: „hodné viry", tj. bakteriofágové, pouze vstříknou nukleovou kyselinu. Ven 

z buňky se virus dostává pučením (vznikají tak obalené viry) nebo lyzí, tj. rozpad buňky 

pomocí enzymu, který je produkován virem. 
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3.1.6. Inkubace 

Doba od vniknutí viru do těla člověka až do propuknutí choroby se nazývá inkubační 

doba. Virus se množí velmi rafinovaným způsobem a sice tak, že buňka pracuje s DNA viru 

jako by byla vlastní a tím vytváří nové samostatné částečky virů, viriony. Jsou viry množící se 

už v místě vstupu (virus rýmy). 

Další se šíří mízními (lymfatickými) cévami a krví do nervové soustavy, kůže a svalů. 

V těchto cílových buňkách se pomnoží, čímž se buňky poškodí nebo dokonce rozloží a pak se 

nemoc projeví. Virus se v buňce replikuje a tvoří bílkoviny. Kapsidové proteiny se v procesu 

zrání (tzv. maturace) samovolně skládají kolem nukleové kyseliny a vytvářejí obal (kapsid). 

Většina virů obsahuje jedinou molekulu nukleové kyseliny. Výjimkou jsou retroviry, které 

mají dvě stejné molekuly. Virus chřipky obsahuje 8 různých molekul RNA. 

3.1.7. Mutace virů 

 Protože mají jednoduchou genetickou strukturu, mohou viry snadno mutovat. 

Nepřetržitě mění svůj bílkovinný obal, proto je organismus nestihne včas rozpoznat. Toto je 

důvodem, že se dosud nepodařilo najít účinný lék na běžné virové nachlazení, jelikož tyto 

viry se mění zvlášť rychle. Jiné mají mechanismus, jak vniknout nepozorovaně do buněk, aniž 

by zalarmovaly imunitní systém. Například virus HIV nebo západonilský virus. 

Některé viry opouštějí své původní, osvědčené hostitele a napadají úplně nový 

živočišný druh. Chřipka je spojována s ptačími a prasečími viry, s nimiž se člověk dostává do 

kontaktu v živočišné velkovýrobě i drobných chovech domácích zvířat. Virus HIV je určen 

jako zmutovaná forma viru SIVCPZ, vyskytující se u šimpanzů v západní a střední Africe. V 

souvislosti se SARS se hovoří o coronavirech specializovaných na drobné šelmičky cibetky, 

které se dostaly do potravního řetězce lidí jako oblíbená pochoutka v jižní Číně. 

3.1.8. Viry a dýchací soustava 

Charakteristika respiračních virů: 

Přenášejí se kapénkovou infekcí nebo kontaktem na krátkou vzdálenost. Množí se na 

sliznicích dýchacího traktu, může docházet k postižení vnitřních orgánů (srdce, mozkové 

pleny, centrální nervová soustava). 

Rhinoviry: 

Jsou nejčastější původci akutních zánětů dýchacích cest. Více než 100 typů způsobuje 

rýmy a lehké katary. 
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Koronaviry: 

Původci infekce ptáků a savců, například virus SARS z východní Asie způsobující 

těžké a často smrtelné zápaly plic. 

Virus chřipky: 

Obalený virus, má tři podtypy A, B a C. Klasické chřipkové epidemie jsou 

způsobované podtypem A. Je pro něho příznačná velká variabilita dědičného základu, 

genomu, a jeho RNA (ribonukleová kyselina) je rozdělena do 7-8 segmentů (podle typu viru). 

Toto dělení umožňuje snadnou výměnu dědičné informace. Její výměnou mezi lidskými a 

zvířecími (kachními, prasečími) viry vznikají nové podtypy. 

Horkým kotlem pro vznik světových epidemií je Jihovýchodní Asie, kde jednou za 

desetiletí či déle vznikne mimořádně patogenní podtyp, způsobují pandemii (například r. 1918 

zahynulo na Španělskou chřipku 20 milionů lidí (tj. prakticky stejně jako v 1. světové válce). 

Následovaly pandemie: Asijská (rok 1957), Hongkongská (1968) a Ruská chřipka (1977). 

Mutacemi dochází k obměně antigenní vlastností (tzv. antigenní posun), zajišťující 

dlouhodobé přežití a zapříčiňující menší epidemie (jednou za 2-3 roky) [3]. 

 

3.1.9. Periodicita chřipky 

 Akutní respirační infekce nejčastěji ohrožují naše zdraví, zvláště v zimních a jarních 

měsících roku. Viry chřipky se na vzniku těchto onemocnění značnou měrou podílejí. Zhruba 

30 % objasněných akutních respiračních infekcí je způsobeno virem chřipky A, 10% virem 

chřipky B. Průběh onemocnění chřipkou A je nejzávažnější. Taktéž epidemiologický význam 

chřipky A je největší. Přirozeným rezervoárem viru chřipky A, který se vyznačuje vysokou 

antigenní variabilitou, jsou volně žijící ptáci. Každý rok dochází k malým změnám ve 

struktuře povrchových antigenů viru (hemaglutininu a neuraminidázy). Odborně tyto změny 

označujeme termínem, antigenní drift". Proti takto antigenně pozměněnému viru protilátky 

vyvolané předchozí infekcí nebo očkováním z minulé sezóny nejsou již tolik účinné. Zhruba 

třikrát za 100 let docházelo ke zcela zásadní antigenní výměně, označované termínem 

„antigenní shift". 

Vyvolavatel chřipky, Myxovirus influenzae typ A a B má dva povrchové antigeny: 

hemaglutinin (H) a neuraminidázu (N). U viru chřipky A, nejčastějšího vyvolavatele chřipky 

u lidí, je známo 5 hemaglutininů a 2 neuraminidázy. Vzájemnou variací vznikají nové mutace, 

které pak vyvolají novou epidemii. 
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Zmíněný, antigenní drift" vzniká selekčním tlakem imunity populace a je odpovědný 

za malé epidemie v cyklech 2-3 let. Antigenní shift", vzniká rekombinací mezi lidskými a 

živočišnými viry, a působí pandemie, opakující se v zhruba 20-40 letých intervalech. 

Postihují všechny věkové skupiny a mají i vysokou úmrtnost. Virus chřipky B naštěstí 

pandemie nevyvolává. Je možno očekávat, že jeden nebo oba povrchové antigeny budou 

zaměněny za zcela jiné podtypy (např. H2N2, H3N2). 

V tom je princip vzniku rozsáhlých chřipkových epidemií a pandemií s vysokou 

vnímavostí obrovských populací na celém světě, s katastrofickým průběhem — vysokou 

smrtností. Důvod je prostý: imunitní nepřipravenost lidské populace na takovýto zcela nový 

podtyp chřipky A. 

Stávající H5N1 kmen viru ptačí chřipky byl zkoumán geneticky a bylo zjištěno, že 

všechny geny jsou ptačího původu. Z toho vyplývá, že tento virový kmen nezískal geny z 

lidských chřipkových virů, které jsou snáze přenositelné z člověka na člověka [7]. 

3.2. Dýchání 

3.2.1. Dýchání člověka 

Objem dýchacích cest u dospělého člověka činí 150 ml. V plicích je nejméně 300 

miliónů sklípků. Jejich kontaktní plocha pro styk s krevními vlásečnicemi pokrývá neuvěřitel-

ných 70 m2. Na každý litr krve, protékající plícemi se naváže 50 ml kyslíku. Normální decho-

vý objem je 500 ml. Minutová plicní ventilace činí 5-9 litrů. Maximální minutová ventilace 

plic až 150 litrů. 

Soustava dýchání je složena ze systému, který umožňuje výměnu plynů — tj. z plic a z 

pumpy, která plíce ventiluje. Tato pumpa se skládá z hrudní stěny, z dýchacích svalů, které 

zvětšují a zmenšují objem dutiny hrudní, z řídícího mozkového okruhu, regulujícího činnost 

dýchacích svalů a z nervů, uskutečňujících spojení mezi mozkem a dýchacími svaly. 

Dýchací cesty nejen vedou vzduch do plicních sklípků, ale zvlhčují a ochlazují či 

ohřívají vdechnutý vzduch tak, aby když se dostane do plicních sklípků, měl teplotu blízkou 

teplotě těla.  

Rozlišujeme dvě formy dýchání: 

• vnější - spočívající ve výměně kyslíku a kysličníku uhličitého v plicích 

• vnitřní - týkající se výměny plynů mezi krví a tkáněmi. 
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3.2.2. Dýchání ptáků 

Nutno předeslat, že jde v přírodě o unikátní dýchací soustavu. Právě její výkonnost ji 

činí dostupným cílem virů. Vzhledem ke schopnosti létat mají ptáci relativně nižší hmotnost a 

velikost plic. Na druhé straně energetická náročnost létání si vyžádala zvýšení jejich 

výkonnosti. A také, vzhledem k peří, ptáci nemohou využívat k dýchání povrch kůže. 

Plíce jsou zavěšeny v hrudní dutině volně, nejsou členěné v laloky a jsou 

neroztažitelné. Jejich objem činí 29,6 m1 na 1000 g tělesné hmotnosti, kdežto u savců a 

člověka průměrně 55,5 ml. Navzdory tomuto, jsou ptačí plíce nejvýkonnějším dýchacím 

systémům u teplokrevných obratlovců. 

Vdechovaný vzduch proudí nozdrami z nosních dutin, avšak ptáci mohou dýchat i 

přímo průdušnicí při otevřeném zobáku. Průdušnice je u ptáků v průměru čtyřikrát delší než u 

savců. Uvnitř je vystlána buňkami epitetu a celá sliznice je opatřena četnými žlázami, 

dostatečně zvlhčujícími vdechován vzduch. Na dolním konci se průdušnice dělí na pravou a 

levou průdušku (bronchus) a v prostoru rozvětvení se nachází hlasový orgán ptáků, zvaný 

syrinx. (Na rozdíl od savců nemají tedy ptáci hlasové vazy ve štěrbině hrtanu. Zde je pouze 

štěrbina, kterou využívají k obrannému syčení). 

Další dělení je na průdušky 1. řádu (ty u ptáků leží mimo plicní tkáň), které se po 

vstupu do plic člení na průdušky 2. řádu a ty se pak člení do 4 větví (horní, dolní a do obou 

stran). Každá z těchto 4 větví se poté člení na systém uzoučkých trubiček o průsvitu 0,5 až 1,5 

mm, které označujeme jako parabronchy neboli průdušky 3. řádu. Parabronchy se větví dále 

všemi směry a navíc jsou mezi sebou navzájem pospojovány. Kolem nich jsou krevní 

vlásečnice. Zde dochází k výměně kysličníku uhličitého za kyslík, tedy dýchání. Průsvit 

parabronchů se navíc rozšiřuje v dutých kapsách, kterým říkáme atria. Uvnitř každé kapsy je 

nálevkovitá dutinka, přímo ústící do vzduchové kapiláry. Tyto kapiláry – tj. trubičky o 

průsvitu 5-10 mikrometrů se dále větví, spojují a proplétají. Jejich stěnami, které úhrnem 

představují plochu 18 cm2 na 1 g hmotnosti (což je 10x účinnější systém než mají savci!) 

difunduje z krve kyslík a kysličník uhličitý. 

Ventilaci nepohyblivých ptačích plic obstarává zvláštní zařízení, zvané vzdušné vaky 

(jejich počet kolísá od 12 u bahňáků, přes 8-9 u kurovitých, po 7 u pěvců). Jsou v párovém 

uspořádání, umístěny na krku, mezi klíčky, v hrudní dutině a v břiše (zde největší). Na 1000g 

hmotnosti připadá u ptáků objem 127,5 ml vzdušných vaků. Kromě ventilace plic vzdušné 

vaky svými výběžky, které vnikají do kostí, mezi orgány, či dokonce pod kůži (u pelikánů), 

snižují měrnou hmotnost těla. 
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Největší objem vzdušných vaků připadá u vodních, potápivých ptáků (např. u husice 

liščí na 1200g její hmotnosti připadá celkový objem 550 m1 vzdušných vaků). 

Tato důmyslná dechová soustava má ovšem jednu nevýhodu. Je totiž snadno dostupným 

cílem pro vysoce patogenní viry, mezi něž patří i viry zahrnované do skupiny virů ptačí 

chřipky [3,7]. 

4. Pandemie 
Chřipka je onemocnění, které se snadno a rychle šíří napříč kontinenty. Proměnlivost 

její genetické podoby takovému šíření výrazně napomáhá a způsobuje, že je chřipka poměrně 

odolná a než proti ní vznikne účinná obrana, nakazí se velké množství lidí. Její další šíření 

navíc v současnosti významně podporuje snadné cestování mezi státy a kontinenty. 

4.1. Epidemie chřipky 
Epidemie je neobvykle vysoký výskyt infekčního onemocnění (nákazy) osob na 

omezeném území během definovaného časového úseku. 

Epidemií tedy rozumíme stav, kdy je výskyt určitého onemocnění výrazně vyšší než obvykle 

očekávaný výskyt tohoto onemocnění v závislosti na místně a čase. Termín „výrazně 

převyšuje“ se v různých státech světa definuje různě. Lze totiž sledovat různé ukazatele, na-

příklad podle úmrtnosti, počtu nových onemocnění, počtu pracovních neschopností či 

množství prodaných léků. 

Epidemie chřipky je vyhlášena například: 

- v Anglii když počet lékařských prohlídek z důvodu akutního onemocnění dýchacích cest 

přesáhne čtyři sta na sto tisíc vyšetření 

- v USA když celková úmrtnost v souvislosti s chřipkou a zápalem plic stoupne nad 7,5 % 

celkové úmrtnosti 

- v České republice když se v jednom týdnu objeví více než dva tisíce onemocnění 

dýchacích cest na sto tisíc obyvatel 

4.2. Pandemie chřipky 
Pandemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. 

O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i 

světadílů a nerespektuje omezení místem. Pandemie není omezena ani časem. 

Pandemie pro svůj vznik potřebuje zcela nový typ viru chřipky, se kterým se organismus ještě 

nesetkal. Nezná ho a nemá proti němu vytvořeny žádné protilátky. Jedině tak se chřipka může 

rychle šířit napříč kontinenty. 
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4.3. Antigenní drift 
 Vznik stále nových epidemií chřipky způsobuje tzv. antigenní drift (posun) viru 

chřipky. Genetická informace chřipky se v tomto případě průběžně lehce proměňuje, takže se 

nemění hlavní znaky, podle kterých je takový virus rozpoznáván a ničen imunitním 

systémem. Mění se však některé menší znaky viru. Vzhledem k tomu proti viru příliš 

nefunguje obrana vytvořená v organismu při minulém setkání s virem. Proto je možné znovu 

a znovu onemocnět chřipkou. 

4.4. Antigenní shift 
Jak vzniká nový typ chřipkového viru? Podle současných znalostí k tomu dochází 

působením tzv. antigenního shiftu. To je náhlá změna v genetické informaci viru, jakýsi zlom, 

při kterém dojde k záměně jednoho nebo obou povrchových hlavních znaků viru, he-

maglutininu (H) či neuraminidázy (N). 

Genetický shift je možný jen v případě chřipky typu A. Tato chřipka napadá kromě 

člověka i ptáky, vepře, koně, a dokonce i lachtany nebo velryby. Jednotlivé typy této chřipky 

mají společné vnitřní znaky, ale liší se povrchovými H a N znaky. Právě rozdílnost povr-

chových znaků způsobuje, že existuje chřipka A, která napadá pouze člověka, koně nebo třeba 

jen ptáky. Každý živočišný druh má totiž pro sebe vyhrazené určité typy povrchových znaků. 

Tyto jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 – Povrchové znaky živočišných druhů [3] 

Povrchové hemaglutiny (H) u některých živočišných druhů 

Člověk H1, H2, H3 

Vodní ptactvo H1 – H15 

Vepř H1, H3 

Kůň H3, H7 

 

4.5. Historie epidemií a pandemií 
Epidemie různých onemocnění kosily početné zástupy lidí již odpradávna. Ve 

středověku to byly morové epidemie. Dokázaly téměř vylidnit tehdejší Evropu. Morem se 

tehdy nazývalo každé onemocnění, které mnoho nemocných zabíjelo a rychle se šířilo mezi 

lidmi. Skutečný plicní a dýmějový mor, jehož původcem je morový bacil Yersinia pestis, do 

této skupiny také patřil. V čínských zemích proběhlo několik morových epidemií ve 14. 



18 
 
 

století, a pak ještě v16. a 17. století. V průběhu kolonizace Ameriky likvidovaly pro Evropany 

naprosto běžné nemoci jako rýma a neštovice tehdejší populaci Indiánů. 

Svět nezůstal ušetřen epidemií ani později. Během světových válek proběhlo několik 

epidemií břišního tyfu. V Čechách to bylo například v terezínském ghettu na jaře roku 1945. 

K válečným epidemiím však patří také cholera nebo infekční žloutenka. 

V minulém století proběhly světem celkem tři pandemie chřipky, které značně snížily 

počet světové populace. Epidemie a pandemie probíhají i nyní. Aktuální je například AIDS, 

který decimuje zejména Afriku. Mnoho nakažených virem HIV je také v Asii a přibývají nové 

případy v Americe a v Rusku. 

 Mezi neobávanější nemoci, které způsobovaly epidemie, patřily pravé neštovice. Toto 

virové onemocnění pravidelně usmrtilo až třetinu nakažených. Díky očkování jsou neštovice 

již jen historií. 

 Některé nemoci mohou způsobit pandemie a některé nemohou. To závisí systému 

obranyschopnosti jedince, který nemá vytvořené protilátky. Nemoc se potom rychle rozvine a 

přenese se z nakažené osoby dříve, než je v organismu zlikvidována. 

 

4.6. Historie pandemií chřipky 
 Pandemie chřipky lidstvo zřejmě provázejí odnepaměti. Tři nejznámější chřipkového 

pandemie 20. století zmíním podrobně. Předem je dobré podotknout, že všechny tři se naší 

zemi naštěstí vyhnuly [15]. 

 

4.6.1. Španělská chřipka v letech 1918-1920 

Tato pandemie byla způsobena chřipkovým virem typu A kmene H1N1. Celosvětově 

bylo nakaženo přes 200 milionů lidí a odhadem zemřel 50-100 milionů. Dřívější odhady 

popisovaly ztráty mezi 20 a 40 miliony, ovšem novější podklady navýšily tento počet. Při 

propočtu na současnou civilizaci by dnes počet obětí dosahoval čísla mezi 175 a 350 miliony. 

