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Anotace  

 

Koželuh, R. Zásah s výskytem ptačí chřipky na území Libereckého kraje. Bakalářská práce, 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2008, 57 stran. 

Tato práce se zabývá historií výskytu ptačí chřipky ve světě a v České republice. 

Uvádí potřebné postupy při likvidaci drůbeže, vybavenost jednotek požární ochrany. 

U chovů nacházejících se v Libereckém kraji i podrobnější postupy likvidace nákazy.  Sta-

novuje činnosti a úkoly jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a jejich 

spolupráci. Součástí práce je soubor grafických podkladů k jednotlivým chovům. Výsled-

kem je podpora činnosti krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru 

Libereckého kraje. 

 

Klíčová slova : Ptačí chřipka, Aviární influenza, opatření, zásah, spolupráce 

 

 

Anotation 

 

Koželuh, R. Intervention at the Occurrence of Avian Flu in the Territory of Liberec region. 

Bachalor work, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava 2008, 57 pages. 

This bachalor work is talking about occurrence avian flu in the world and in the 

Czech Republic. Features needed routes at liquidation fowls, facilities periods fire pro-

tection. Near breedings finding in the territory of Liberec region  and more detailed routes 

liquidation infection.   Establishes activities and office single components integrated rescue 

system and their cooperation. Part of work is set graphic basis to single breedings. Result is 

support activities regional surgical ganglion fire - fighting rescue body in the territory of 

Liberec region. 
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1.  Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je charakteristika mimořádné události při výskytu ptačí 

chřipky a postupy jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému 

při likvidaci mimořádné události na území Libereckého kraje. 

Úvod práce bude charakterizovat nákazu virem chřipky a příznaky onemocnění drů-

beže. Dále bude informovat o historii výskytu viru ve světě a v České republice. Podrobně-

ji se bude zabývat nálezy viru ptačí chřipky v České republice, lokalizuje jednotlivé udá-

losti a seznámím s přijatými opatřeními.  

Bakalářská práce určí postupy a úkoly jednotlivých složek integrovaného systému 

a jejich spolupráci v případě výskytu ptačí chřipky na území Libereckého kraje.  

Další pozornost bude zaměřena na výčet jednotlivých velkochovů drůbeže 

v Libereckém kraji, jejich geografickou polohu, velikost chovu a druh chovaného ptactva. 

Na vybraném případě bude podrobně rozpracován postup likvidace výskytu ptačí chřipky 

na farmě, stanovení úkolů a kompetencí zasahujících složek. 

Výstupem bakalářské práce bude sumarizace doporučení pro velitele zásahu a orga-

nizaci jeho štábu, seznámení se způsoby omezení rizika přenosu na člověka, s osobními 

ochrannými pomůckami a souhrn činností v ohnisku nákazy.  

V grafické příloze budou znázorněna jednotlivá pásma, která se v případě výskytu 

chřipky stanovují, a úkoly v těchto pásmech. 

Výsledkem práce bude mapový podklad do aplikace GIS, který bude možné  

v budoucnu využít pro potřeby operačního a informačního střediska Hasičského záchran-

ného sboru Libereckého kraje. Mapový podklad přehledně zobrazí situaci  na místě mimo-

řádné události z hlediska jednotlivých pásem, zasažení katastrálních území a umožní efek-

tivní podporu velitele zásahu. Rovněž bude využitelný pro práci a rozhodování krizového 

štábu aktivovaného při této mimořádné události. 
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2. Historie onemocnění  

2.1. Obecná charakteristika  

Všeobecně je možné říci, že chřipka, neboli influenza, je onemocnění virové, které 

postihuje všechny druhy ptáků, ale i savce. V zásadě každý živočišný druh  je postižen 

jiným, specifickým druhem viru. Proto může každý živočišný druh onemocnět pouze kon-

krétním virem.  

Chřipkový virus se vyskytuje ve třech odlišných typech, označených jako typ A, B, 

nebo C. Typy A a B infikují člověka nejčastěji. Viry typu A jsou schopné vyvolat onemoc-

nění nejen u člověka, ale i některých zvířat, zatímco chřipkové viry typu B jsou infekční 

pouze pro člověka.  

U virů typu A a B každý rok dojde k genetickým mutacím.  

Podíváme-li se na ptačí chřipku, nebo-li aviární influenzu, lze říci, že může jít o níz-

ce patogenní formu, která postihuje pouze ptáky, nebo naopak může jít o obávanou formu 

vysoce patogenní. Formu, při které je možné onemocnění jak ptáků, tak i savců.  