Úmrtí na španělskou chřipku v letech 1918-1919 

� Indie – 10 až 17 milionů 

� Subsaharská Afrika – 1,5 až 2 miliony 

� USA – 500 až 675 tisíc 

� Francie – 400 tisíc 

� Velká Británie – 250 tisíc 
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Mnoho výzkumníků se domnívá, že nový kmen chřipkového viru se vyvinul ve 

Spojených státech, možná v zemědělských oblastech Kansasu, a pak emigroval nejprve do 

Francie. Z té se rozšířil po celé Evropě. Existují ovšem i názory, že kmen se objevoval již 

kolem února 1918. Navíc je z Francie prokázán případ závažného onemocnění dýchacích cest 

ve vojenském táboře již v letech 1916-1917. Každopádně je jisté, že pandemii způsobující 

kmen španělské chřipky se jako jediný z vražedných chřipkových virů 20. století neobjevil 

poprvé na půdě Asie. 

Pandemie začala poměrně příznivou varující vlnou na jaře roku 1918. V té době byly 

hlášeny případy propuknutí nákazy v Evropě a Spojených státech, hlavně ve vojenských 

tréninkových táborech připravujících vojáky na transport do Evropy. 

Druhá, vysoce nakažlivá vlna se rychle šířila kolem celého světa během podzimu 

1918. Nákaze tehdy trvala cesta kolem světa pouhé dva měsíce. Další a méně významné vlny 

této chřipky proběhly v letech 1919 a 1920. Jejich závažnost byla mnohem nižší, protože 

virus během pandemických vln několikrát mutoval na mírnější formu. 

Procento obětí se velmi lišilo v rámci jednotlivých zemí postižených touto chřipkovou 

pandemií. V armádně Spojených států, která si logicky o počtu úmrtí vedla velmi pečlivé 

záznamy, se počet mrtvých pohyboval mezi 5 a 10 %. 

Neobvyklým projevem této pandemie byla úmrtnost podle věku. Chřipka totiž zabíjela 

neobvykle mnoho zdravých mladých lidí. Nejvyšší úmrtnost byla kromě skupin velmi malých 

dětí a velmi starých lidí i mezi osobami ve věku od 15 do 45 let. Právě v této skupině bývá 

většinou během chřipkových epidemií minimum obětí. Zajímavou vlastností této pandemie 

byli její těžko stanovitelný vliv na těhotné ženy. Třináct různých odborných statistických 

studií uvádí úmrtnost mezi 23 a 71 %. 

V říjnu 2005 americká vládní a vojenská organizace Center for Disease Control (CDC; 

Centrum pro zvládání infekčních nemocí) publikovala zprávu o tom, že se jí podařilo 

zrekonstruovat kmen viru španělské chřipky a testovat jej na hlodavcích. Vědci zjistili, že 

myši nakažené tímto virem umíraly během tří dnů. Ty, které přežily alespoň o den déle, byly 

testovány na množství virů v jejich těle. Jejich plíce obsahovaly 39tisickrát více kopií 

chřipkového viru než plíce myší nakažených běžným virem, který způsobuje každoroční 

sezonní chřipku. Myši nakažené virem španělská chřipky do jediné zemřely, zatímco hlodavci 

s běžnou chřipkou všichni přežili. 

Projevy španělské chřipky byly velice rychlé a alarmující. Pacient začal mít během 

maximálně 24 hodin problémy s dechem, sípavě dýchal, měl suchý a dráždivý kašel a 
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vysokou teplotu. Během dalších 12 hodin začala část nakažených promodrávat z nedostatku 

kyslíku v krvi. To už byla jasná známka nadcházející smrti, která přišla během následujících 

několika hodin. Příčinou vysokého počtu úmrtí ve skupině zdravých lidí na vrcholu sil byla 

zřejmá velice agresivní obranná reakce organismu, která se projevovala zejména plicním 

poškozením. 

 

4.6.2. Asijská chřipka v letech 1957-58 

Asijská chřipka byla způsobena chřipkovým virem z kmene H2N2 a vzešla z Číny. 

Virus byl nejprve laboratorně zachycen a identifikován v únoru 1957 v Singapuru a posléze v 

dubnu téhož roku v Hongkongu. Pandemie přešla do Evropy a na jižní polokouli během léta 

roku 1957. Spojených států dosáhla v červnu. Kmen viru způsobujícího tehdy pandemii získal 

tři geny od ptačí chřipky, která v té době obíhala mezi divokými kachnami. Dalších pět genů 

měl od tehdy běžného viru lidské chřipky. Kombinace genů se ovšem ukázala pro člověka 

velmi nebezpečná. 

Jen ve Spojených státech tehdy zemřelo během tří let, kdy byl virus v oběhu, kolem 70 

tisíc lidí. Celkově nejvíce obětí bylo mezi starými lidmi, nicméně během první vlny bylo až 

40 % obětí mezi osobami mladšími 65 let. Celosvětově si tato pandemie vyžádala přibližně 1 

milion obětí. 

 

4.6.3. Hongkongská chřipka v letech 1968-69 

Tato chřipková pandemie byla způsobena kmenem H3N2, který získal dva geny od 

divokých ptáků a ponechal si šest genů od běžných chřipkových virů tehdy cirkulujících mezi 

lidmi. Během této pandemie zemřelo ve Spojených státech přibližně 33 tisíc lidí. Počet obětí 

byl nižší než u předchozí epidemie. Zčásti zřejmě proto, že tento kmen měl mutaci pouze na 

jednom ze dvou povrchových znaků, které má každý virus chřipky typu A. Úmrtnost mezi 

starými lidmi byla poměrně nízká. Chřipkové kmeny (obsahující H3) působily mezi lidmi již 

začátkem století, takže velmi staří lidé proti nim měli vyvinutou imunitu. 

 

4.7. Poučení z minulých pandemií 
Ve zprávě Světové zdravotnické organizace WHO (World health organization) definovali 

experti hlavní poznatky, které je možno vyvodit ze studování a poznávání minulých pandemií 
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chřipky[23]: 

o Pandemie se chovají nepředvídatelně stejně jako virus, který je způsobuje. Během 

minulého století byly pozorovány veliké rozdíly v úmrtnosti, závažnosti a šíření 

pandemie chřipky. 

o Jediná shodná vlastnost všech pandemií je značný nárůst počtu nemocných během 

velmi krátké doby. Rychlost vzestupu množství případů prudce stoupá v rámci 

pouhých několika týdnů. 

o Mimo vlastní nebezpečnost viru je dalším měřítkem celkového dopadu pandemie na 

populaci zejména schopnost viru vybírat si oběti mezi skupinami obyvatel obvykle 

chřipkou méně postiženými. 

o Epidemie probíhají většinou ve vlnách. Vlny následující po té první, jsou obvykle 

horší. 

o Většina pandemií vznikla v oblastech Asie, kde je veliká hustota obyvatel a těsný 

kontakt s kachnami a prasaty. 

o Některá opatření pro ochranu veřejného zdraví mohou zpomalit mezinárodní šíření 

pandemie, ale nemohou jej zastavit. 

o Oddalování šíření je vhodné, jelikož způsobí rozprostření epidemie do více let a sníží 

tak celosvětový dopad. 

o Účinek očkování na zmírnění pandemie je pravděpodobně veliký, ale musí být ještě 

prokázán. V letech 1957 a 1968 zareagovali výrobci vakcín velmi rychle, ovšem 

omezené možnosti produkce způsobily, že nebylo vyrobeno dostatek dávek v takovém 

čase, aby se to mohlo nějak výrazněji projevit. 

o V optimálním případě způsobí pandemie vysoké množství úmrtí u osob velmi starých 

a u pacientů s chronickým onemocněním. Ostatních skupin v populaci se dotkne jen 

málo. 

 
 

4.8. Přehled výskytu pandemií 
 Přehled výskytu epidemií a pandemií je uveden v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2. – Výskyt pandemií a epidemií [3]  

Rok Událost
počet 
obětí

kmen 
chřipky

412 př.n.l.
Hippokrates popisuje údajnou epidemii chřipky v Malé 
Asii.

neznámo neznámo

212 př.n.l.

Během horkého údobí podzimu, kdy římská armáda 
obléhala Achradinu, byly podle dobových záznamů 
„obě strany navštíveny zmarem, kalamitou skoro 
takové síly, že jim dala zapomenout všech myšlenek na 
válčení". Zřejmé se jednalo o epidemii chřipky.

neznámo neznámo

855

Ebn-al-Atir zmiňuje agresivní epidemii podobnou 
chřipkové, která začala svou pouť ve střední Asii mezi 
lety 855 a 856 a rozšířila se do Persie, kde zabila veliké 
množství lidí.

neznámo neznámo

1510
Zřejmě z Afriky se šířící onemocnění, v Evropě mnoho 
obětí, pravděpodobně až pandemie.

neznámo neznámo

1580

První případ, který je obecně uznáván jako pandemie. 
Vlna nemocnění se nejprve objevila v severní Africe 
během léta, pak se přes Sicílii dostala do Itálie a přes 
Evropu následně až do Severní Ameriky. Podle 
dobových zpráv v některých Španělských městech 
nepřežil téměř nikdo.

neznámo neznámo

1729-1733

Začala v Rusku v dubnu 1729, během léta se nikterak 
neprojevovala a pak s novou silou udeřila v záři ve
Švédsku a v říjnu ve Vídni. V listopadu se už šířila 
celou Evropou. Ameriky ovšem dosáhla teprve až
v roce 1732. Úmrtí byla nejpočetnější mezi starými 
lidmi a těhotnými ženami a následné vlny byly 
závažnější než ta první.

neznámo neznámo

1781-1782

První a mírnější vlna zasáhla Severní a Jižní Ameriku. 
Vlna spouštějící pandemii začala v Číně následujícího 
roku a přehnala se Evropou a Amerikou během jara. 
Například v Římě onemocněly dvě třetiny obyvatel.

neznámo neznámo

1830-1833

První případy se objevily v Číně, během let 1830-33 
proběhlo mnoho vln. Počet infikovaných osob byl
velmi vysoký (až 25 % populace), ale úmrtnost byla 
naštěstí relativně nízká.

neznámo neznámo

e
p
i
d
e
m
i
e

p
a
n
d
e
m
i
e
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Rok Událost
počet 
obětí

kmen 
chřipky

1889-1890
Začala ve střední Asii a do Evropy se šířila již známou 
cestou přes Rusko. První vlna byla poměrně příznivá, 
následující tři se ovšem ukázaly být velmi závažné. 

kolem 
miloinu

H2N2

1918-1920

Španělská chřipka si vyžádala přibližně mezi 50 a 100 
milionů obětí. Zabila mnohem více lidí než první 
světová válka. Šíření viru napomáhaly návraty vojsk 
zpět do jejich zemí. Zdá se, že hlavní pandemie začala 
v únoru či na jaře roku 1918 ve Spojených státech, 
ovšem nelze vyloučit ani Francii. Druhá vlna (na 
podzim 1918) byla mnohem vražednější, nejvíce 
smrtelná mezi mladými, zdravím kypícími dospělými. 
Uvažuje se, že to bylo následkem přemrštěné obranné 
reakce organismu, která vedla k poškození plic 
pacienta.

50-100 
milionů

H1N1

1957-1958

Chřipka způsobená tímto kmenem viru se poprvé 
vyskytla v únoru v Číně (odtud označení „asijská
chřipka") a rozšířila se po zeměkouli během půl roku. 
Druhá vlna prošla některými státy počátkem roku 1958. 
Její závažnost byla v různých zemích odlišná. Necelá 
polovina populace byla nakažena, ovšem jen 
maximálně tři pětiny nakažených měly příznaky 
nemoci.

přes 
milion

H2N2

1968-1969

Tzv. hongkongská horečka. Počty obětí se pohybují 
podle různých odhadů mezi 100 tisíci a 4 miliony.
Světová zdravotnická organizace uvádí přibližně jeden 
milion obětí.

kolem 
milionu

H3N2

1977

V západním světě známá jako tzv. ruská chřipka. 
Poprvé se objevila v listopadu 1977 a šířila se přes 
Sibiř a části Ruska na západ od Uralu. Existují 
konspirační teorie, že to ne byla přírodní epidemie, ale 
důsledek úniku viru z laboratoře.

neznámo H1N1

P

A

N

D

E

M

I

E

 
 

4.9. Pandemie v současnosti 
Koncem 20. století a začátkem tohoto století,  neprobíhala na světě žádná pandemie. 

Dokonce i nákazu virem HIV lze označit jako pandemii jen s velkou dávkou nadsázky, 

protože ačkoliv postihuje všechny kontinenty (snad s výjimkou Antarktidy), rychlost jejího ší-

ření je velmi malá a protiepidemická opatření jsou v jádru jednoduchá, přestože v některých 

částech světa obtížně prosaditelná. 

 Přesto se během posledních 15 let objevilo několik chorob většinou virového původu, 
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Obr. č. 3. – Snímek    
viru Ebola [21] 

které měly zcela nezpochybnitelnou schopnost pandemii spustit. Kromě chřipky jsou to 

především SARS, Ebola, Marburská krvácivá horečka, horečka Lassa a samozřejmě i AIDS 

způsobovaný již výše zmíněným virem HIV[3]. 

4.9.1. Krvácivé horečky 

 Ebola a horečky Marburg a Lassa patří do skupiny tzv. virových krvácivých horeček. 

Tyto choroby byly objeveny poměrně nedávno. Ebola roku 1976 v africkém Zairu (dnešní 

Kongo), Marburská horečka v roce 1967 v Ugandě a Lassa roku 1969 v nigerijském městě, 

podle něhož byla pojmenována. Tyto viry jsou přenášeny na člověka většinou ze zvířecích 

hostitelů, kterými jsou nejčastěji divoké opice a netopýři. 

 Ebola je z těchto tří virů nejzávažnější, úmrtnost činí kolem 80 %. Naštěstí je poměrně 

vzácná. Zato virus Marburg je na určitých místech v Africe poměrně 

velmi častý. Historicky vůbec nejhorší epidemii krvácivé horečky 

vyvolal v říjnu 2004. Poslední epidemie způsobená tímto virem, 

která je považována dnes již za zvládnutou, dosáhla zejména v 

anglicky mluvících zemích silné mediální pozornosti na jaře roku 

2005. Obrázek č. 3. ukazuje snímek Ebola viru pořízený elektronovým 

mikroskopem.  

 Projevy krvácivých horeček jsou velmi rychlé a dosti hrůzné. 

Oběť začne trpět vysokou horečkou do několika hodin po nakažení, 

dále zvracením, průjmy a bolestí hlavy, svalů a kloubů. Během dvou 

až tří dnů nastoupí krvácení do trávicího traktu a do týdne od nákazy 

pacient většinou umírá za projevů nezastavitelného krvácení ze všech 

tělesných otvorů. 

 Naštěstí pro lidstvo jsou krvácivé horečky přenosné pouze přímým kontaktem s krví či 

jiným biologickým materiálem infikovaného jedince (stolice, hlen, sperma). Virus je tak 

křehký, že v kapénkách nepřežívá, takže není schopen šíření z člověka na člověka vzduchem. 

Kdyby tomu tak bylo, následky by byly nedozírné. 

4.9.2. AIDS 

 O viru HIV (zkratka z anglického human immunodeficiency virus, virus lidského 

selhání imunity) způsobujícím AIDS toho bylo napsáno již velmi mnoho. Zde je nicméně 

třeba poznamenat, že virus HIV je sice rozšířen po všech kontinentech, ale riziko rychlého 

průběhu pandemie s obrovským nárůstem počtu případů během krátké doby je velmi malé. 
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Virus se navíc může šířit jen mezi lidmi, tak že přenos přes zvířata, který je důležitým 

pomocným faktorem vzniku pandemie, zde nepřichází v úvahu. 

4.9.3. SARS 

 Onemocnění dýchacích cest nazývané SARS (z anglického severe acute respiratorv 

syndrome, vážný akutní syndrom dýchacích cest) se poprvé objevilo v Číně roku 2002. 

Rychlému rozšíření napomohl fakt, že se Čínská vláda úspěšně snažila jakékoliv informace o 

této epidemii potlačit. Teprve když onemocnění v roce 2003 dosáhlo Vietnamu a Hongkongu 

a začalo se především pomocí letecké dopravy šířit po světě, přiznala Čína své pochybení a 

epidemie se začala urychleně řešit. 

 Protože se virus šířil kapénkami, nosili lidé v Asii na ulicích běžně roušky, aby se 

vyhnuli nákaze. Onemocnění se projevovalo hlavně bolestmi svalů a kloubů, teplotami nad 

38°C a dráždivým kašlem. U některých lidí se později dostavila těžká dušnost někdy 

následovaná zánětlivým poškozením plic, které mohlo vést ke smrti. Z celkem 8437 

potvrzených případů došlo u 813 lidí k úmrtí, úmrtnost u tohoto viru tedy byla o něco nižší 

než deset procent. Od druhé poloviny roku 2004 se na svět nevyskytl už ani jeden hlášený 

případ SARS, takže se epidemie považuje za uzavřenou. 

4.10. Pandemické plány 
 Pandemické plány vypracovávají jednotlivé země zvlášť a berou při tom v úvahu 

zejména doporučení Světové zdravotnické organizace.  Ta dělí průběh pandemie na jednotlivé 

fáze a přiřazuje návody, co během takové fáze dělat. Pět hlavních cílů pandemického plánu 

stanovuje WHO následovně: 

1. snížit počet příležitostí k nakažení jednotlivců 

2. posílit systém včasného varování 

3. zvládnout či alespoň zpomalit šíření v místě, kde již infekce propukla 

4. snažit se snížit všemi dostupnými prostředky počet případů, procento obětí a 

společenský dopad 

5. vést výzkum za účelem objevení opatření vedoucích ke zvládnutí infekce 

 Velmi zásadním opatřením, které napomáhá včas odhalit potenciálně nebezpečné 

kmeny chřipkových virů a připravovat se na možné riziko pandemie, je důsledné 

monitorování jednotlivých chřipkových virů obíhajících v lidské populaci a mezi zvířaty. 

Tento postup se označuje cizím slovem surveillance (z anglického dozor, dohled). Do 
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programu surveillance jsou na mezinárodní úrovni zahrnuta Národní chřipková centra a 

specializovaná pracoviště WHO. 

 Pravidelně testují nakažené živočichy a vzorky od nakažených lidí, zjišťují typ 

chřipkového viru, zanášejí výsledky do databází a porovnávají s již známými kmeny. Všechna 

nová zjištění hlásí příslušnému pracovišti Světové zdravotnické organizace a sdílejí tuto 

informaci navzájem mezi sebou. V případě objevení nového kmene, který může být 

nebezpečný, vyhlašuje WHO míru rizika, a jednotlivé země pak přistoupí k aktivaci svého 

pandemického plánu. 

 Hlavním cílem pandemických plánů připravovaných na obranu před chřipkou 

vyvolanou novým kmenem viru je snížit počet nakažených a počet obětí a získat dostatek 

času pro výzkum viru, vývoj odpovídající účinné vakcíny a její výrobu. Vakcína pak bude 

použita k očkování co největšího množství osob v populaci se zřetelem zejména na občany z 

rizikových skupin a pracovníky jednotlivých složek, účastnících se boje s pandemií. 

4.10.1. Český pandemický plán 

 Český pandemický plán je velmi důkladný šedesátistránkový dokument, který vznikal 

na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve spolupráci s hlavním hygienikem ČR a hlavním 

pražským hygienikem od roku 2000. Původní text byl hotový v říjnu 2001. V dubnu roku 

2004 byl upraven a částečně přepsán podle nejnovějších poznatků a doporučení. 

 Dokument úvodem stanovuje existenci tzv. Pracovní skupiny národního 

pandemického plánu, v níž jsou například hlavní hygienik ČR, krajští epidemiologové, ředitel 

Státní veterinární správy či zástupce odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva 

zdravotnictví. Dělí se dále na skupinu řídící (8 členů) a na skupinu poradní (6 členů). Tato 

skupina je právě orgánem, který má povinnost obnovovat pandemický plán, stanovovat 

závazná pravidla postupu v případě epidemie či pandemie a rozhodovat o odborných 

kritériích diagnostikování pandemické chřipky. 

 Obsahem plánuje mimo jiné přesně stanovený návrh opatření pro případ pandemie, 

který se řídí tím, v jaké fázi se pandemie právě nachází. Poznání této fáze zajišťuje již výše 

zmiňovaný program surveillance. Na našem území se programem surveillance na národní 

úrovni zabývá Národní referenční laboratoř pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu a 

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat tamtéž. Tato pracoviště 

doplňuje síť epidemiologických oddělení a virologických laboratoří v jednotlivých krajích. 

Informace o epidemiologické situaci jsou pravidelně zasílány přes internetovou aplikaci 

Flunet do celého světa a přes systém Quadlogic v rámci Evropské unie.  
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 Údaje o stavu v ostatních zemích jsou poskytovány Světovou zdravotnickou organiza-

cí přímo českému ministerstvu zdravotnictví. Český Národní pandemický plán mimo jiné 

zahrnuje i elektronickou aplikaci Pandemie, která slouží ke sdílení informací a koordinaci 

činností v rámci naší země. 

 Digitální spojení hraje v moderním boji s epidemiemi velikou roli, protože umožňuje 

rychlý a účinný přenos informací. Výpadky internetu by proto mohly být v období pandemie 

velice nebezpečné. Světová síť je nejvíce závislá na osmi velikých počítačích (tzv. serverech), 

které na podkladě adresy zadané do prohlížeče vyhledají číselnou adresu hledaného počítače 

(tzv. IP adresu), a tak umožní počítači zobrazit vyhledávanou stránku. Dva z těchto serverů 

jsou v Evropě, jeden v Japonsku a zbytek v USA. Tyto servery jsou ovšem velice dobře 

chráněny a jejich výpadek je krajně nepravděpodobný. 

 Hlavní včasná opatření v případě pandemie zahrnují zajištění reálných dávek vakcíny 

pro vymezené skupiny obyvatelstva se zřetelem na profesní a rizikové prioritní skupiny a 

zajištění předpokládaného počtu antivirotika Tamiflu pro prevenci a léčbu. 

 V současné době (červen 2007) má ČR k dispozici ve svých skladech 1,2 milionu 

dávek léku Tamiflu. V pandemickém plánu stojí, že by léky dostaly zejména nejvíce 

zdravotně ohrožené skupiny obyvatel a také zaměstnanci oborů klíčových a nezbytných pro 

chod státu (zdravotníci, policisté, hasiči, pracovníci dopravy). Česká republika ani žádná jiná 

země na světě zatím nemá vakcínu spolehlivě účinnou proti ptačí chřipce. Účinná vakcína 

může být vyvinuta a vyrobena teprve poté, co se objeví virus schopný pandemii způsobit [3]. 

4.10.2. Pandemický plán Spojeného království 

 Pandemický plán Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je velmi 

podobný českému pandemickému plánu. Je to zejména proto, že oba vycházejí z podrobných 

doporučení Světové zdravotnické organizace, a tudíž, používají stejné či podobné postupy ke 

zvládání pandemické situace. 

 Britský pandemický plán je doplněn mnoha statistickými daty a předpoklady. 

Například se v něm uvádí, že se v případě probíhající vlny pandemie počítá s až deseti tisíci 

lidí kontaktujících lékaře na 100 tisíc obyvatel za týden (tj. každý desátý). Během normálních 

sezonních chřipek toto číslo nedosahuje ani 300 kontaktů za týden (tj. každý třístý). 

Zajímavé prvky britského plánu, které český neobsahuje, jsou především: 

� Distribuce informačních letáků jak přesně diagnostikovat chřipku a jak přesně ji léčit 

do každé ordinace tak, aby nedocházelo k odlišným postupům. 

� Každý lékař by měl dostat sadu jiných, srozumitelnějších a jednodušších letáčků pro 



28 
 
 

své nemocné pacienty. Tyto letáčky budou obsahovat návod co jak dělat, jak se 

vyvarovat nákazy, případně na jaké internetové stránce se lze dočíst více podrobných 

informací pro laiky. 

� Podrobnější strategie komunikace s veřejností přes média. 

� Plány na financování výzkumu nového viru s cílem co nejrychleji získat dávky 

vakcíny. 

  

 Závěrem je třeba si uvědomit důležitou skutečnost, že zatímco Velká Británie má 

vlastní kapacity na výrobu vakcíny, Česká republika je v tomto bodě odkázána na pomoc 

ostatních zemí hlavně v rámci EU [3]. 

 

4.11. Fáze pandemie 
 Protipandemická opatření podle fáze pandemie jsou ve zkratce následující: 

 
Fáze 0 
Stupeň 1 – Surveillance, předjednání dodávky dostatečného množství vakcíny s možnými 

výrobci, zajištění dostatku antivirotik, kontaktování dobrovolných organizací s cílem zajistit 

stav a ochotu pomoci v případě krizové situace. 

Stupeň 2 – Aktivace členů pandemické skupiny, pokračování surveillance, sledování zpráv ze 

systémů Flunet a Quadlogic, kontaktování zdravotnických institucí, informování veřejnosti 

prostřednictvím médií o nastalém stavu. 

Stupeň 3 – Pandemická skupina zjišťuje pravidelně nové informace a pokračuje v informační 

činnosti, epidemiologové zajišťují provádění odběrů na izolaci viru ze všech případů akutních 

onemocnění dýchacích cest u všech věkových kategoriích ve všech krajích ČR, ministerstvo 

zdravotnictví uvolňuje finanční rezervy vyhrazené pro uskutečnění pandemického plánu. 

 

Fáze 1 
 Zostřená surveillance, zjištění stavu lůžek v nemocnicích, distribuce vakcíny, pokud je 

k dispozici, preventivní podávání antivirotik zdravotníkům a dalším profesně ohroženým 

společensky důležitým skupinám. 

 
Fáze 2 
 Zavedení povinnosti denně hlásit všechny případy z lékařských služeb první pomoci, 

sledování nákupu léků proti horečce v lékárnách, centrální hlášení všech případů chřipky, 

komplikací a úmrtí, rozhodnutí o distribuci léčiv, očkování cílenou vakcínou proti chřipce. 
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Fáze 3 
 Národní referenční laboratoř pravidelně určuje citlivost identifikovaných virů na 

používaná antivirotika, ministerstvo zdravotnictví nařídí praktickýma dětským lékařům 

úpravu režimu při poskytování lékařské péče (omezení návštěv v ordinacích, návštěvy v 

domácnostech), nestátní organizace jsou požádány o zajištění péče o staré lidi (vyzvedávání 

léků, potravin), hlavní hygienik vydá podle situace zákaz návštěv v lůžkových zařízeních a 

omezí hromadné akce, provoz zábavních, kulturních a školských zařízení. 

 

Fáze 4 
 Surveillance pokračuje, statistický úřad vypracuje zprávu o úmrtnosti, zastavuje se 

preventivní podávání antivirotik, s odstupem jednoho týdne po první vlně se zahajuje 

očkování dalších skupin obyvatelstva, pracovní skupina analyzuje vinu pandemie a připravuje 

se na další. 

 

Fáze 5 
 WHO a Evropská unie potvrzují ukončení pandemie, pokračuje surveillance, ale ruší 

se mimořádná pohotovost, pracovní skupina vyhodnocuje situaci, stanovuje další směr 

činnosti, a pak svou činnost uzavírá. 

 

 Přehledné znázornění fází pandemie je uveden v následující tabulce č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 
 

 

 

Tabulka č. 3. - Přehled fází pandemie [3] 

ve světě v ČR

stupeň 1
vznik shiftové varianty mimo 
území Evropy

stupeň 2
stoupající počet onemocnění
novou variantou v zemi vzniku
série onemocnění v ohnisku
a zemi vzniku
potvrzen mezilidský přenos
infekce
potvrzeny vlastnosti nového viru
shiftová varianta identifikována
mimo území vzniku
pandemie probíhá poblíže místa
vzniku, sporadická onemocnění
identifikována v Evropě
pandemie probíhá v různých
zemích světa, začátek první vlny
pandemie ve většině evropských 
států

sporadické nebo lokální
výskyty v ČR

průběh první vlny epidemie pan-
demické varianty na území 
Evropy

začátek a průběh první vlny 
epidemie pandemické varianty 
na území ČR

celostátní epidemie ve většině
zemí světa

celostátní epidemie v ČR

doznívání první vlny epidemie ve 
světě

doznívání první vlny epidemie v 
ČR

počátek následných vln pandemie 
ve světě

příprava na druhou vlnu 
epidemie

ukončení druhé vlny epidemie ve 
světě

ukončení druhé vlny epidemie v 
ČR

Fáze 3 – pandemie
probíhá celosvětově

Fáze 4 – postepidemické
období

ukončení pandemie, návrat k fázi 0
Fáze 5

Dopad
Fáze pandemie

stupeň 3

Fáze 0 - 
mezipande-
mické 
období

Fáze 1 – shiftová varianta 
identifikována mimo 
území vzniku

Fáze 2 – pandemie se 
chystá rozšířit do celého 
světa
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Obr. č. 4 – ilustrativní foto   
                   [14] 

5. Ptačí chřipka 
 Ptačí chřipka (aviární influenza), tak jak ji známe 

dnes, s lidskou chřipkou nesouvisí. První zmínky o ptačí 

nemoci jsou staré již 100 let a pocházejí z Itálie a Černé 

Hory. V současnosti je známo již více než 140 kmenů 

chřipkových virů, které postihují příslušníky ptačí říše. U 

volně žijících ptáků se tyto viry vyskytují většinou pouze v 

nízkých hladinách, které způsobují mírně probíhající 

onemocnění. Mezi mírnými viry se však najde i několik ta-

kových, které pro opeřence představují daleko větší problém. 

Mohou způsobit rozsáhlé úhyny ptačích hejn ve volné 

přírodě, častěji však decimují hejna ptáků chovaných v zajetí. 

 S ptačí chřipkou se setkáme snad ve všech světových 

jazycích. Mluví se o ní vždy, když se řekne: anglicky avion influenza, bird flu; německy 

Vogelgrippe, Geflugelpest, Aviare Influenza; francouzsky influenza aviaire, peste aviaire; 

rusky ptičij gripp; španělsky gripe aviar; italsky influenza aviaria; slovensky vtáčia chrípka; 

polsky ptasia grypa; chorvatsky ptičja gripa; finsky lintuinfluenssa; norsky fugleinfluensa; 

holandsky vogelgriep; turecky kus gribi; vietnamsky cúm gá; indonésky influenza unggas; v 

esperantu birda gripo. 

 V případě domácí drůbeže napomáhá šíření viru vysoká hustota ptáků chovaných v 

malém prostoru. Nakažení jedinci ohrožují chřipkou okolí především cestou svých infekčních 

exkrementů. Volně žijící a stěhovavé ptactvo bývá vůči chřipce odolnější. Přesto chřipka 

zabíjí i v jeho řadách. Známé jsou hromadné úhyny kachen a labutí. Ve většině případů se 

však podle některých ornitologů jedná o nešťastníky nakažené kontaktem s volně se 

pohybující nemocnou domácí drůbeží. 

 Celá situace kolem ptačích virů ale může byt mnohem složitější. Vodní ptactvo se 

často označuje za přírodní rezervoár chřipky. Mezi jeho příslušníky se jednotlivé virové 

kmeny uchovávají, šíří a mění, aniž by na sebe výrazněji upozornily. V těchto případech 

mluvíme o virech nízko patogenních. Takových je většina. Ptačí epidemie se rozvíjí v případě 

náhlé změny vlastností viru. Vzniká vysoce patogenní, silný nebezpečný virus, který se rychle 

šíří. Vyvolává smrtící chřipku, která postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež v chovech. 

Její nebezpečnost dokumentují statistiky. Varianty s nejvyšší patogenitou hubí při zavlečení 

do domácích chovů až 100 procent nakažených zvířat. 
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 Ptačí chřipka představuje především veterinární problém. Je to takzvaná zoonóza, tedy 

nemoc šířící se mezi zvířaty. Onemocnění je vysoce specifické pro daný druh. Znamená to, že 

postihuje v naprosté většině pouze ptáky. K nejčastěji postiženým patří kurové domácí, 

krocani, bažanti, křepelky, kachny, husy a perličky. 

 Za mimořádných okolností jsou viry ptačí chřipky schopné překonat mezidruhovou 

bariéru. Byly tak například popsány případy onemocnění prasat, koní, psů nebo dokonce 

tygrů, tuleňů a mořských kytovců. Ptačí chřipkou může onemocnět i člověk. K nákaze dosud 

známými viry ptačí chřipky je však zapotřebí velmi blízký kontakt s nakaženou drůbeží. Za 

běžných podmínek k ní nedochází. Důkaz o přenosu patogenního viru ptačí chřipky z divoce 

žijícího ptáka na člověka neexistuje. 

 Viry neustále procházejí vývojem. Jednou z hlavních možností změny jejich 

charakteru jsou mutace, antigenní shift a drift. Malá změna v genetické informaci viru způsobí 

změnu vlastností celého virového potomstva. Některé změny vedou k oslabení viru a jeho po-

stupné záhubě. Jiné mohou naopak virus posílit, nově ho vyzbrojit. Z původně neškodného 

viru se stává virus vysoce patogenní. Z viru přenášeného výhradně v rámci jednoho druhu 

vzniká kmen vyzbrojený novými vlastnostmi. Nelze proto vyloučit ani možnost, že stávající 

vysoce nebezpečné viry ptačí chřipky zmutují do formy přenositelné z člověka na člověka. 

 Připomeňme několik virů z kategorie slavných. Virus H1N1 je pachatelem známé 

pandemie Španělské chřipky, která v letech 1918 až 1919 usmrtila na celém světě kolem 50 

milionů lidí. Vir H2N2 byl usvědčen z pandemie tzv. Asijské chřipky. Ta si v letech 1957 až 

1958 vyžádala celosvětově více než milion obětí. Slavnou trojku zabijáků uzavírá virus 

H3N2. Vznikl v roce 1968 z kombinace s virem H2N2. Dva roky jeho řádění vešly do dějin 

jako Hongkongská chřipka s téměř třemi čtvrtinami milionu obětí. Tato nákaza byla zároveň 

poslední smrtící pandemií 20. století. Po ní přišlo ještě několik chřipkových virů, které 

způsobily místní pogromy mezí domácí drůbeží a ptactvem. Nakazilo se při nich ale jen 

několik desítek lidí. 

 Zatím poslední vysoce patogenní virus ptačí chřipky nese označení H5N1. Poprvé byl 

popsán v roce 1996 v Číně u ptáků a v roce 1997 v Hongkongu u člověka. Způsobil úhyn 

nebo nucenou likvidaci několika milionů ptáků. Podruhé udeřil v roce 2003 ve východoa-

sijských zemích. Od té doby se jím kromě milionů ptáků nakazila také již více než stovka lidí. 

Ve většině případů se jednalo o obyvatele asijských zemí – Thajska, Vietnamu, Kambodže a 

Indonésie. Více než polovina z nich ptačí chřipce podlehla [7]. 
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5.1. H5N1 a ptačí chřipka 
 Odkud se vzal obávaný ptačí zabiják? Podle expertů existoval virus H5N1 v ptačí 

populaci v odlehlých oblastech Asie již několik let předtím, než na sebe poprvé upozornil. 

Šířil se nepozorovaně, když zpočátku nečinil nakaženým ptákům větší obtíže. Způsoboval 

pouze lehčí onemocnění projevující se hlavně načepýřeným peřím a nižší produkcí vajec. 

 Po několika měsících šíření mezi kuřaty však virus dokázal zmutovat. Z ptačí rýmy se 

rázem stala ptačí ebola. Chřipka vyvolaná zmutovaným virem H5N1 dokázala nakažené 

opeřence do 48 hodin zabít, a to s téměř stoprocentní účinností. 

 Výskyt nového vysoce patogenního viru ptačí chřipky H5N1 byl poprvé popsán v roce 

1996 u domácích hus v čínské provincii Guangdong. O rok později způsobil virus epidemii 

mezi drůbeží v Hongkongu. Během tří dnů přímo zabil nebo si vyžádal usmrcení více než 1,5 

milionu kusů drůbeže. 

 V průběhu této epidemie si virus dovolil i na samotného pána tvorstva. Chřipkou 

způsobenou virem H5N1 se nakazilo 18 lidí. Šest z nich na následky onemocnění zemřelo. 

Někteří odborníci věří, že většímu množství lidských obětí se podařilo předejít jen díky 

bleskovému průběhu onemocnění a rychlé likvidaci nakažených kusů. Virus poprvé zahrozil a 

zmizel. Dlouhých 6 let o sobě nedal vědět. Znovu udeřil až v roce 2003. 

 V únoru 2003 náhle zemřel 33letý otec rodiny z Hongkongu. Společně s ním 

onemocněly i jeho dvě děti. Devítiletý syn se s nemocí dokázal vypořádat a uzdravil se. Méně 

šťastný osud potkal osmiletou dceru, která na následky neznámého onemocnění dýchacího 

systému zemřela. U otce a syna byla potvrzena chřipka způsobená ptačím virem H5N1. 

Přesná příčina úmrtí dívky nebyla objasněna. Zemřela totiž v kontinentální Číně a nebyla na 

přítomnost viru vyšetřena. 

 Rodina onemocněla bezprostředně po návratu z návštěvy v jihočínské provincii 

Fujian. Z obecného pohledu zdánlivě nepodstatná událost potvrdila fakt, že vysoce patogenní 

virus H5N1 nezmizel, ale přežíval ve svém přirozeném rezervoáru mezi ptactvem v odlehlých 

oblastech Číny. 

 V průběhu roku 2003 bylo z Asie hlášeno několik místních epidemií mezi ptactvem. V 

prosinci nečekaně v zoologické zahradě v Thajsku uhynuly čtyři kočkovité šelmy (2 tygři a 2 

leopardi), které byly krmeny uhynulou drůbeží. Dodatečná analýza vzorků jejich tkání 

potvrdila přítomnost viru H5N1. Jednalo se o první zdokumentovaná úmrtí jiného živočišného 

druhu na následky onemocnění vyvolané virem ptačí chřipky. 