Tato forma vysoce patogenní aviární influenzy se vyznačuje velmi vysokou morbidi-

tou a mortalitou ptáků.  

Onemocnění je vyvoláno virem influenzy, který se řadí do čeledi Orthomyxovirů [1]. 

Tento virus má několik subtypů, které je možné klasifikovat  na základě antigenů 

hemaglutininu (H) a neuraminidázy (N). V současné době je známo šestnáct antigenů he-

maglutininu (H) a  devět antigenů neuarminidázy (N). Subtypy  označené jako H5 a H7 

jsou vysoce virulentní viry, které způsobují obrovské ztráty na lidských životech, ale i ob-

rovské ekonomické ztráty. Známou vlastností tohoto viru je schopnost tvorby nových vi-

rulentních subtypů, které jsou spojeny s antigenovými přesuny. V souvislosti s těmito pře-

suny přichází v úvahu možnost , že by mohl vzniknout nový subtyp, který by byl přenosný 

i z člověka na člověka.  

Donedávna měli virologové za to, že člověka dokáže infikovat jen vir 

s hemaglutininy H1, H2 nebo H3. Ptačí chřipkové viry s hemaglutininy H4 a H5 měly být 

pro člověka neškodné. V roce 1977 došlo ke změně. Pokud vypukne pandemie H5N1 pak 

se odhaduje, že mírnější forma může zahubit 2 - 7,4 miliónů lidí.  

  

Pandemii způsobí tři společné podmínky: 

• nový typ chřipkového viru  
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• infekční pro člověka  

• jednoduše se šířící  

 

Virus H5N1 zatím splňuje první dvě. 

Převážná většina virů ptačí chřipky lidi neinfikuje. Pandemie chřipky vznikne, když 

se objeví nový subtyp viru chřipky, který dosud necirkuloval mezi lidmi. Z tohoto důvodu 

je H5N1 kmenem s pandemickým potenciálem, jelikož by se nakonec mohl adaptovat tak, 

že by byl nakažlivý pro lidi. Jakmile dojde k takové adaptaci, už nepůjde o ptačí virus – 

bude to lidský chřipkový virus. 

Jakmile se objeví plně nakažlivý virus, globální rozšíření se pokládá za nevyhnutel-

né. Prostřednictvím takových opatření jako uzavření hranic a omezení cestování by některé 

země mohly příchod viru pozdržet, ale zamezit mu nemohou. Pandemie v minulém století 

oběhly zeměkouli za 6 až 9 měsíců, přičemž mezinárodní cestování bylo podnikáno pře-

vážně lodní dopravou. Vezmeme-li v úvahu rychlost a objem dnešní mezinárodní letecké 

dopravy, virus by se mohl šířit rychleji a možná by se dostal na všechny kontinenty za mé-

ně než tři měsíce. 

Protože většina lidí nebude mít proti pandemickému viru žádnou imunitu, očekává 

se, že nakažlivost a nemocnost budou vyšší, než během sezónních epidemií normální 

chřipky. Současné modely příští pandemie odhadují, že nějaký druh léčebné péče bude 

potřebovat podstatná část světové populace. Žádná země na světě nemá tolik personálu, 

zdravotnických zařízení, vybavení a nemocničních lůžek, aby zvládla velké počty osob, 

které by náhle onemocněly. 

Z historie je patrné, že počet úmrtí během pandemií se velmi liší. Úmrtnost je vý-

znamně ovlivněna 4 faktory:  

• počtem osob, které jsou infikovány,  

• virulencí viru,  

• základními charakteristikami a zranitelností postižené populace,  

• účinností preventivních opatření.  

Přesné předpovědi úmrtnosti nemohou být učiněny dříve, než se pandemický virus 

objeví a začne se šířit. Všechny odhady počtu úmrtí jsou čistě spekulativní [2]. 

 

Ve světě je několik oblastí, kde je zaznamenáván vznik nových subtypů . Je to pře-

devším oblast jihovýchodní Asie, a to oblast Hongkongu, Vietnamu, Číny, Kambodže, 
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Thajska, případně Indonésie. V těchto oblastech často dochází ke vzájemnému úzkému 

kontaktu zvířat a lidí, a tím dochází i ke snadné kultivaci nových typů.  