 Od té doby se začal virus H5N1 naplno projevovat. Epidemie chřipky, kterou vyvolal, 
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decimovaly drůbeží chovy v Koreji, Vietnamu, Japonsku, Thajsku, Kambodži, Indonésii, 

Číně a dalších východoasijských zemích. Kromě milionů ptáků postihla již více než stovku 

lidí. 

 Virus H5N1 patří mezi ortomyxoviry do skupiny A. Viry jsou podle jedné z definic 

nejnižší a nejjednodušší formy života. Nemají vlastní buňky. Jejich těla tvoří pouze genetická 

informace zabalená do bílkoviny. Velikost virové částice se pohybuje mezi 80 a 120 

nanometry (tj. mezi 80 a 120 miliardtinami metru, 80-120 x 10-9 m). 

 Pro představu: přibližně 200000 chřipkových virů naskládaných vedle sebe by 

dokázalo vytvořit řadu dlouhou pouhý jeden centimetr! Výzkum tak titěrných organismů 

umožnil až elektronový mikroskop. By1 vynalezen v roce 1931 německým fyzikem Ernstem 

Ruskem. K zobrazení předmětů využívá vlnových vlastností elektronu. Elektron se chová 

podobně jako světlo, jeho vlnová délka je ale výrazně kratší, a tak je možné sledovat menší 

předměty než za pomoci světla. 

 Virus H5N1 má kulovitý tvar. Genetickou informaci ukrytou uvnitř tvoří ribonukleová 

kyselina (RNA) rozdělená do osmi samostatných fragmentů. Virus obaluje bílkovinná 

membrána, která na svém povrchu nese další bílkoviny, tzv. antigeny. Jde o poznávací zna-

mení, které od sebe odlišuje jednotlivé virové podtypy. Kódové označení H5N1 vypovídá o 

tom, že virus obsahuje hemaglutinin podtyp 5 a neuraminidázu podtyp 1. 

 Virus se k tomu, aby se mohl množit, potřebuje dostat do buňky. Stejně tak po 

úspěšném namnožení uvnitř buňky potřebuje klíč na únik ven. Hemaglutinin tvoří háčky, 

kterými se virus dokáže přichytit na buňku. Představuje jeho vstupenku dovnitř. 

Neuraminidáza je zase klíčem ven. K tomu všemu je ale zároveň zapotřebí vhodná buňka. 

Klíče fungují pouze ve spojení se správnými zámky. Nesprávné háčky na nesprávné buňce 

virus dovnitř nedostanou. Přesná molekulární stavba hemaglutininu proto přímo odpovídá za 

infekčnost viru. Lidské a ptačí molekuly na povrchu buněk jsou dost odlišné. Za normálních 

okolností proto nemůže ptačí virus napadnout člověka. 

 Chřipkové viry jsou velmi nestabilní a mají úžasnou schopnost změny. Jejich 

genetickou informaci představuje pouze 8 genů na samostatných úsecích RNA. To je i 

podstatou jejich nebezpečnosti. Díky malému počtu genů snadno a často dochází k jejich 

výměně. 

 V případě současné infekce několika různými typy virů se mohou jejich geny v 

buňkách za určitých podmínek promíchat. Kromě celé řady neúčinných variant může z 

podobné výměny vzejít i nový virus, vybavený těmi nejúčinnějšími zbraněmi svých 



35 
 
 

předchůdců: snadno se šíří, bez větších obtíží dokáže infikovat i lidské buňky a vyvolává 

závažné onemocnění organismu. 

 Proměnlivé viry jsou pro imunitní systém oříškem. Každý nový vetřelec si vyžádá čas 

na přípravu a naplánování optimálního boje. Obrana účinná proti jednomu viru se toho 

dalšího nemusí vůbec dotknout. Neustále se měnící cizopasníci dokážou pořádně zamotat hla-

vu. Protilátky vytvořené imunitním systémem jsou namířeny proti konkrétnímu podtypu 

hemaglutininu. Antigenní shift a drift mění strukturu hemaglutininu a neuraminidázy. Tím 

získávají viry ohromnou variabilitu [3]. 

5.2. Šíření ptačí chřipky 
 Chřipka jako taková sužuje ptactvo odpradávna. I ptáci mají své méně a více 

nebezpečné chřipkové viry. Hodnější typ chřipkového viru způsobí jen lehčí onemocnění. 

Pták je unavený, snáší méně vajec, pospává, má načechrané peří, někdy má rýmu. Zlý virus 

chřipky naopak dokáže nakaženého opeřence usmrtit do dvou dnů a nepomůže žádná léčba. 

Jediné co pomůže, je proti takovému viru ptáky preventivně očkovat. Veterináři v České 

republice proto očkují chovy ptactva již léta. 

 Ptačí chřipka je nebezpečná i pro jiné živočichy. Podtyp H3N8 způsobil roku 1989 v 

Číně epidemii u koní, podtyp H7N10 zdecimoval ve Švédsku roku 1994 chov norků. Podtyp 

H7N7 způsobuje smrtelný zápal plic u tuleňů. 

 Z historických pramenů vyplývá, že se epidemie a pandemie chřipky vyskytovaly už 

před naším letopočtem a opakovaly se zhruba každé 3 roky. První laboratorně potvrzená 

pandemie chřipky proběhla v letech 1889 až 1892. Způsobil ji podtyp H2N2. 

 Celkem je zatím zdokumentováno 12 pandemií chřipky. Jedenáct z nich má údajně 

původ v Číně. Současná nová mutace viru H5N1, která hrozí zvrhnutím v další pandemii, se 

podle oficiálních informací nejvíce vyskytuje v oblasti Vietnamu, Tchaj-wanu a Indonésie. 

Laboratorní archeologie dokládá jednotlivé podtypy chřipky od konce 19. století. 

Vyhodnocuje výskyt protilátek proti chřipce v krvi lidí, kteří žili v době pandemií. 

  

 Celkový přehled případů i úmrtí do dubna 2008 uvádí tabulka č.4. 
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Tabulka č. 4. – Přehled případů a úmrtí [23] 

Země  

  

2003  2004  2005  2006  2007  2008  Celkem 

případy  úmrtí  případy  úmrtí  případy  úmrtí  případy  úmrtí  případy  úmrtí  případy  úmrtí  případy  úmrtí  

Ázerbájdžán 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 8 5 

Kambodža  0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 0 0 7 7 

Čína  1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 3 3 30 20 

Džibutsko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Egypt  0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 7 3 50 22 

Indonésie   0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 15 12 132 107 

Irák  0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 

Laos  0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

Barma  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Nigérie  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Pákistán  0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 

Thajsko  0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 25 17 

Turecko  0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 12 4 

Vietnam  3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 5 5 106 52 

Celkem 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 30 23 381 240 

 

 

 Ačkoliv Čína hlásila výskyt ptačí chřipky poprvé až na konci října 2005, odborníci se 

obávají, že se tam objevila již dříve a že počet obětí, a to jak mezi lidmi, tak mezi ptactvem, 

nemusí odpovídat skutečnosti. Při nedávné epidemii SARS totiž Čína nepravdivě a pozdě 

informovala o výskytu onemocnění. 

 Není dáno, že ptačí chřipka H5N1 je ta právě ta nová, pandemická. Splňuje však 

několik důležitých znaků pandemického typu chřipky: 

- je nakažlivá pro člověka 

- kombinace antigenů H5N1 je kombinací, proti které nemá člověk žádné protilátky 

- onemocnění touto chřipkou vedlo ve více než polovině případů k úmrtí nakaženého 

jedince 

Posledním bodem pro splnění pandemie je přenos z člověka na člověka. Ten nebyl dosud 

prokázán. 
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5.3. Výskyt ptačí chřipky 

5.3.1. Výskyt ve světě 

 
 
Tabulka č. 5. – Místa výskytu ptačí chřipky [3,22] 

Místo Událost

1961 Itálie ptačí chřipka poprvé identifikována
1961 Jižní Afrika virus poprvé izolován u ptáků (rybák obecný)

1983 - 
1984 USA

epidemie ptačí chřipky v USA, podtyp H5N2, úmrtnost ptactva až 
90 %, zlikvidováno přes 17 milionů kusů ptactva.

1999 - 
2001 Itálie

epidemie ptačí chřipky, podtyp H7N1, zlikvidováno přes 13 
milionů kusů ptactva

1997 Hong Kong
první přenos viru ptačí chřipky z ptáka na člověka, podtyp H5N1, 

nákaza postihla 18 osob, z nichž 6 zemřelo
2
0
0
3

Prosi-
nec 

2003

Taivan, 
Vietnam, Jižní 

Korea a 
Japonsko zaznamenána ptačí chřipka

Únor 
2004 celosvětově 24 osob zemřelo na chřipku typu H5N1
Srpen 
2004 Vietnam zemřeli 3 lidé na ptačí chřipku
Říjen 
2004 Taiwan onemocnělo 9 osob, z toho 8 zemřelo
Prosi-
nec 

2004

Vietnam, 
Kambodža a 

Indonésie
zaznamenáno celkem 68 případů, zemřelo 25 osob, WHO poprvé 

varuje před možnou pandemií ptačí chřipky
2

0

0

5

Červe-
nec 

2005 Sibiř detekován H5N1

Datum

2
0
0
4

1
9
6
1
-
2
0
0
2
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Místo Událost

29.7. Rusko virus ptačí chřipky H5N1 na Sibiři přenosný na člověka

15.8. Rusko
výskyt ptačí chřipky H5N1 v Čeljabinské oblasti, která odděluje 
asijskou část Ruska od evropské

8.10. Turecko
výskyt ptačí chřipky H5N1 v krocani farmě, testy později 
potvrdily, že jde o H5N1

10.10. EU zákaz dovozu drůbeže a drůbežích produktů z Turecka do EU
13.10. Rumunsko virus H5N1 se objevuje v dunajské deltě v Rumunsku 

13.10. EU
zákaz dovozu drůbeže, drůbežích výrobků i masa z Rumunska do 
EU

17.10. Řecko
první případ ptačí chřipky zjištěn v EU, a to v Řecku, typ viru 
zatím neurčen

19.10. Rusko
v evropské části Ruska jižně od Moskvy laboratorní testy 
potvrdily přítomnost viru H5N1

19.10. Rumunsko virus H5N1 zjištěn v další lokalitě v rumunské deltě Dunaje
19.10. Maďarsko úspěšné první testy nové vakcíny proti viru H5N1 
20.10. Thajsko farmář podlehl viru ptačí chřipky, v zemi již 13. oběť 
21.10. Maďarsko závěrečné testy vakcíny ukázaly, že látka je účinná i u lidí 

21.10. Velká Británie
ptačí chřipka byla zjištěna u papouška ze Surinamu, který uhynul 
v karanténě

21.10. Chorvatsko virus ptačí chřipky potvrzen u uhynulých labutí
21.10. ČR zavedení ochranných opatření proti ptačí chřipce 

22.10. Rusko
ptačí chřipka se objevila v další oblasti, nyní celkem rozšířena ve 
24 lokalitách

23.10. Velká Británietesty potvrdily virus H5N1 u uhynulého papouška ze Surinamu

25.10. EU
zákaz dovozu drůbeže, drůbežích výrobků i masa z Chorvatska do 
EU

25.10. Německo
virus ptačí chřipky zatím neurčeného typu nalezen u mrtvých 
labutí v západní části země

25.10. Indonésie
virus ptačí chřipky si vyžádal další lidskou oběť,  čtvrtou v této 
zemi

25.10. EU zákaz dovozu živého ptactva z celého světa do EU 

26.10. Čína
nové ohnisko nákazy virem ptačí chřipky, zatím bez onemocnění 
člověka

26.10. Chorvatsko potvrzení výskytu viru H5N1
26.10. Velká Británievirus H5N1 odhalen u mrtvých ptáků uhynulých v karanténě
26.10. EU, Dánsko příprava strategie boje proti ptačí chřipce

27.10. Rusko
výskyt viru ptačí chřipky hlásí Sibiř, 90 mrtvých kuřat a kachen u 
vesnice Rotovka bylo napadeno virem H5N1 

Datum

2
0
0
5
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Místo Událost

27.10. USA
švýcarská firma Roche dočasně pozastavila dodávky antivirového 
léku Tamiflu na komerční trh Spojených států amerických

28.10. Rumunsko potvrzení viru H5N1 u uhynulé volavky
29.10. Vietnam podezření na úmrtí dvou lidí na virus ptačí chřipky

30.10. Slovensko
slovenské úřady zpřísnily preventivní opatření proti ptačí chřipce

31.10. WHO, Čína
WHO kritizuje Čínu, že nedostatečně informuje o výskytu viru 
ptačí chřipky

1.11. Řecko
dodatečné testy u uhynulých ptáků nepotvrdily výskyt viru ptačí 
chřipky

1.11. ČR zákaz dovozu exotických ptáků ze zemí mimo EU
1.11. Thajsko další případ ptačí chřipky u člověka, nakazila se 50ti letá žena

2.11. USA
prezident Bush žádá 7,1 miliardy dolarů na přípravu proti 
chřipkové pandemii

3.11. WHO
končí období migrace ptáků, mělo na určitou dobu skončit šíření 
ptačí chřipky

3.11. Indonésie

tři děti hospitalizované v jakartské nemocnici Indonésii mají 
příznaky ptačí chřipky, později se potvrdí virus H5N1 u jednoho 
chlapce

4.11. Čína
v novém ohnisku infekce uhynulo 10.000 kusů drůbeže a bylo 
utraceno dalších 350.000 kusů

5.11. EU
Velká Británie plánuje dvoudenní evropské cvičení zaměřené na 
opatření při chřipkové epidemii

5.11. Indonésie
potvrzené páté úmrtí na ptačí chřipku v zemi u ženy, která 
zemřela během října

8.11. Čína
čínské úřady požádaly WHO o pomoc při určování příčiny smrti 
12leté dívky

9.11. Vietnam
potvrzená příčina úmrtí muže ze 29. října, jedná se o 42.úmrtí na 
ptačí chřipku ve Vietnamu, celkově 63. oběť

11.11. Itálie
objevena ptačí chřipka kmene H5N1 u divoké kachny, vir není 
identický s nebezpečným asijským kmenem

12.11. Kuvajt první objevený případ viru ptačí chřipky v Perském zálivu
14.11. Vietnam virus ptačí chřipky prý mutuje do nebezpečnější formy

15.11. Čína
další ohnisko nákazy ptačí chřipky Ve vesnici Fanwei v provincii 
Anhui

15.11. Velká Británie
testy potvrdily, že 53 pěnkavy z Taiwanu, které uhynuly minulý 
měsíc v karanténě, byly infikovány virem H5N1

15.11. Čína další ohnisko výskytu viru, zahynulo 800 kusů drůbeže

16.11. Čína
tři případy nákazy člověka ptačí chřipkou v zemi, žena a dívka již 
zemřely

17.11. Indonésie další dvě úmrtí lidí na ptačí chřipku v zemi

Datum

2
0
0
5

 



40 
 
 

Místo Událost

19. 11. Kanada
u kachny na farmě v Britské Kolumbii zachycen virus H5, 

podrobnější určení viru probíhá
19.11. Vietnam virus H5N1 potvrzený u 15ti letého chlapce
22.11. Rusko v deltě Volhy uhynulo 250 labutí
26.11. Indonésie potvrzený 12. případ nákazy člověka virem H5N1 v zemi
26.11. Rumunsko zaznamenáno další ohnisku šíření viru u drůbeže

29.11. Čína, Vietnam virus H5N1 mutuje, u vietnamských a čínských nakažených se liší 
30.11. Čína dvě nová ohniska ptačí chřipky mezi drůbeží 
3.12. Ukrajina nová ohniska viru H5N1 na Krymu 

3.12. Indonésie virus H5N1 zabíjí, onemocnění podlehla osmá oběť, 25letá žena 
4.12. Rumunsko další ohnisko ptačí chřipky v zemi
8.12. Čína pátý případ ptačí chřipky, žena přežila 
9.12. Thajsko v Thajsku zemřel na ptačí chřipku pětiletý chlapec 
10.12. Ukrajina potvrzeno další ohnisko viru na Krymském poloostrově 

12.12. Rumunsko
virus se šíří směrem na západ, nyní 200 km západně od prvního 

ohniska 
13.12. Japonsko ohnisko na severu země, zlikvidováno 90.000 kusů drůbeže
15.12. Čína šestý případ nákazy člověka ptačí chřipkou v zemi
15.12. Rumunsko dalších 5 ohnisek výskytu ptačí chřipky
19.12. Indonésie na ptačí chřipku zemřel osmiletý chlapec
28.12. Turecko ohnisko výskytu viru na východě země
19.12. Čína zemřel třetí člověk na ptačí chřipku
1.1. Turecko šest osob hospitalizovaných s příznaky ptačí chřipky

2.1. Turecko
zemřel chlapec s příznaky ptačí chřipky, ptvní testy neprokázali 

H5N1
4.1. Turecko testy prokázaly první případ ptačí chřipky v této zemi
6.1. Turecko třetí dítě z jedné rodiny zemřelo na ptačí chřipku
8.1. Turecko dalších 5 případů ptačí chřipky
9.1. Indonésie devětatřicetiletý muž zemřel na ptačí chřipku

9.1. Ukrajina na Krymském poloostrově nové ohnisko ptačí chřipky u drůbeže
10.1. Japonsko 77 lidí nakaženo virem H5N2 "mírnou formou" ptačí chřipky
11.1. Čína potvrzena další 2 úmrtí na ptačí chřipku
16.1. Turecko čtvrté úmrtí v této zemi na ptačí chřipku
17.1. Turecko 21. případ nákazy ptačí chřipkou
19.1. Indonésie další oběť ptačí chřipky
20.1. Ukrajina ptačí chřipka v další vesnici na Krymu
23.1. Čína ptačí chřipkou nakažen desátý člověk
30.1. Irák první oběť ptačí chřipky je mladá patnáctiletá dívka
3.2. Bulharsko první případy drůbeží ptačí chřipky virem kmene H5

Datum

2
0
0
5

2
0
0
6
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Místo Událost

6.2. Irák
v důsledku ptačí chřipky zemřel 48 letý muž, strýc 15 leté 

iráčanky, která zemřela 30.1.
11.2. Bulharsko u hranic s Rumunskem výskyt H5N1 u divokých labutí

11.2. Řecko
výskyt viru H5N1 u tří zemřelých labutí v oblasti kolem Soluně na 

severu Řecka 

11.2. Itálie
na Sicílii a v jihoitalských regionech Kalábrie a Apulie nalezeno 

17 mrtvých divokých labutí
12.2. Slovinsko mrtvá labuť s potvrzeným H5N1

14.2. Německo
na ostrově Rujána u čtyřech mrtvých labutí rychlotest prokázal 

podezření na výskyt viru H5N1

14.2. Rakousko
úhyn pěti ptáků nalezených v pondělí v Mellachu poblíž 

Štýrského Hradce byl v důsledku H5N1

15.2. Maďarsko
ptačí chřipka se vyskytla i u tří uhynulých labutí nalezených na 

jihu Maďarska

16.2. Slovinsko
mrtvá labuť nalezená v severním Slovinsku měla nebezpečný 

virus ptačí chřipky
16.2. Německo Německo oficiálně potvrdilo výskyt viru H5N1 na svém území
17.2. Egypt potvrzen výskyt nebezpečného viru ptačí chřipky
17.2. Dagestán na jihu Ruska další ohnisko ptačí chřipky
18.2. Francie první případ nákazy ptactva smrtícím virem H5N1
18.2. Německo na Rujaně dalších 28 případů ptačí chřipky
18.2. Indie potvrzeny první případy viru H5N1
18.2. devatenáctá lidská oběť ptačí chřipky
19.2. Itálie ptačí chřipka nyní již i ve střední Itálii
25.1. Francie první případ ptačí chřipky u domácí drůbeže v EU
26.1. Švýcarsko první případy ptačí chřipky typu H5 byly potvrzeny u ptactva
20.2. Bosna první případy ptačí chřipky u mrtvých labutí
20.2. Bosna první případy ptačí chřipky u mrtvých labutí
21.2. Německo na severovýchodě země už přes 100 případů H5N1
23.2. Slovensko první dva případy nákazy virem ptačí chřipky H5N1
23.2. Francie potvrzen druhý případ nákazy virem H5N1
24.2. Gruzie první případ ptačí chřipky u labutí
24.2. Francie nákaza virem H5 na drůbeží farmě
25.2. Čína další případy ptačí chřipky u lidí
27.2. Niger druhá africká země s prokázanou ptačí chřipkou

2.3. Rumunsko
šestnáct ohnisek ptačí chřipky v župách Konstanca a Tulcea na 

východě a severovýchodě země

2.3. Srbsko
devátá z 25 zemí Evropské unie, kde se vyskytl nebezpečný virus 

ptačí chřipky H5N1.
5.3. Čína dvaatřicetiletý muž podlehl ptačí chřipce v jižní Číně

5.3. Polsko
H5 u dvou uhynulých labutí, nalezených tento týden v Toruni na 

severu
6.3. Rakousko nález smrtícího viru ptačí chřipky H5N1 i u živých koček

Datum

2
0
0
6
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Místo Událost

13.3. Ázerbájdžán zemřeli na ptačí chřipku tři lidé

17.3. Izrael

výskyt nebezpečného viru ptačí chřipky H5N1 u uhynulé drůbeže 
na dvou farmách v jižním Izraeli potvrdilo izraelské ministerstvo 

vnitra
18.3. Egypt první případ onemocnění člověka ptačí chřipkou

24.3. Německo

v hlavních městech Rakouska a Německa, ve Vídni a v Berlíně, 
byla u volně žijících ptáků zaznamenána infekce nebezpečným 

virem ptačí chřipky

27.3.
Česká 

republika
první případ ptačí chřipky, a to u labutě nalezené na Vltavě 

nedaleko Hluboké nad Vltavou

7.4.
Česká 

republika

Dne 1. 4. byla nalezena osmá labuť byla u rybníka Velká Černá za 
obcí Mirochov, několik kilometrů od hranic s Rakouskem. Dnes 

byl prokázán typ viru H5.

10.4.
Česká 

republika

U dalších dvou labutí nalezených v Hluboké nad Vltavou byl 
prokázán virus H5N1. U dalších čtyř labutí z Českých Budějovic, 

z Bavorovic, z Novovrbenského rybníka a z Mirochova šlo o 
vysoce patogenní H5.

10.5.
Česká 

republika

Státní veterinární správa oznámila, že ptačí chřipka je v Česku na 
ústupu a že jsou ochranná pásma v Jihočeském kraji od dnešní 

půlnoci zrušená.

7.6. Španělsko

Potápka roháč, jejíž uhynulé tělo bylo nalezeno asi před šesti 
týdny, zemřela na virus ptačí chřipky. Jedná se o první případ ve 

Španělsku.

12.6. Maďarsko

Dosud bylo kvůli ptačí chřipce na jihu Maďarska zlikvidováno 
200 000 kusů drůbeže, kvůli infekci objevené na farmě v 
Kiskunmajse bude zlikvidováno dalších 200 000 kusů.

24.6. Indonésie
virus, který zabil sedm členů rodiny v Indonésii, byl do jisté míry 

zmutovaný, přenášel se i mezi lidmi

17. 7. Indonésie
počet indonéských obětí viru ptačí chřipky je podle WHO 42, tedy 

stejně jako ve Vietnamu.

25.9. Indonésie
51. obětí ptačí chřipky, u drůbeže je virus rozšířen ve 29 z 33 

indonéských provincií
30.9. Čína nové ohnisko ve vnitřním Mongolsku

25.11. Jižní Korea
Virus H5N1 byl zjištěn u uhynulé drůbeže na několika farmách. 

Vybito bylo přes 750 000 kusů drůbeže. 
20.12. Vietnam nové ohnisko v deltě Mekongu
25.12. Egypt počet obětí ptačí chřipky již vzrostl na devět
10.1. Čína další nakažený člověk virem H5N1
13.1. Indonésie ohlášena 60. a 61. obět ptačí chřipky
16.1. Japonsko od roku 2004 první případ výskytu, vybito 100 000 kuřat

19.1. Egypt
Jedenáctá obět viru. Nemoc se vyskytuje na 3/4 území. Vybito 

přes 10 miliónů kusů drůbeže.
19.1. Indonésie virem ptačí chřipky nakaženo 80 lidí, z toho 62 podlehlo

Datum

2
0
0
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Místo Událost

24.1. Maďarsko U uhynulých hus, potvrzen virus ptačí chřipky
26.1. Rusko Po roce další výskyt ptačí chřipky.
1.2. Nigérie První obět ptačí chřipky, 22 letá žena z Lagosu.
1.2. Pákistán Oznámil výskyt ptačí chřipky u drůbeže.

3.2. Velká Británie
Potvzen virus H5N1 v suffolském Lowestoftu. Vybito      160 
000 krůt.

5.2. Egypt Nekaženo již 20 lidí. Dvanáctá obět 17 letá dívka.
8.2. Turecko Potvrzena nákaza v provincii Batman
11.2. Indonésie 64 obět nemoci, 20 letá dívka
14.2. Egypt 21 případ přenosu ptačí chřipky na člověka

19.2. Laos
Oznámil výskyt ptačí chřipky u drůbeže poprvé od července 
2006 

22.2. Afghánistán Po roce oznámil další výskyt ptačí chřipky.

22.2. Rusko Potvrdilo výskyt viru u drůbeže prodávané na moskevském trhu.
25.2. Kuvajt Oznámil výskyt ptačí chřipky u kuřat, krůt a sokolů.
26.2. Laos První prípad nákazy člověka ptačí chřipkou.
28.2. Barma Výskyt ptačí chřipky u drůbeže.
5.3. Laos První obět nemoci v zemi. Ptačí chřipce podlehla 42letá žena.
8.3. Čína Patnáctá obět ptačí chřipky v zemi.
16.3. Indonésie 32letý muž se stal 65. obětí viru.
19.3. Egypt Oznámil 25. případ lidské nákazy virem H5N1

29.3. Indonésie
Počet obětí překročit padesátku poté co na Jávě a Sumatře 
zemřeli dva lidé.

30.3. Bangladéš Poprvé se zde objevila ptačí chřipka.

2.4. Egypt
Dalčí tři případy liodské nákazy virem H5N1. WHO vydala 
upozornění, aby se svět připravil na další vlnu chřipky.

10.4. Kambodža Nakažena 13letá dívka, sedmý případ v zemi.
11.4. Egypt Nakaženo 34 lidí. Z toho 14 zemřelo.

2.5. Ghana
Ptačí chřipka se rozšířila i do této země. Výskyt zde potvrdila i 
WHO.

13.5. Indonésie 76. obět viru H5N1, 26letá žena
22.5. Vietnam Po roce a půl se virem nakazil vietnamec.
25.5. Velká BritánieČtyři lidé se nakazili méně nebezpečným virem typu H7N2.
30.5. Indonésie Na Jávě 78. obět ptačí chřipky.
2.6. Malajsie Oznámila první výskyt nemoci u drůbeže od roku 2006.
4.6. Čína Nakaženo celkem 25 osob. Počet obětí 16.
14.6. Indonésie 80. obět ptačí chřipky na ostrově Sumatra.
20.6. ČR První výskyt ve velkochovu v ČR.
21.6. Vietnam Ptačí chřipce podlehla 28letá žena, 44. obět nemoci.

23.6. Německo
Letošní první výskyt ptačí chřipky. Šest uhynulých labutí v 
Bavorsku.

26.6. Německo U Lipska nalezeny další tři labutě, uhynulé na ptačí chřipku.

Datum

2
0
0
7
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5.3.2. Místa výskytu v ČR 

 Tabulka č. 6. uvádí místa výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků a u chovů 

drůbeže tabulka č. 7 

 
Tabulka č. 6. – Místa výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků [17] 

Místa výskytu ptačí chřipky v ČR (volně žijící ptáci) 

Datum Místo Událost 

20
06

 

20. 3. 2006 
Hluboká nad 

Vltavou 
První výskyt viru H5N1 v ČR u uhynulé 

labutě 

25. 3. 2006 České Budějovice Druhý nález uhynulé labutě na břehu Vltavy 

27. 3. 2006 
Hluboká nad 

Vltavou 
Třetí mrtvá labuť u Hluboké nad Vltavou, 
300 metrů od nálezu první mrtvé labutě 

29. 3. 2006 České Budějovice 
Čtvrtý případ ptačí chřipky, virus H5 zjistily 

testy u labutě 

29. 3. 2006 České Budějovice Pátý případ ptačí chřipky v Bavorovicích 

30. 3. 2006 České Budějovice 
U Novovrbenského rybníku, nález nakažené 

labutě 

30. 3. 2006 Týn nad Vltavou Již 7 nalezená pozitivní labuť 

7. 4. 2006 Mirochov 
Obec Mirochov, rybník Velká Černá, další 

nález uhynulé labutě 

8. 4. 2006 České Budějovice 
Devátý a desátý případ ptačí chřipky H5 byl 
zjištěn u labutí nalezených v Bavorovicích 

13. 4. 2006 Orlík 

U jedenácté labutě, která byla nalezena na 
Orlické přehradě v Chrástovské zátoce 
naproti zámku Orlík, pražská laboratoř 
potvrdila, že byla nakažena virem H5 

14. 4. 2006 České Budějovice 
Testy prokázaly virus H5 u dvanácté labutě, 

jež uhynula v Českých Budějovicích 

19. 5. 2006 Kostice 

Podezření na nové ohnisko ptačí chřipky. 
Testy dvou uhynulých labutí u Kostic na 

Břeclavsku potvrdily nákazu virem H5N1. 
Jednalo se o třináctý a čtrnáctý případ 
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Tabulka č. 7. – Místa výskytu ptačí chřipky v ČR v chovech [17] 

Místa výskytu ptačí chřipky v ČR (chov drůbeže) 

Datum Místo Událost 

20
07

 

21. 6. 2007 
Tisová 

Okr. Ústí nad Orlicí 
První výskyt viru H5N1 ve velkochovu v 

ČR 

27. 6. 2007 
Nořín 

Okr. Ústí nad Orlicí 
Další výskyt viru u stejného chovatele na 

druhé farmě 

11. 7. 2007 
Netřeby 

Okr. Ústí nad Orlicí 
Třetí nakažená farma virem H5N1, 

v prostoru ochranné pásma farmy Nořín 

11. 7. 2007 
Choceň 

Okr. Ústí nad Orlicí 
Největší postižená farma, majitel stejný jako 

v Netřebích, také v ochranném pásmu 

 
 

5.4. Přenos ptačí chřipky 
 Příroda má své zákonitosti, které platí i v říši mikrobů. Ke vzniku nákazy jsou třeba 

čtyři základní články: 

� etiologické agens 

�  zdroj nákazy 

� přenos nákazy 

� vnímavý hostitel 

          

 Pod označením etiologické agens se skrývá původce onemocnění. V případě ptačí 

chřipky jde o virus. Zdrojem nákazy ptačí chřipky se zabývá hned několik teorií. Nejčastěji se 

z přenašečství viru podezírá vodní ptactvo – divoké kachny, husy, rackové a kulíci. V jejich 

tělech přežívají viry několik stovek, možná již několik tisíců let. Jde o příkladnou ukázku 

adaptace viru na hostitele. Děje se tak v zájmu zachování druhu (toho virového). Pro jeho pře-

žívání a šíření je důležitá rovnováha mezi rychlostí šíření a schopností vyvolat chorobu 

(patogenitou). Virus, který do dvou hodin zahubí vše, co mu přijde do cesty, nemá moc vy-
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hlídek na dlouhou a úspěšnou budoucnost. 

 Vodní ptáci, z nichž mnoho je tažných, jsou navenek zdraví, a přitom dokážou virus 

přenášet na velké vzdálenosti. Méně štěstí mají ostatní ptačí druhy, a především drůbež 

chovaná v zajetí. V nich viry obvykle nacházejí vnímavého hostitele. Podle stupně patogenity 

vyvolávají viry různě závažná onemocnění. 

 V případě viru H5N1 nebyly vzájemné vztahy mezi hostitelem a přenašečem dosud 

spolehlivě objasněny. Existují náznaky, že se šíření viru může lišit od běžného scénáře a je 

spíše opačné. Podle názorů některých ornitologů je totiž zdrojem viru výhradně nakažená 

domácí drůbež. Většina volně žijících ptáků, u kterých byla nemoc zjištěna, se pravděpodobně 

nakazila právě od ní. Virus H5N1 patří mezi vysoce patogenní. Po nakažení rychle propuká 

choroba a brzy dochází k úhynu nakaženého kusu. Pokud byla u divoce žijících ptáků 

objevena ptačí chřipka vyvolaná virem H5N1, vždy se jednalo o ptáka umírajícího nebo 

neschopného letu. Pravděpodobnost, že by nakažený pták mohl migrovat na dlouhé trasy, je 

podle zastánců tohoto názoru mizivá. 

 Mezi ptáky koluje množství běžných kmenů ptačí chřipky, které mají nižší stupeň 

patogenity. U ptáků žijících volně tyto viry obvykle mutují do jiných forem jen velmi vzácně. 

U drůbeže, která má oslabený imunitní systém, může k mutacím docházet snáze. Přenosem 

méně nebezpečného viru na drůbež a jeho následnou mutací tak vzniká virus vysoce 

patogenní, který již ohrožuje všechny opeřence bez rozdílu. 

 Tak tomu bylo pravděpodobně i v případě husy z Guangdongu. Přenos ptačí chřipky 

H5N1 stěhovavými ptáky nebyl dosud spolehlivě potvrzen. Charakter jejího šíření ale 

napovídá, že se stěhovaví ptáci na přenosu mezi státy a regiony podílet mohou. Další 

pravděpodobnou cestou šíření viru je obchod s domácí drůbeží. Klíčový fakt, jak se virus 

přenáší mezi domácími a divokými ptáky, stále ještě znám není. 

 Základem úspěchu každého viru je schopnost infikovat organismus cestou jedné nebo 

více vstupních bran. Viry ptačí chřipky přežívají zejména ve střevech a buňkách trávicí 

soustavy ptáků. Díky tomu jsou hlavním způsobem šíření viru infikované výkaly, prašné 

částice vzniklé jejich vysušením a voda, kterou kontaminují. Chřipkové viry se šíří i 

vzduchem. Napadají buňky dýchacího ústrojí. Pronikají do nich, množí se a uvolňují, aby 

mohly pokračovat ve svém tažení. Dostávají se do sekretů z průdušek a z nosu, odtud formou 

drobných kapének do vzduchu a na dalšího hostitele. Ptačí chřipka své oběti nejčastěji 

nachází mezi domácí drůbeží, která přišla do těsného kontaktu s přenašečem viru. Ke 

kontaktu může dojít například sdílením krmítek nebo napajedel. 
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 Ptačí chřipka je výhradně problémem ptáků. Jako tzv. zoonóza se přenáší výhradně 

mezi nimi. Přesto již bylo zdokumentováno několik případů onemocnění savců, a dokonce 

člověka. Jak je to vůbec možné? Virus přece může infikovat jen buňky, na které je díky kon-

krétnímu typu hemaglutininu a neuraminidázy vybaven. 

 S podobnou situací se lidstvo již setkalo. Původci velkých chřipkových epidemií 20. 

století také původně pocházeli z řad virů ptačí chřipky. Potom se ale do problému vložila 

prasata. Neškodná zvířata, která s chřipkou zdánlivě nemají co do činění, v sobě ukrývají ne-

bezpečnou zvláštnost. Jejich buňky na svém povrchu totiž obsahují receptory, na které se 

mohou navázat viry ptačí i lidské. Prase proto může onemocnět různými typy chřipky. 

Nemocný jedinec potom nabízí ideální podmínky pro mutace virů. Virové částice si mohou 

vyměňovat části své genetické informace. Kombinují a vzájemně upravují své klíče pro vstup 

do buněk. Z takové líhně vzniká ve zvláštních případech nový silný virus kombinující 

vysokou patogenitu ptačího předka a snadné šíření v lidské populaci charakteristické pro 

lidské viry. 

 V případě viru H5N1 však jsou v tom prasata nevinně. Roku 1997 v Hongkongu je 

virus ptačí chřipky přestal používat jako mezičlánek. Z ptáků rovnou přestoupil na člověka. 

Vysvětlením tohoto úkazu je pravděpodobně antigenní shift nebo drift. 

 Přenos ptačí chřipky z ptáků na člověka je tedy možný, ale extrémně vzácný. Na 

několik milionů infikovaných ptáků připadají desítky nakažených lidí. Přenos viru se 

uskutečňuje pouze velmi blízkým kontaktem mezi lidmi a infikovanou drůbeží nebo jím 

znečištěnými povrchy. Většina dosud popsaných případů pochází z venkovských oblastí 

jihovýchodní Asie. V těchto oblastech tvoří drůbež důležitou složku potravy. Drobní 

zemědělci a farmáři jsou na svých chovech existenčně závislí. Domácí drůbež však není 

zajištěna dostatečnými podmínkami veterinární hygieny. Mnohdy přímo sdílí obytné části 

příbytků s lidmi. O nutnosti velmi blízkého kontaktu s nakaženými ptáky svědčí i fakt, že 

neexistuje jediný zaznamenaný případ přenosu ptačí chřipky mezi nakaženým divoce žijícím 

ptákem a člověkem. I tady existuje však spíše hypotetická možnost nákazy při blízkém 

kontaktu s uhynulým nebo nemocným ptactvem. 

Ptačí chřipka postihuje i volně žijící ptáky. Důkazy přenosu viru z nich na člověka však dosud 

neexistují [3]. 