 

2.2. Způsob šíření a příznaky 

 

V přírodě je virus ptačí chřipky šířen především vodními ptáky, zejména labutěmi, 

kachnami, husami a volavkami.  Je přenášen ve slinách, v nosním sekretu a v trusu ptáků. 

K přenosu na další ptáky dochází tak, že se dostanou do oblastí, kde se vyskytuje trus na-

kažených ptáků, případně dojde k přímému kontaktu zdravých a nakažených ptáků.  

Onemocnění se projevuje ve dvou formách. V lehčí formě je známkou nákazy zježe-

né peří, ptáci jsou skleslí a shrbení, jejich vajíčka mají tenké skořápky. Dále nastává ztráta 

chuti, cyanóza (modrofialová barva) lalůčků a hřebínků, otok a zduření hlavy, očních ví-

ček, hřebínku, lalůčků a běháků, průjem zelené barvy, ztížené dýchání, výtok z dýchacích 

otvorů často lehce zbarvený krví, ztráta koordinace, ztráta pohybu a schopnosti stát, zvýše-

né ztráty hynutím,náhlé úhyny bez předchozích příznaků onemocnění,  případně i nižší 

snůška vajec. Při těžší formě dochází k zasažení vnitřních orgánů, následuje horečka a do 

několika dnů ptáci hynou.  

Přenos na člověka je zatím možný pouze přímým kontaktem s kontaminovanými ptá-

ky nebo předměty znečištěnými jejich trusem, avšak přenos probíhá celkem složitě. 

Na člověka musí současně působit jak vir lidské chřipky, tak i vir chřipky ptačí. Vzhledem 

k tomu, že protilátky na zmutovaný kmen viru ptačí chřipky nemají lidé vytvořený, dojde 

k nákaze. 
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3. Výskyt viru ve světě 

3.1. Vir chřipky  

Podle odborníků se pandemie cyklicky opakují. Cyklus má délku přibližně 20 let. 

Proto lze očekávat, že i v budoucnu bude docházet k pandemiím. V minulém století došlo 

k výskytu velké pandemie chřipky typu A ve třech případech (tabulka č. 1) [3]. 

Nejznámější byla pandemie v letech 1918-1919, tzv. španělská chřipka subtypů 

H1N1, která si vyžádala podle odhadů až 50,000,000 obětí. Následovala pandemie subtypů 

H2N2 nazvaná jako chřipka asijská v roce 1957 - 1958. Počet obětí byl podle odhadů 1 - 2 

miliony. V letech 1968 - 1969 následovala chřipka zvaná hongkongská, subtypů H3N2 [3].  

Tabulka č. 1 - Výskyt pandemie chřipky v 20. století 

Rok Název pandemie Typ chřipky Následky 

1918 - 1919 španělská chřipka H1N1 odhad až 50,000,000 
mrtvých 

1957 - 1958 asijská chřipka H2N2 1,000,000 - 2,000,000 
mrtvých 

1968 - 1969 hongkongská chřipka H3N2 34,000 mrtvých v USA 
 

3.2. Vir ptačí chřipky  

Ptačí chřipka se ve světě šířila v několika vlnách.  

Vir byl poprvé izolován v roce 1961 v Itálii a u rybáka obecného v Jižní Africe   

ve stejném roce. V letech 1983 – 1984 došlo v USA k epidemii podtypu H5N2, při které 

byla úmrtnost ptactva 90% a bylo zlikvidováno 17 milionů kusů ptactva. V oblasti Asie, 

především v Číně a HongKongu byl identifikován až v roce 1996. 

První vlna šíření viru H5N1 začala na konci roku 2003. Podařilo se ji zvládnout      

do 16. března 2004. Zasaženo bylo celkem osm zemí. Ve Vietnamu bylo nakaženo 23 lidí, 

z nichž 16 zemřelo, v Thajsku 12, přičemž jich osm zemřelo. Od prosince 2003 do dubna 

2004 bylo kvůli ptačí chřipce vybito sto miliónů kusů drůbeže, z toho 36 miliónů v Thaj-

sku. 