5.4.1. Přenos na člověka 

 Přenos z člověka na člověka nebyl dosud spolehlivě zdokumentován. Na rozdíl od 

jiných infekčních onemocnění (v nedávné době například SARS) k němu nedochází ani při 
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blízkém kontaktu pacientů a ošetřovatelského personálu. Objevilo se několik případů pode-

zřelých z přenosu viru H5N1 mezi lidmi. Ve všech se jednalo o velmi blízké kontakty uvnitř 

rodin (například z dcery na matku). Nepodařilo se prokázat jiný kontakt s virem, ovšem ani 

přenos z člověka na člověka potvrdit. 

 Pravděpodobné způsoby přenosu viru z ptáků na člověka: 

� blízký kontakt se sekrety a trusem infikovaných ptáků 

 Hypotetické způsoby přenosu viru, pro které neexistují důkazy: 

� požití masa a vajec nemocných nebo infikovaných ptáků 

� spolykání kontaminované vody při plavání a koupání 

� kontaminace rukou infikovanými materiály a následné zanesení např. do 

očních spojivek 

 Chřipkové viry nejsou nijak zvlášť odolné vůči vlivům vnějšího prostředí. Ničí je již 

teploty kolem 60 stupňů Celsia působící po dobu přibližně 30 minut. Vyšší teploty účinkují 

ještě rychleji. Takových podmínek lze dosáhnout každý běžným způsobem přípravy masa. 

Virům neprospívá ani kyselejší prostředí (pH nižší než 5). Schopnost štěpit virové částice a 

ničit tím virus má i celá řada tukových rozpouštědel a detergentů, stejně jako ultrafialové 

záření. 

5.5. Příznaky ptačí chřipky 
 Jako příznaky choroby se označují obtíže, které obvykle vedou nemocného k návštěvě 

lékaře. Mohou se dále dělit na subjektivní a objektivní. Do subjektivních spadají ta trápení, 

která můžeme, sami pociťovat. Patří sem například bolest, dušnost nebo nevolnost. Jako 

objektivní se naproti tomu označují symptomy, které může pozorovat lékař nebo naše okolí, 

například zarudnutí hrdla nebo zvýšená teplota. Dělení příznaků na ty, které sami prožíváme, 

a ty, které vidí ostatní, se samozřejmě týká medicíny lidské. V případě ptáků jen stěží ur49me, 

jak se právě cítí a co jim schází. Zbývá proto jen pečlivé pozorování nakažených kusů a popis 

objektivních příznaků choroby. 

5.5.1. Ptačí příznaky 

 Příznaky ptačí chřipky se velmi liší podle typu viru, který onemocnění vyvolal. 

Inkubační doba onemocnění, tedy doba od nákazy virem do propuknutí prvních příznaků, se 

pohybuje od 3 do 5 dnů. Kmeny málo nebezpečné, ke kterým patří většina virů ptačí chřipky, 

odpovídají za onemocnění omezující se na dýchací a trávicí systém. Mají obvykle jen lehký 

průběh bez nápadnějších vnějších projevů. Většina z nich byla pozorována u komerčně 
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chované drůbeže. Jejich důsledkem bývá snížení ekonomických výsledků chovů. K obvyklým 

příznakům takové chřipky patří: 

• nižší snůška vajec 

• načepýřené peří 

• nepřibývání na váze 

 Vysoce nebezpečné viry ptačí chřipky naproti tomu rychle napadají celý organismus 

nakaženého jedince. Ke známkám závažného onemocnění chřipkou u opeřenců patří: 

• zelenavý průjem 

• promodrání a otok hlavy, hřebene a laloků (u drůbeže) 

• změna zbarvení nohou, tečkovité krvácení do kůže 

• krvavý výtok ze zobáku a nosních otvorů 

• zánět vedlejších dutin nosních (u kachen, křepelek, krocanů), nižší snůška vajec 

 Lokalizace a závažnost poškození ptačího organismu se v jednotlivých případech liší. 

Obvykle se objevuje krvácení, otoky a odumírání kůže a tkání v dýchacím, trávicím a 

urogenitálním systému. Nákaza vysoce patogenním virem je pro ptáky rychle smrtící. Díky 

snadnému šíření v rámci druhu způsobují vysoce patogenní viry (aktuálně například H5N1) 

úhyn celých hejn divokých ptáků i chovů domácí drůbeže. Ptačí epidemie se potom podobá 

masakru. 

5.5.2. Ptačí chřipka u lidí 

 Úvodní příznaky se mohou podobat běžné chřipce: 

• teplota 

• kašel 

• škrábání v krku 

• bolesti svalů a kloubů 

• zánět spojivek 

 Liší se však několika rysy: 

• nejsou téměř postiženy horní cesty dýchací, není rýma, zastřený, nosový hlas, 

hlavní obtíže jsou z dolních dýchacích cest 

• není zánět spojivek typický pro běžnou chřipku 

• i když mírné úvodní příznaky odezní, není zárukou toho, že se po několika 

dnech nevyvine dechová nedostatečnost při typickém virovém zápalu plic, po 

němž se může dostavit syndrom orgánového selhání 
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 Po době inkubace, o 2 dny delší než při běžné chřipce, nastoupí horečka vyšší než 38 

°C, obtíže z dolních dýchacích cest s dráždivým kašlem a palčivým pocitem za hrudní kostí, 

podobné běžné chřipce. Horní cesty dýchací nebývají postiženy, není vyznačen ani zánět spo-

jivek Častými příznaky jsou opakovaný vodnatý průjem bez příměsi krve, zvracení, bolest v 

břiše, bolest závislá na dýchání, krvácení z nosu a z dásní. Může se přidružit lehké postižení 

mozku s mírnou zmateností, která však neodpovídá výši tělesné teploty. 

 Úvodní příznaky mohou přejít v rekonvalescenci nebo přecházejí po několika dnech 

do syndromu akutní dechové tísně na podkladu virového zápalu plic. Průměrně 5 dnů po 

úvodních obtížích se projeví obtíže z dolních dýchacích cest a plic s dechovou tísní a s 

rychlým tepem. Někdy je vykašláván ne-ho odsáván zakrvavělý sekret. Pokud se proces šíří 

dále, nabude obraz těžkého selhání plicní funkce. V nejzávažnějších případech v Thajsku byl 

doprovázen ledvinovým a srdečním selháváním, které nakonec vyústilo do obrazu selhání 

všech životně důležitých orgánů a bylo příčinou smrti pacientů. Závažnost onemocnění ve 

velké míře závisí na zdravotním stavu nakažené osoby, odolnosti a schopnostech jejího 

imunitního systému. Průběh nákazy se proto může velmi lišit. Kromě onemocnění s cha-

rakteristickým průběhem bylo popsáno i několik případů s atypickými příznaky. Chřipka se v 

nich projevila pouze průjmovým onemocněním, po kterém rychle následovalo postižení 

centrálního nervového systému, bez doprovodných obtíží způsobených zasažením dýchacího 

systému. Ptačí viry se v lidském organismu dokážou chovat skutečně rozmanitě. 

 Na řádění ptačího viru není lidský organismus dostatečně vybaven. Je to vetřelec, se 

kterým se náš imunitní systém dosud nesetkal. Reaguje proto značně nepřiměřeně. Z 

experimentů s lidskými buněčnými kulturami vyplývá, že virus H5N1 spouští 

několikanásobně silnější imunitní odezvu než běžné chřipkové viry. Aktivovaný imunitní 

systém sice zaměřuje svůj boj na virovou nákazu, ale zároveň působí na vlastní tkáně a 

způsobuje nebývale silný zánět[3]. 

6. Zdolávání nákazy ptačí chřipky 

6.1. Legislativní stránka 
      Právní rámec postupu pro zdolání nákazy je dán zákonem 166/1999 Sb., ze dne 13. 

července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou 

ministerstva zemědělství č. 36/2007 Sb., ze dne 20. února 2007 o opatřeních pro tlumení 

aviární influenzy a o změně vyhlášky 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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Obr. č. 5 – vynášení krůt v Tisové 

Pro zdolání ohniska nákazy ptačí chřipky ve velkochovech zpracovala Státní veterinární 

správa ČR v roce 2005 „Operační manuál pro zdolání aviární influenzy“. Tento manuál vznikl 

pro potřeby úředních veterinárních lékařů, aby jim poskytl praktické informace týkající se 

zvládání ohniska ptačí chřipky. 

      Zapojení složek IZS do společného řešení mimořádné události pro zabránění šíření 

nákazy je v souladu s § 34 zákona č. 239 /2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů.  Postup HZS ČR a integrovaného záchranného systému je rozpracován v  

Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných 

veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků (Č.j. PO – 682/IZS - 2006 ze dne  27. března 

2006). 

6.2. Popis událostí 

6.2.1. Případ první – Farma Tisová 

 Dne 20.6.2007 byl 

v odpoledních hodinách 

informován ředitel HZS 

Pardubického kraje o výskytu 

ptačí chřipky v obci Tisová na 

Orlicko-ústecku. Po získání 

prvotních informací svolal na 

20:00 hod. poradu zúženého 

krizového štábu HZS 

Pardubického kraje ve složení 

ředitel HZS, náměstek KŘ pro 

IZS a operační řízení, ředitel ÚO 

Ústí nad Orlicí, řídící důstojník kraje a řídící důstojník ÚO Ústí nad Orlicí. S ohledem na 

skutečnost, že hejtman Pardubického kraje svolal na 21:00 hodin Bezpečnostní radu kraje, 

byly rekapitulovány dosavadní informace a nastíněn další možný postup. Vzhledem 

k předpokládané žádosti příslušného orgánu veterinární správy o společném řešení 

mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků a v zájmu 

veřejného zdraví, rozhodl ředitel HZS Pardubického kraje, že v takovém případě bude 
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velitelem zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS dle zákona o IZS službu konající řídící 

důstojník kraje. 

Na jednání Bezpečnostní rady kraje byly rekapitulovány dosavadní informace. Jednalo se o 

chov krůt v obci Tisová u Vysokého Mýta. Chovatelem je ZOD Zálší a.s. Krůty byly chovány 

v 5 halách po 1200 kusech o hmotnosti cca 11 kg na kus. Od 16.6.2007 byl chov léčen na 

bakteriální onemocnění. K 20.6.2007 uhynuly stovky kusů. Byl potvrzen virus ptačí chřipky. 

Během noci měl být potvrzen subtyp viru, předpokládal se vysoce virulentní kmen vyžadující 

razantní opatření. 

Zaměstnanci krajské veterinární správy byla provedena uzávěra ohniska nákazy. Uhynulé 

kusy byly likvidovány v asanačním podniku. Byl stanoven postup ke zdolání nákazy, a sice 

utracení zbylých ptáků, plošná desinfekce a po 24 hodinách vyklízení podestýlky a umytí 

všech prostor v ohnisku. Předpokládalo se vyhlášení mimořádných veterinárních opatření 

formou nařízení. 

Byla provedena rekapitulace sil a prostředků nutných ke zdolání nákazy, zejména bylo 

potvrzeno nasazení 156. záchranného praporu Olomouc k dekontaminaci osob a techniky, 

pomoci při vynášení drůbeže a úklidových  pracích v ohnisku.  Jednání Bezpečnostní rady 

kraje bylo ukončeno usnesením, dále pokračovalo jednání představitelů základních složek 

IZS, představitelů KVS a KHS. Na tomto jednání byl dohodnut další postup.  

     Na místě zásahu  se konalo úvodní jednání zúčastněných složek 21.6. 2007 v 8:00 hodin. 

Byl ustanoven štáb velitele zásahu, rozhodnuto o jeho umístění v administrativní budově 

mechanizačního střediska. Byla určena místa pro zřízení stanoviště dekontaminace osob a 

stanoviště dekontaminace techniky. Byl zajištěn dostatečný počet osob nutných k vynášení 

krůt do kontejnerů s CO2. Jako optimální  pro  nasazení se jevil počet dvou až tří 

dvacetičlenných skupin, které by se střídaly v cca 2 hodinových intervalech a to zejména 

s ohledem na klimatické podmínky. Kapacitní možnosti chovatele neumožňovaly vyčlenit víc 

než jednu skupinu, proto byly další dvě skupiny zajištěny z příslušníků AČR.   

 Zahájení vyklízení hal bylo stanoveno na 13:00 hodin. Do té doby bylo postaveno 

stanoviště dekontaminace osob. V prázdné silážní jámě před halami bylo vytvořeno stanoviště 

dekontaminace techniky a zaměstnanci pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz připravili 

zařízení pro usmrcování krůt oxidem uhličitým, asanační podnik přistavil speciální kontejnery 

pro odvoz kadáveru. 
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Obr. č. 6 – dekontaminace techniky v Tisové 

 Všechny osoby, které byly předurčeny pro práci v ohnisku, byly před vstupem do 

ohniska ošetřeny antivirovým preparátem Tamiflu.  

 Postup prací při vyklízení zvířat byl negativně ovlivněn technickými problémy při 

obsluze a přemísťování zařízení 

pro utrácení zvířat. Vzniklé 

problémy se dařilo postupně 

odstraňovat.   

     Během odpoledních hodin 

začaly přípravné práce pro 

zahájení plošné dekontaminace. 

Byl zajištěn dostatečný počet sil 

a prostředků pro práci 4 skupin 

po 4-5 osobách v přetlakových 

protichemických oblecích. Tuto 

činnost společně zajistili 

příslušníci AČR a HZS Pardubického kraje. AČR připravovala dodávku roztoku chloraminu 

v 600 C teplé vodě. Příprava dekontaminačního roztoku probíhala ve 2 ks ARS (armádní 

rozstřikovací stroj) na podvozku PV3S. Jednu skupinu pro práci v přetlakových 

protichemických oděvech zajišťovali rovněž příslušníci AČR a další skupiny zajišťovali 

příslušníci HZS Pardubického kraje.  Od 20:00 hodin probíhaly současně obě činnosti, 

vyklízení a utrácení ptáků a plošná dekontaminace již vyklizených hal. V 21:00 hod. byly 

práce přerušeny s tím, že bylo vyklizeno 80% krůt a dekontaminováno 20% plochy hal. 

     Dne 22.6.2007 byly zahájeny přípravné práce v 7:00 hodin. Vyklízení krůt započalo v 8:30 

hodin a plošná dekontaminace byla zahájena v 10:00 hodin. U přípravy roztoku chloraminu 

byl změněn způsob ohřevu teplé vody s ohledem na technické možnosti ARS. Příprava teplé 

vody přímo v ARS (cca 2200 l), která trvá cca 1 hodinu, byla nahrazena dovozem teplé vody 

z teplárny podniku Saint-Gobain a.s. v Litomyšli. K přepravě byla využita CAS 32 T 815.  

Mohly tak být urychleny práce při plošné dekontaminaci. Vyklízení krůt z hal a jejich utrácení 

bylo ukončeno ve 12:00 hodin a plošná dekontaminace byla ukončena v 17:00 hodin. 

Souběžně s těmito pracemi probíhalo utrácení drobných chovů v obci Tisová plně v režii 

pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz.  Jednotky PO prováděly dovoz vody odborné 

firmě, která prováděla následnou desinfekci drobných chovů. 
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Obr. č. 7 – Letecký pohled na farmu v Noříně 

     Od ukončení plošné dekontaminace jednotlivých hal běžela 24 hodinová lhůta pro 

působení desinfekce. Dne 23.6.2007 byl z preventivních důvodů za asistence jednotek PO 

spálen stoh, ze kterého pocházela sláma na podestýlku pro chov krůt. Spálení stohu bylo 

nařízeno vzhledem k tomu, že nebylo možné vyloučit, že je kontaminován virem ptačí 

chřipky. Téhož dne po ukončení 24 hodinové lhůty mohlo být přikročeno k vyklízení 

podestýlky z hal a jejich následnému důkladnému umytí. Tyto činnosti již prováděli 

zaměstnanci chovatele pomocí vlastní techniky. Dekontaminaci osob i techniky při vyklízení 

podestýlky zajišťovala AČR 

svými prostředky. Po ukončení 

těchto prací byla ukončena i 

činnost AČR. Dekontaminaci 

osob při mytí hal prováděl 

HZS Pardubického kraje ve 

spolupráci s HZS 

Královéhradeckého kraje. Mytí 

hal bylo ukončeno 25.6.2007 

ve 14 hodin, místo zásahu bylo 

předáno zástupci KVS. 

6.2.2. Případ druhý – Farma Nořín 

      Dne 27.6.2007 v dopoledních hodinách byla na KOPIS HZS Pardubického kraje 

přijata informace, že je potvrzen výskyt ptačí chřipky v dalším chovu. Jednalo se o chov 

brojlerů v Noříně, části obce Zálší. Chovatelem bylo ZOD Zálší a.s. Brojleři byli chováni 

v objektu bývalého kravína ve dvou patrech v celkovém počtu cca 27000 kusů a hmotnosti 2 

kg na kus.   

 Scénář pro řešení této situace byl stejný jako v prvním případu. S ohledem na zjištění, 

že kolem odchovny je omezený prostor pro rozvinutí dekontaminačních stanovišť, kterými 

disponuje AČR, byly vyžádány odřad HZS hl. m. Prahy se stanovištěm dekontaminace 

techniky a odřad HZS Královéhradeckého kraje se stanovištěm dekontaminace osob. 

Vyžádání 156. záchranného praporu Olomouc bylo provedeno rovněž. Ředitel HZS 

Pardubického kraje rozhodl, že k řízení zásahu a k pracím v ohnisku bude použito pokud 

možno stejných osob jako v prvním případu. Byl tak respektován požadavek hygieniků, aby 

se nezvyšoval počet osob zapojených do prací v ohnisku nákazy. S malými výjimkami se tak 

při řešení likvidace ohniska nákazy setkala stejná skupina osob. Umístění štábu velitele 
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Obr. č. 8 – vynášení drůbeže Nořín 

zásahu bylo v Noříně nemožné, proto bylo rozhodnuto, že štáb VZ bude umístěn v cca 2 km 

vzdálené administrativní budově ZOD Zálší a.s.  V 14:00 hodin byla zahájena činnost štábu 

VZ. V 15:30 proběhlo úvodní jednání zúčastněných složek. Byla provedena rekapitulace 

dostupných sil a prostředků a byl stanoven postup prací tak, aby počátek vyklízení brojlerů 

z hal a jejich utrácení byl ve 20:00 hodin. Bylo rozhodnuto, že práce budou prováděny 

neodkladně a nepřetržitě. Bylo zajištěno osvětlení objektu a jeho okolí, dekontaminačních 

stanovišť a bezpečnostního koridoru (areál nebyl oplocen).  

 K vyklízení brojlerů z haly byly použity plastové popelnice, které byly poté pomocí 

vysokozdvižného vozíku vyvezeny do úrovně víka kontejneru. Tam byli brojleři z popelnic 

přemístěni do kontejneru a utraceni pomocí CO2. Vyklízení provedli příslušníci AČR. 

Vyklízení brojlerů a jejich 

utrácení bylo ukončeno 28.6. 

v 03:17 hodin. Plošná 

dekontaminace objektu byla 

provedena stejným způsobem 

jako v prvním případu 

společnými silami AČR a HZS 

Pardubického kraje 28.6.2006 

od 8:30 do 15:00 hodin. Téhož 

dne během dopoledne 

v blízkosti haly pomocí UDS 

AČR vykopána jáma pro uložení podestýlky. Rovněž bylo od ranních hodin prováděno 

utrácení drobných chovů v Noříně. Technicky bylo zabezpečeno stejně jako v prvním 

případu. Dne 29.6.2007, po uplynutí 24 hodinové lhůty pro působení desinfekce, proběhlo 

vyklízení podestýlky a od 17:00 hodin mytí haly, které pokračovalo nepřetržitě do 30.6.2007 

12:00 hodin, kdy byly ukončeny práce v ohnisku a místo zásahu bylo předáno zástupci 

krajské veterinární správy. 

6.2.3. Případ třetí - Netřeby, Kosořín, Loučky a Zářecká Lhota 

 
 Dne 11.7.2007 v dopoledních hodinách byl informován ředitel HZS Pardubického 

kraje o výskytu ptačí chřipky v chovech drůbeže v Netřebích, části obce České Heřmanice, a 

Kosoříně, části města Choceň. Na obou farmách byly chovány masné slepice o váze 4-5 kg. 

V Netřebech byly slepice chovány ve třech halách v počtu cca 18 000 kusů, chovatelem byla 
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Obr. č. 7 – Farma Kosořín 

firma MACH DRŮBEŽ a.s. V Kosoříně byly slepice chovány v 9 halách v počtu cca 54 000 

kusů. Chovatelem byla firma VAJAX.a.s. Bylo zřejmé, že rychlá likvidace ohniska nákazy si 

vyžádá podstatně větší množství sil a prostředků.  

Průzkumem z mapových podkladů byly zjištěny základní informace pro rozhodnutí, jaký 

způsob dekontaminace osob a techniky bude zvolen. S ohledem na místní podmínky byla 

zvolena dekontaminační stanoviště HZS ČR a na OPIS MV-GŘ HZS byl dán požadavek na 

aktivaci 2 stanovišť dekontaminace osob a 2 stanovišť dekontaminace techniky. Bylo také 

nutné tato stanoviště doplnit technikou AČR, byla proto cestou OPIS MV-GŘ HZS  vyžádána 

pomoc AČR.  

 Dalším úkolem bylo rozhodnout, jakým způsobem bude prováděno utrácení drůbeže. 

Bylo rozhodnuto, že na začátku prací 

bude zahájeno utrácení dosavadním 

způsobem, tj. vynášením živé drůbeže 

a jejich utrácení v kontejnerech 

naplněných CO2, a dále bude v co 

nejkratší době připraveno utrácení 

pomocí zaplynování celých hal 

pomocí CO2. Což mělo snížit 

náročnost prací při vyklízení. V 15:00 

byl se zástupcem obou firem projednán 

postup prací, byl seznámen s problematikou prací v ohnisku a byl požádán o zajištění místa 

pro štáb VZ a zajištění stravování a ubytování pro zasahující. Vzhledem k tomu, že obě firmy 

neměly téměř žádné zázemí a počet zaměstnanců byl rovněž velmi malý, byla využita nabídka 

firmy ZOD Zálší a.s. a štáb VZ byl umístěn v její administrativní budově, stejným způsobem 

bylo zajištěno zázemí pro zasahující. Dalším problémem byl způsob ustájení slepic. Slepice 

byly sice chovány na podestýlce, ale ve středové ose haly byly snůškové klece a po stranách 

haly byly krmné linky. Tyto linky bylo nutné demontovat odbornou firmou a vynést mimo 

haly.  Do již známého scénáře prací se tak dostala před zahájením utrácení drůbeže další 

činnost – demontáž linek. Vytvoření harmonogramu prací ovlivnilo několik faktorů. Zejména 

kapacita asanačního podniku a přepravní kapacita (počet k tomuto určených kontejnerů a 

vzdálenost mezi ohniskem nákazy a asanačním podnikem). Na tento limit byl připravován 

dostatečný počet sil a prostředků. Bylo rozhodnuto, že v odpoledních a nočních hodinách 

budou provedeny přípravné práce, tj. rozvinutí dekontaminačních stanovišť a demontáž linek 
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tak aby mohlo být v dopoledních hodinách následujícího dne zahájeno utrácení v Netřebech. 

Po ukončení utrácení v Netřebech se mělo kontinuálně pokračovat v Kosoříně.  

 Dne 12.7 od 8:00 byla zahájena činnost úvodním jednání štábu VZ. V Netřebech byly 

ukončeny přípravné práce a mohly být započaty další činnosti, na tyto činnosti byl zajištěn 

dostatečný počet sil a prostředků. Pro kontinuální přechod prací na farmu Kosořín a 

nepřetržitou činnost ke zdolání ohnisek nákazy bylo nutné vyžádat odřady HZS krajů o počtu 

20 příslušníků na odřad. Počet a předpokládaný čas nasazení odřadů se průběžně aktualizoval.  

Celkem bylo nasazeno 10 odřadů HZS krajů. Personálně bylo připraveno střídání členů štábu  

a velitele zásahu ve 12-ti hodinových směnách. Činnost štábu VZ významným způsobem 

podpořil osobní účastí generální ředitel HZS ČR, genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. 

V odpoledních hodinách byly zahájeny přípravné práce pro zaplynování hal v Kosoříně a 

v  19 hodin bylo zaplynování hal spuštěno. Současně s těmito pracemi proběhl přesun 

stávajícího způsobu utrácení z Netřeb, kde byla tato činnost ukončena ve 22:00 hodin.  

Vyklízení drůbeže a následná plošná dekontaminace probíhala nepřetržitě až do 14.7.2007 

04:00 hodin, kdy byla ukončena plošná dekontaminace poslední haly v Kosoříně. 

 Dne 13.7.2007 byly na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady kraje zahájeny přípravné 

práce na preventivním utracení zdravých chovů v tříkilometrovém pásmu ohniska nákazy. 

Jednalo se o chov krůt (3000 ks o hmotnosti cca 12 kg umístěných ve dvou halách) v Zářecké 

Lhotě. Dále chov krůt a chov brojlerů (10000 ks krůt o hmotnosti 12 kg na kus a 50000 kg 

brojlerů o hmotnosti 1,2 kg na kus) v Loučkách  v 6ti halách. Chovatelem bylo ZOD Zálší a.s. 

V Zářecké Lhotě bylo utracení zaplynováním hal technicky nemožné, proto bylo zvoleno 

utrácení v kontejnerech s CO2. V Loučkách bylo zvoleno zaplynování hal. S ohledem na 

skutečnost, že se utrácely zdravé chovy, nebylo nutné zajišťovat dekontaminační stanoviště. 

Zaplynování hal v Loučkách bylo zahájeno 13.7.2007 v 21:00 hodin. Vyklizení chovů bylo 

ukončeno 14.7.2007 v 17:00 hodin. Na vyklizení chovů byli nasazeni příslušníci AČR v 

Zářecké Lhotě a odřady HZS krajů v Loučkách. 

 Dne 14.7.2007 v 18:00 bylo na jednání štábu oznámeno ukončení stěžejních prací, 

další činnost na místě zásahu bylo zajištění stanovišť dekontaminace techniky a 

dekontaminace osob pro zaměstnance chovatele, kteří měli provádět vyklízení podestýlky a 

mytí  hal. 

Tyto činnosti byly ukončeny 20.7.2007 v 15:00 hodin předáním místa zásahu zástupci krajské 

veterinární správy. 
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Obr. č. 9 – Příprava na vynášení drůbeže 

6.3. Činnosti k likvidaci ohniska nákazy  

1. Vytyčení zóny, zajištění ohniska 

2. Vyklizení zvířat 

3. Plošná dekontaminace 

4. Vyklizení podestýlky 

5. Mytí 

6. Desinfekce 

6.3.1. Vytyčení zóny, zajištění 

ohniska 

 Zóna nebezpečí infekce 

byla pokud to bylo možné 

vytyčena ve smyslu oplocení 

jednotlivých farem. Výjimkou byla farma v Noříně, kde bylo v těsné blízkosti kukuřičné pole, 

a nebyl z této strany plot. Tato skutečnost zpočátku komplikovala těsné uzavření prostoru a 

bylo nutné nasadit velké množství příslušníků Policie ČR, která prováděla zajištění ohniska 

nákazy. Pro lepší možnost střežení byl zaměstnanci farmy vysekán pruh o šířce 3 m právě na 

hranici nebezpečné zóny. Velikost zóny byla vždy určena Státní veterinární správou, 

vzhledem k dispozici objektů. 

6.3.2. Vyklizení zvířat 

 Všechny zasažení zvířata je nutné případně i utratit a likvidovat kadáver v asanační 

firmě (kafilerii). Pro přepravu kadáveru slouží specielní kontejnery, které jsou v majetku 

Státní veterinární správy, uloženy jsou v asanační a jejich počet pro ČR je 9 kusů. Tyto 

kontejnery jsou opatřeny plynotěsným víkem, a slouží zároveň k utrácení zvířat 

v kontejnerech pomocí CO2.   

Povolené postupy při usmrcování zvířat v souladu s §5 odst. h), zákona č. 246/1992 Sb. v 

plat. znění, zejména : 

• usmrcení elektrickým proudem ve vodní lázni; 

• usmrcení oxidem uhličitým; 

• mechanické zařízení, které přivodí rychlou smrt; 

• manipulace šíje 



59 
 
 

Faktory, které lze považovat za limitující při výběru způsobu utracení jsou: 

• koncentrace zvířat v ohnisku 

• systém ustájení 

• riziko infekce člověka 

• potenciální riziko dalšího šíření nákazy 

Způsoby utrácení v závislosti na počtu ptáků: 

Hejna s omezeným počtem ptáků  

• intrapulmonární inokulace látek používaných k euthanazii zvířat v zájmovém chovu;  

• malé kontejnery na CO2 

• manipulace šíje 

Hejna se značným počtem ptáků 

• usmrcení plynem v uzavřených nádobách (velkých kontejnerech - 7 tun),  

• zaplynování hal,  

• usmrcení elektrickým proudem ve vodní lázni 

• mechanické zařízení, které přivodí rychlou smrt; 

• LPAI - poražení na jatkách – zejména pokud se nacházejí v ochranných pásmech nebo 

pásmech dozoru (po stanovení podmínek KVS) 

Tabulka č. 8 – Působení CO2  [6] 

Působení  oxidu uhličitého na  drůbež 

Koncentrace 
CO2 

Doba 
působení 

Příznaky 

0,03% trvale Normální koncentrace v zemské atmosféře 

0,50% 8 hodin 
Ventilace plic stoupá o 5%, (max. hranice pro 
bezpečnou práci osob po dobu 8 hod.) 

3% 3- 8 hodin Ventilace plic stoupá o 100%, poruchy vnímání 

10% 1- 3 hodiny 

Způsobuje nevratné změny v organizmu, změny 
zbarvení kůže, dušnost, postupnou ztrátu vědomí. 
Při delší expozici smrt. 

15% 30 - 60 min. Nástup bezvědomí, dušení, křeče a smrt,  
30% 10 - 30 min. Křeče, kóma a smrt 
40% 2 - 10 min. Kóma a smrt 

70% - 
kontejner 

vteřiny, max 
1- 2 min. Kóma a smrt  

 
Dobu působení CO2 v halách je vhodné prodloužit o 1- 2 hodiny v závislosti na  
klimatu, velikosti haly,  počtu a váze utrácené drůbeže apod. 
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Obr. č. 10 – Výparník na CO2 - Kosořín 

Vyklizení zvířat a usmrcení je možno rozdělit do tří metod provedení: 

1. Varianta 1 

 Charakteristický je hromadný úhyn celého chovu a prosté vynášení kadáveru do 

kontejnerů. Při této variantě bylo využito techniky chovatele, pro ušetření manuelní práce 

zasahujících, k vyvážení kadáveru ze zasažených hal. Bylo využito strojů UNC se lžící. 

2. Varianta 2 

 Jednalo se o vynášení živých jedinců a utrácení v  kontejnerech pomocí CO2.  Ukázalo 

se, že se jedná o nejnáročnější a zdlouhavý způsob vyklizení zvířat.  

 Zpočátku se projevovala nezkušenost v odchytu zvířat, příkladem byla farma v Tisové, 

zde byly odchytávány dospělí jedinci krůt o hmotnosti 12 kg. Bylo nutné využít zkušeností a 

praxe zaměstnanců chovatele, a seznámit zasahující se způsoby zjednodušení odchytu. 

Především zmenšování prostoru volného pohybu ptáků s využitím zábran. V případě farmy 

v Noříně kde byly ustájeny 3 kg kuřice, bylo využito pro přepravu živých zvířat ke 

kontejnerům plastových popelnic. Převáženy byly strojem UNC s vidlemi a paletou. 

K zaplynování kontejnerů byla využita firma zajištěná Státní veterinární správou. Plynování 

probíhalo oxidem uhličitým ze zásobníků.  

 Tato metoda se ukázala jako velmi fyzicky náročná pro zasahující s možností i 

poranění, případně protržení obleků od živých zvířat. 

 
3. Varianta 3 
 
 Objemové utrácení a 

vynášení kadáveru do kontejnerů. 

 V podmínkách České 

republiky se jednalo se o 

neprověřený způsob utrácení. Byl 

zvažován již u události č. 2 

v Noříně, ale nasazen byl až u 

události poslední v Kosoříně a 

Loučkách. 

 Při nasazení se vycházelo z technických možností firmy Linde a.s. a z teoretických 

výpočtů. Oxid uhličitý byl přivezen v cisternovém návěsu a pro plynování bylo nutné také 

nainstalovat výparník pro možnou dopravu plynu. Systém se kompletoval až na místě 
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události, byla uplatněna vysoká míra improvizace (potrubí od cisterny k výparníku bylo 

svařováno přímo na místě). Pro dopravu plynu od výparníku do hal bylo využito požárních 

hadic B. 

 Před vlastním plynováním hal je nutné uzavření všech ventilačních mřížek a utěsnění 

všech otvorů pomocí montážní pěny. 

 Kontrola úhynu byla prováděna měřením koncentrace plynu příslušnicemi IOO Lázně 

Bohdaneč a příslušníky GŘ. Byla také prováděna vizuální kontrola úhynu. 

 Po úhynu všech zvířat je nejdříve nutné prostory haly řádně odvětrat a až poté je 

možno v prostorách nasadit vynášecí skupiny. Vynášení probíhalo opět s použitím mobilní 

techniky. 

Ochranné prostředky pro vynášení a pohyb v ohnisku nákazy 

- Jednorázový ochranný oděv s bioatestem – Microguard 2500  
- Gumové holínky 
- Gumové rukavice  

Ochrana zraku a dýchacích cest 

 a) brýle a rouška 
 b) maska CM 4-6, filtr P3 nebo MOF 6 
 

 Pro těžkou práci se ukázaly brýle a rouška nevhodné. Docházelo k zamlžení brýlí a 

nasáknutí roušky potem a tím ke zvýšení odporu dýchání.  

 Spoje u rukávů a nohavic ochranných oděvů se zatahovaly samolepící páskou. Jako 

podvleky pod obleky Microguard a také do přetlakových protichemických oděvů byly použity 

teplákové soupravy, trenýrky, tílka a ponožky. Vše ze skladových zásob skladu CO z HZS 

Ústí nad Orlicí. 

Síly a prostředky pro vyklizení zvířat 

a) vynášení živých (mrtvých) zvířat a utrácení v kontejnerech 

• Vynášení – cca 20 osob na 1 halu (práce na 1-3 hodiny) 
• Obsluha kontejnerů – doprava ASA 
• Obsluha utrácení  - 2 osoby SVS  
• Obsluha UNC (UNC s vidlemi, podlážkami a popelnicemi pro živé a se lžící pro 

mrtvé ptáky) 
• Obsluha dekontaminačních stanovišť osob a techniky 

b) objemové utrácení v halách a vynášení mrtvých zvířat do kontejnerů 
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Obr. č. 11 – Vystrojování dekontaminační skupiny 

• Zásobník CO2, výparník s obsluhou – 2 osoby 
• Měření koncentrací a kontrola úhynu – 4 osoby 
• Vynášení – cca 20 osob na 1 halu (práce na 1-3 hodiny) 
• Obsluha kontejnerů – doprava 
• Obsluha UNC se lžící  

Obsluha dekontaminačních stanovišť osob a techniky 

 

6.3.3. Plošná dekontaminace 

 Po přemístění utracené drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí za účelem 

neškodného odstranění musí být ty části hospodářství, ve kterých byli tito ptáci chováni, a 

všechny části dalších budov, dvory apod. kontaminované během utrácení nebo postmortálního 

vyšetřování, vystříkány dezinfekčními prostředky. Provedeno bylo příslušníky HZS ČR a 

AČR ve vzájemné spolupráci. 

 Plošná dekontaminace prováděna 5% roztokem chloraminu v 60°C teplé vodě. 

Míchání roztoku bylo prováděno v ARSech (Armádní rozstřikovací stroj) na podvozku Praga 

V3S. V jednom ARSu zásoba 2200 litrů roztoku. Aplikace byla provedena proudnicemi 

s roztříštěným vodním proudem přímo z vozidel ARS. Nedostatkem byla nepřipravenost ARČ 

pro spolupráci s civilními jednotkami (nebyly vybaveny přechody ze závitové části ARS na 

DIN spojky C). Bylo nouzově vyřešeno použitím našich závitových koncovek C, ale 

s omezenými tlakovými možnostmi – montováno přes závit. 

 Z důvodu velké 

spotřeby roztoku a pomalého 

ohřevu ve vozidlech ARS (cca 

1 hodina). Byla zvolena 

varianta dovozu teplé vody 

z blízké teplárny pomocí 

hasičských cisteren. V našich 

podmínkách se osvědčilo 

vozidlo CAS (i přes udávaný 

teplotní limit čerpadla 35 °C). 

 Dekontaminace byla 

prováděna v protichemických přetlakových oděvech, pěti skupinami po 4 až 5 členech. Každá 

skupina pracovala asi 1 hodinu, v závislosti na dýchací technice. Dýchací přístroje byly 
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Obr. č. 12 – Spálení podestýlkové slámy 

použity s T kusem a dvěma tlakovými lahvemi současně, pro delší možnost nasazení. Bylo 

nutné omýt zdi, podlahy, stropy, napáječky, krmítka, snášecí linka, ventilace včetně 

ventilátorů s motory, a také rozvodny elektrického zařízení po vypnutí elektrického proudu. 

Také budova zvenčí, včetně prostor kde se pohybovala kontaminovaná technika. 

 Tato operace je velmi náročná na spotřebu dýchací techniky a plnění tlakových lahví. 