Druhá vlna šíření viru propukla na přelomu června a července 2004, kdy byla hláše-

na nová ohniska výskytu nemoci v Thajsku, Vietnamu, Laosu a Indonésii. Podařilo se ji 

zvládnout do října. Virem H5N1 se nakazilo devět lidí, čtyři lidé zahynuli v Thajsku a čtyři 

ve Vietnamu 
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Třetí vlna ptačí chřipky byla nejrozsáhlejší. Nová ohniska nemoci se objevila In-

donésii, Thajsku, Vietnamu, v Laosu a v Kambodži. Z jihovýchodní Asie se nemoc rychle 

šířila dále. V dubnu 2005 se dostala do střední Číny, v červenci na Sibiř, v srpnu do střední 

Asie, když byla hlášena z Kazachstánu. V půlce srpna se v Rusku dostala na hranice mezi 

Evropou a Asií. V říjnu se dostala do Turecka a odtud na Balkán.  

Třetí vlna do konce září 2005 zabila v jihovýchodní Asii 60 osob. Vietnam hlásil 21 

obětí, z 64 nově nakažených, Kambodža čtyři a Indonésie tři oběti. 

Na podzim roku 2005 se ptačí chřipka dále šířila a poprvé se dostala mimo oblast 

Asie, na jejímž jihovýchodě byla poprvé zaznamenána. Postupně se šířila na západ, dostala 

se do evropské části Ruska a na Ukrajinu i na Balkán odkud se virus H5N1 během zimy 

a časného jara rozšířil po celé Evropě. Zasažena byla i Česká republika. Během léta a pod-

zimu se už nové případy v zemích EU neobjevily a mohla být zrušena ochranná opatření.  

Počátkem roku 2006 byl virus zjištěn také v Africe, postižen byl nejen Egypt sousedící 

s postiženou oblastí Středního Východu, ale také centrum černého kontinentu, Nigérie 

a sousední země.  Šířící se onemocnění si vybíralo oběti i mezi lidmi a to nejen v nejposti-

ženější oblasti jihovýchodní Asie, kde se nejvíce zasaženou zemí stala Indonésie, ale nově 

i v zemích, jako bylo Turecko, Ázerbajdžán a Egypt. 

Epidemie ptačí chřipky v létě 2006 ve většině oblastí světa ustoupila, krizová zůstala 

jen situace v Indonésii, kde viru podlehlo nejvíce lidí na světě, počet obětí už přesáhl šede-

sát. U drůbeže je na většině území souostroví endemická, protože země nepřistoupila  

k masovému vybíjení ptáků. Značně se také zhoršila situace v Egyptě, kde počet nakaže-

ných lidí na začátku roku 2007 dosáhl dvou desítek a nemoc se vyskytuje u drůbeže na vět-

šině území. Koncem roku 2006 se nová ohniska infekce u drůbeže objevila i na Dálném 

Východě, v Jižní Koreji a v Japonsku. Na počátku roku 2007 byly hlášeny i první případy 

ze zemí EU a 20. června se nemoc opět objevila v České republice, poprvé u drůbeže 

v chovu [4]. 

Následující tabulka č. 2  [5] ukazuje postup šíření viru ptačí chřipky ve světě, počty 

uhynulých ptáků. V tabulce je zaznamenán i počet úmrtí, který byly v souvislosti s šířením 

viru. 
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Tabulka č. 2 - Výskyt viru ptačí chřipky ve světě 

Rok Země Událost 

1961 Itálie ptačí chřipka poprvé identifikována 

1961 Jižní Afrika virus poprvé izolován u ptáků (ry-
bák obecný) 

1983 - 1984 USA 

epidemie ptačí chřipky v USA, pod-
typ H5N2, úmrtnost ptactva až 90 
%, zlikvidováno přes 17 milionů 

kusů ptactva. 
1996 Čína izolován virus H5N1 v těle hus 

1997 HongKong 

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

nákaza postihla 18 osob, z nichž 6 
zemřelo 

1999 - 2001 Itálie 
epidemie ptačí chřipky, podtyp 

H7N1, zlikvidováno přes 13 milionů 
kusů ptactva 

Prosinec 2003 
Taiwan, Vietnam, 
Jižní Korea a Ja-

ponsko 
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 ze-
mřelo 

Prosinec 2004 Vietnam, Kambodža 
a Indonésie 

zaznamenáno celkem 68 případů, 
zemřelo 25 osob, WHO poprvé 

varuje před možnou pandemií pta-
čí chřipky 

Červenec 
2005 Sibiř detekován H5N1 
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4. Výskyt viru ptačí chřipky v České republice 

V roce 2006 byl v České republice u čtrnácti divoce žijících labutí zjištěn virus ptačí 

chřipky, a to u dvanácti labutí v jižních Čechách a dvou na jižní Moravě. 