Po provedení plošné 

dekontaminace následovalo 

uzavření hal a tím počala 24 

hodinová doby působení 

desinfekčního roztoku. 

6.3.4. Vyvezení podestýlky 

  Jedná se vlastně o hrubý 

úklid zasažených hal po 24 

hodinové době působení. Hnůj a 

použitá podestýlka, ale také celé 

obsahy zásobníků s krmením 

musí být odstraněny a ošetřeny.  

  Pro splnění této podmínky bylo ve spolupráci s pracovníky Státní veterinární správy 

vždy určeno místo uložení podestýlky. Armáda ČR provedla pomocí zemních strojů UDS 

vyhloubení jámy potřebných rozměrů, do kterých bylo všechno zaměstnanci farem uloženo 

s pomocí mechanizace. Následovalo postříkání desinfekčním roztokem a těsné zakrytí černou 

plachtou z PVC. Takto uložená podestýlka se ponechá po dobu minimálně 42 dní ležet. Po 

této době je možno po dohodě se SVS uložený materiál likvidovat v malých dávkách roz-

metením nebo spálením. 

  Vzhledem k podezření, že nákaza pochází z podestýlkové slámy byl stoh za asistence 

jednotek PO spálen.  

 

6.3.5. Mytí infikovaných prostor  

 Veškeré jednotky fyzicky nebo funkčně propojené s podnikem (tj. líheň, sklad vajec, 

balírna vajec, přepravníky vajec, provozy na zpracování vajec) musí být vydezinfikovány. 

Vozidla používaná k přepravě živých zvířat, vajec a krmiv musí být také vydezinfikována. 

Musí být provedeno čištění a dezinfekce zdí, podlah a stropů infikovaných provozů, které je 
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Obr. č. 13 – Stanoviště dekontaminace osob 

zaměřeno na odstranění všech organických materiálů; kovové materiály, jako např. klece, 

mohou být dekontaminovány ošetřením teplem. Vodní nádrže musí být vyprázdněny, 

vyčištěny a vydezinfikovány. Nádrže na krmiva (sila) musí být vyprázdněny, vymyty horkou 

tlakovou vodou a ošetřeny fumigací. 

 Chovatelem bylo tedy provedeno mytí horkou tlakovou vodou všech prostor 

spojených s provozem. Bylo nutné dokonale očistit a omýt zdi, podlahy, stropy, napáječky, 

krmítka, zařízení snášecí linky. Je třeba zajistit chovatelem dostatek pracovníků s vybavením.  

Osvědčilo se použití tlakových myček. Je třeba také zajistit přítomnost elektrikáře pro 

kontrolu a znovu zapnutí rozvoden elektrického proudu. 

 Po umytí prostor a zařízení, byly desinfekčním roztokem ošetřeny komunikace včetně 

všech nástupních prostor. 

6.3.6. Desinfekce infikovaných prostor 

 Po vyčištění a vydezinfikování musí být všechny jednotky dvakrát ošetřeny fumigací 

provedenou v rozmezí nejméně dvou týdnů.  

 Po desinfekci všech prostor 

zasahujícími, chovatel zajistil odbornou 

desinfekční firmu, která provedla 

kompletní desinfekci desifenkčním 

roztokem ještě jednou. Při této činnosti 

již není potřeba asistence jednotek PO, 

firma si zajišťuje dekontaminaci osob 

sama. Následně jsou sila na krmiva a 

prostory ošetřeny fumigací (plynná 

desinfekce). 

6.4.  Dekontaminace osob a techniky 
 Po celou dobu od zjištění, že se jedná o nákazu, až do umytí hal je nutné mít zajištěnu 

dekontaminaci osob a techniky.  Prostředky má primárně zajišťovat chovatel a státní 

veterinární správa. Při větším rozsahu tyto prostředky nedostačují, nutno nasadit prostředky 

AČR nebo HZS ČR. Všechny osoby a také materiál a techniky musí být po pobytu v ohnisku 

nákazy dekontaminovány. Pro dekontaminaci osob byla v případě prvního ohniska nákazy 

nasazena AČR se stanovým systémem dekontaminace osob. Tento systém je náročný na 

prostor, takže je obtížné ho umístit mezi budovami farem. Také se projevila špatná organizace 
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Obr. č. 14 – Stanoviště dekontaminace techniky 

místa dekontaminace příslušníky AČR. V dalších případech nákazy bylo povoláno zařízení 

HZS pro dekontaminaci osob – Buterfly z HZS Hradec Králové a HZS Vysočina. 

 Dekontaminace techniky byla v prvním případě řešena využitím staré silážní jámy 

vystlané plachtou a gumovými pásy pro průjezd vozidel. Mytí desinfekčním roztokem bylo 

prováděno ručně příslušníky AČR. Jako velmi výhodné se v dalších případech nákazy 

projevilo povolání stanovišť 

dekontaminace techniky HZS z HZS 

hl.m. Prahy a HZS Jihomoravského 

kraje. Toto zařízení je méně náročné na 

obsluhu, spotřebu vody a 

dekontaminačního roztoku, a na plochu 

nutnou k rozvinutí stanoviště. Odpadní 

vody z obou dekontaminačních 

stanovišť a také všechny použité 

ochranné prostředky byla předány 

k likvidaci odborné firmě Odpady 98. 

6.5.  Ochranná opatření 
  V souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena 

Krajskou veterinární správou pro Pardubický kraj mimořádná veterinární opatření.  

6.5.1. Vymezení ohnisek nákazy  

 Vymezeno v rozsahu farem v Tisové, Noříně, Kosoříně, Netřebích. 
 

6.5.2. Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru 

 
 Ochranné pásmo bylo vymezeno jako oblast o poloměru 3 km kolem ohnisek nákazy. 

Každý chovatel drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí je povinen předat drůbež 

nebo jiné ptactvo k utracení Pohotovostnímu středisku SVS. Městské a obecní úřady jsou 

povinni provést odstranění kadáverů drůbeže a následnou desinfekci 5% roztokem chloraminu 

všech prostor, kde byla drůbež chována. 

 Pásmo dozoru je vymezeno oblastí o poloměru 10 km kolem ohnisek. V tomto pásmu 

platí opatření vycházející z výše uvedeného právního předpisu. 
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Obr. č. 7 – Utrácení v drobnochovech 

 Všechna opatření trvají v uvedených pásmem po dobu  30 dnů. 

 Vymezení pásem je uvedeno v příloze č. 12. 

6.5.3. Utrácení zvířat v drobných chovech 

 Ve všech vymezených ochranných pásmech, byla provedena pracovníky 

Pohotovostního střediska SVS ČR 

likvidace drůbeže i jiného ptactva. 

Desinfekce prostor chovů byla 

provedena pracovníky soukromé 

desinfekční firmy. HZS zajišťoval pro 

tuto činnost dopravu vody pro míchání 

roztoku chloraminu. 

7. Obecné poznatky 

7.1. Nasazení tamiflu 
 Ošetření antivirovým preparátem tamiflu bylo provedeno u všech osob, které vstoupily 

do ohniska. Jedno balení obsahuje 10 tablet, denní dávka je 1 tableta. Je možné opakovat v 6 

týdnech. Pak je nutné 3 měsíční vysazení léku a tím i vyřazení z možného nasazení v ohnisku 

ptačí chřipky. Po užití a práci v ohnisku nákazy následují lékařské prohlídky po 10-ti a 20-ti 

dnech. Použití Tamilu je uvedeno v příloze č. 11. 

7.2. Zázemí pro zasahující 
 Činnost u tohoto typu událostí je nutné charakterizovat jako dlouho trvající pro 

všechny zasahující.  

 Stravování bylo vždy zajištěno chovatelem v nadstandardní kvalitě a množství. 

 Také ubytování bylo zajištěno po dohodě s chovatelem. Pro příslušníky Armády ČR 

v obecních budovách – sál pohostinství, tělocvična. Pro odřady HZS v administrativní budově 

družstva. Pro členy štábu nocleh v prostorech hotelového typu v administrativní budově 

družstva. Některé odřady HZS použili vlastní zázemí – stany, kontejnery (HZS Praha, HZS 

Vysočina). 

7.3. Spojení 
 V případu Tisová bylo využito standardní možnosti digitální sítě pro spojení mezi 

KOPIS, štábem a pro spojení mezi velitelem zásahu, štábem a veliteli bojových úseků.  Pro 
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Obr. č. 7 – Návštěva ministra a generálmajora 

spojení v mezi velitelem bojového úseku Plošná dekontaminace a nasazenými skupinami 

provádějícími činnost v přetlakových protichemických oděvech, bylo využito analogového 

spojení na „K“ zásahovém kanálu s využitím náhlavních souprav, a to zejména proto, že HZS 

Pardubického kraje není vybaven náhlavními soupravami pro digitální radiostanice. V případu 

Nořín bylo nutné vykrýt digitálním signálem spojení štábu VZ s veliteli jednotlivých 

bojových úseků. Operativně byl od AČR zapůjčen IDR opakovač. 

Obdobně bylo nutné pokrýt digitálním signálem spojení mezi štábem a místy zásahu v třetím 

případu. IDR opakovač byl zapůjčen od MV-GŘ HZS ČR. 

7.4. Štáb VZ 
 Štáb VZ byl zřízen ve všech třech 

případech. V prvním případě byl umístěn 

přímo v blízkosti ohniska nákazy, v 

dalších dvou případech v administrativní 

budově ZOD Zálší mimo zasažené farmy. 

Základní složení bylo náčelník štábu, 

spojař, dokumentarista, chemik, zástupce 

veterinární správy, zástupce AČR, PČR, 

zástupce chovatele. Dále byli přizýváni  

specialisté, např. zástupce krajská hygienická stanice, vodohospodář a další. Ve třetím případu 

bylo provedeno střídání štábu VZ ve směnném provozu. 

7.5. Členění zásahu na sektory a úseky 
 V zásadě se dá říct, že ve všech případech zásah probíhal ve dvou sektorech: ohnisko a 

obec. Sektor ohnisko se vždy členil na bojové úseky charakterizované činnostmi vyklízení 

hal, plošná dekontaminace, dekontaminace techniky, dekontaminace osob. V posledním 

případě přibyl bojový úsek plynování hal. Sektor obec byl charakterizován činností utrácení 

drobných chovů. 

7.6. Mediální činnost 
 Při komunikaci s médii bylo postupováno v souladu s plánem mediální činnosti, který 

je součástí „Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při 

realizaci mimořádných veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků“. Prakticky byla 

komunikace rozdělena na 2 části. Tisková mluvčí HZS Pardubického kraje prováděla 
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monitoring sdělovacích prostředků a přípravu tiskových zpráv. Náměstek KŘ pro IZS a OŘ 

komunikoval s médii na místě zásahu. 

8. Vyhodnocení 
 Všechny tři případy likvidace ohnisek ptačí chřipky se od sebe vzájemně výrazně 

odlišovaly. Odlišnosti řešení byly dány množstvím nakažených ptáků a dispozicí objektů 

jednotlivých farem. Nasazené síly a prostředky složek IZS, AČR a státní veterinární správy 

byly adekvátně přizpůsobovány potřebám jednotlivých řešení. Činnost všech podílejících se 

složek si nacházela postupně své místo, zpočátku teoretické zkušenosti zpracované v 

operačním manuálu se uváděly do praxe, každé další nové ohnisko ptačí chřipky přinášelo 

nové zkušenosti. Nezbytné síly a prostředky HZS (nad rámec možností HZS Pardubického 

kraje) i AČR byly vyžádány standardní cestou operačního střediska Generálního ředitelství 

HZS ČR. Nasazení příslušníci složek IZS byli po celou dobu plně zabezpečeny jak po stránce 

stravování a ubytování, tak i zdravotní a hygienické. Vedení ZOD Zálší poskytlo 

nadstandardní péči a zázemí ve svých objektech a usnadnilo tak mnoho organizačních a 

technických problémů  po celou dobu provádění likvidačních prací. 

 Stanovené úkoly byly plněny v požadované kvalitě a čase v součinnosti a za velmi 

dobré spolupráce i díky dobré spolupráci vlastníků velkochovů. Ukázalo se, že likvidace 

ohniska, byť i malého chovu, není v silách samotné státní veterinární správy, vždy bude nutné 

zapojení složek IZS, AČR a společný koordinovaný postup, včetně nasazení sil a prostředků. 

 V souvislosti s výskytem viru H5N1 ve velkochovech drůbeže v Pardubickém kraji, ke 

kterému došlo v měsících červnu a červenci 2007 nebylo nutné provádět v humánní medicíně 

žádná protiepidemická opatření, která by se vztahovala na obyvatelstvo. Tato opatření se 

týkala pouze osob s profesionální expozicí v ohniscích nákazy. Jednalo se o pracovníky 

farem, státní veterinární správy, Asanace s.r.o. Žichlínek dále o příslušníky HZS, AČR a 

v menším počtu i o příslušníky PČR. Všichni byli podrobeni lékařskému dohledu, ačkoliv 

v ohnisku pracovali s adekvátními osobními ochrannými pracovními prostředky. Zároveň jim 

byl po dobu 10-ti dnů profylakticky podáván antivirotický preparát Tamiflu.   

 Vzhledem k prvnímu výskytu ptačí chřipky ve velkochovu drůbeže v ČR je zcela 

pochopitelné, že z hlediska hygienicko-epidemického režimu byla relativně nejnepříznivější 

situace při výskytu H5N1 v prvním případě – v Tisové, kdy zaměstnanci farmy (částečně i 

asanačního závodu) pracovali v ohnisku nákazy po několik dní, než bylo určeno agens. Navíc 

ve dvou prvních případech - Tisová, Nořín, ale i v Netřebech byla drůbež utrácena 

v mobilních kontejnerech po předchozím fyzicky velmi náročném odchytu. Z tohoto hlediska 
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bylo velikým přínosem, že v posledním případě (Kosořín) se podařilo uskutečnit utrácení 

drůbeže zaplynováním hal.  

Starostové „postižených“ obcí hodnotí likvidaci ohnisek ptačí chřipky jako výborné prověření 

IZS v praxi při nenadálých událostech, a vykonanou práci jako naprosto profesionální. 

9. Poznatky a doporučení 
 V průběhu zásahu byly v souvislosti s likvidací ohnisek zjištěny tyto poznatky: 

 Pro těžkou práci se ukázaly brýle a rouška jako nevhodné. Docházelo k zamlžení brýlí 

a nasáknutí roušky potem a tím ke zvýšení odporu dýchání.  Dbát na důslednou průběžnou 

kontrolu ústroje v ohnisku nákazy, často docházelo k roztržení ochranného oděvu. 

 Malý počet upravených kontejnerů na CO2 - zvýšit počet kontejnerů a vozidel 

určených k odvozu mrtvých těl (současný počet 9 je nedostatečný, jako minimální počet se 

jeví 18). 

 Přehodnotit způsob zajištění dezinfekčních firem pro průběžnou a závěrečnou 

dezinfekci, neboť firmy odmítaly práci v ohnisku nákazy z důvodu svých komerčních zájmů. 

 Standardizovat postup objemového utrácení. Vždy preferovat (s ohledem na stavební a 

technická omezení) zaplynování celé haly, odchyt jednotlivých ptáků a jejich následné 

utrácení v kontejnerech s CO2 považovat, vzhledem k ochraně zdraví zasahujících 

pracovníků, za krajní řešení.  

 Rada Pardubického kraje na zasedání na základě poznatků z likvidace ohnisek ptačí 

chřipky uložila 1. náměstku hejtmana Pardubického kraje navrhnout ministru zemědělství ČR 

úpravu dokumentu „Operační manuál pro aviární influenzu“ schváleného Státní veterinární 

správou ČR dne 20. 2. 2006, ve smyslu zjištěných poznatků. Uvedené usnesení je v příloze č. 

13.  

 Zpracovat posouzení farem chovajících drůbež z hlediska případného zásahu složek 

IZS. Zjistit velikosti nástupních ploch z důvodu nasazení dekontaminačních stanovišť. 

Stanovit místo pro uložení podestýlky. 
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10. Závěr 
 Diplomová práce charakterizuje mimořádnou událost s výskytem ptačí chřipky. 

V úvodních kapitolách jsem uvedl popis druhů a konstrukci virů, jejich mutaci. Je zde popsán 

způsob dýchání člověka a ptáků. Jsou zde uvedeny epidemie a pandemie chřipky. 

V diplomové práci je zpracována historie epidemií a pandemií. Vir ptačí chřipky je 

rozpracován v samostatné kapitole, kde je charakterizován vznik ptačí chřipky, popsán 

přenos, šíření a příznaky nákazy virem. Statisticky jsou uvedeny případy nákazy a úmrtí na 

vir ptačí chřipky a dále všechny místa výskytu ptačí chřipky ve světě a v ČR.  

 Zkušenosti s likvidací ptačí chřipky uvádí jednotlivé popisy míst nákazy ve 

velkochovech v ČR.  Jsou také formulovány činnosti vedoucí k likvidaci ohniska nákazy a 

obecné poznatky ze zásahů.  

 V závěru práce jsou vyhodnoceny poznatky a praktické zkušenosti z likvidace ptačí 

chřipky a možná doporučení pro postup likvidace nákazy. 

 Praktický zásah na likvidaci ptačí chřipky již přinesl změnu v úpravě legislativy na 

základě „Doporučení pro ústřední správní úřady“ vydané Radou Pardubického kraje. Na 

základě praktických zkušeností s likvidací ohnisek aviární influenzy byl Operační manuál 

v průběhu 3. čtvrtletí 2007 aktualizován dle připomínek GŘ HZS, Krajských veterinárních 

správ a Pohotovostních středisek pro likvidaci nákaz.  V novém manuálu jsou mimi jiné již 

přesně rozpracovány povinnosti všech dotčených orgánů a složek pro likvidaci nákazy.  

 Také zdravotnictví v tomto směru nezahálí. Světová zdravotnická organizace zaslala 

prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, velkým zdravotnickým zařízením k posouzení 

aplikovatelnosti „Praktický nástroj pro vypracování plánu připravenosti nemocnic na krize, 

zvláště na pandemii chřipky“.  

 Ačkoliv v současné době probíhá největší dosud popsaná epizoocie chřipky u ptáků 

(drůbeže) a onemocněla řada lidí, zejména v jihovýchodní Asii, nebyl dosud prokázán 

mezilidský přenos. Současná epizoocie ptačí chřipky je možným zdrojem pandemie u lidí. 

K tomu je ale třeba, aby virus zmutoval a získal schopnost přenášet se z člověka na člověka. 

Chřipka je ovšem léčitelná a stále více jsou k dispozici i moderní protichřipkové léky. Neměli 

bychom se proto ptačí chřipky bát, ale ani ji podceňovat.  

 Závěrem bych chtěl ocenit osobní nasazení všech příslušníků HZS ČR, odbornou 

připravenost obsluh dekontaminačních stanovišť a u velitelů jednotlivých úseků schopnost 

pružně reagovat na časové změny a schopnost nalézat nová technická řešení.  
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