U Hluboké nad Vltavou byla 20. března 2006  nalezena uhynulá labuť. Vzorky byly 

odeslány na testy do britské laboratoře ve Weybridge, kde 29. března 2006 nákazu virem 

H5N1 potvrdili. Další labuť byla nalezena 25. března na břehu Vltavy u Českých Budějo-

vic. Třetí výskyt uhynulé labutě byl potvrzen o dva dny později zhruba 300 metrů od nále-

zu prvního uhynulého kusu u Hluboké nad Vltavou. Následující den byla přijata bezpeč-

nostní a organizační opatření plynoucí z Vyhlášky č. 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení 

aviární influenzy.  

Byly   stanoveny dva okruhy. V prvním o poloměru 3 km od místa nálezu platí,       

že žádná drůbež nesmí být chována venku a je zde zesílená kontrola. V druhém okruhu 

o poloměru 10 km je zakázán přesun drůbeže a vajec, je tu omezen vstup lidí do drůbežá-

ren a vozidla, která vstupují a vystupují  do prostorů chovů, musí projíždět dezinfekční 

rohoží.  

Čtvrtý nález uhynulé labutě byl proveden 31. března opět v Českých Budějovicích. 

Nálezy číslo pět až dvanáct přicházely postupně v následujících dnech. Všechny byly 

v okolí řeky Vltavy a týkaly se labutí. 

Na jižní Moravě u Kostic na Břeclavsku byly 19. května nalezeny další dvě uhynulé 

labutě. Jednalo se o nález třináct a čtrnáct.  

U všech nalezených labutí byl po provedených testech nalezen vir H5N1. 

Vzhledem v situaci, která panovala v okolních zemích během měsíce února a března, 

se dal výskyt ptačí chřipky očekávat i na území České republiky. 

Na příchod nemoci se stát připravoval již od podzimu 2005, kdy byla vyhlášená 

ochranná opatření a hromadně se nakoupil antivirotikum Tamiflu. 

V následujícím roce 2007 se v chovu krůt v Tisové na Orlickoústecku dne 20. června 

objevila nákaza. Další den potvrdila národní referenční laboratoř v Praze nákazu nejnebez-

pečnějším virem H5N1, který je přenosný i na člověka.  Okamžitě byly přijata bezpečnost-

ní opatření a stanovena ochranná pásma tři a deset kilometrů, kde platí zvýšená opatření. 

Vzhledem k potvrzenému výskytu viru H5N1, bylo dne 22. června přistoupeno 

k vybití drůbeže v Zemědělském obchodním družstvu Zálší v Tisové, kde chovali 6000 

krůt. U malochovatelů v Tisové došlo rovněž k vybití tisíce kusů drůbeže.  

Další ohnisko bylo zjištěno 27. června v chovu brojlerů v nedalekém Noříně.  
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Na obrázku číslo 1 a v tabulce číslo 3 je mapa a seznam výskytu viru v ČR podle [6].  

 

 

Obrázek č.  1 - Výskyt ptačí chřipky v ČR  
 

Tabulka č. 3 - Výskyt ptačí chřipky v ČR 

Číslo nálezu Místo nálezu 
1 Hluboká nad Vltavou 
2 České Budějovice 
3 Hluboká nad Vltavou 
4 České Budějovice 
5 Opatovice u Českých Budějovic 
6 Opatovice u Českých Budějovic 
7 Týn nad Vltavou 
8 Mirochov na Jindřichohradecku 
9 Bavorovice u Českých Budějovic 

10 Bavorovice u Českých Budějovic 
11 Orlická přehrada 
12 České Budějovice 
13 Kostice na Břeclavsku 
14 Kostice na Břeclavsku 
15 Tisová na Orlickoústecku 
16 Nořín na Orlickoústecku 
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5. Postup zásahu při výskytu ptačí chřipky  

5.1. Obecné zásady 

Zapojení složek IZS do společného řešení mimořádné události pro zabránění šíření 

nákazy je v souladu s § 34 zákona o IZS [16] a v souladu se zákonem o požární ochraně 

[17]. Postup Hasičského záchranného sboru České republiky a integrovaného záchranného 

systému je rozpracován v Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při rea-

lizaci mimořádných veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků [7, 8]. 

Tento dokument je v souladu zákonem č. 166/1999 Sb o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v soula-

du s Operačním manuálem pro aviární influenzu [9], který vydala Státní veterinární správa 

ČR jako součást svých pohotovostních plánů. 

 

5.2. Zapojení HZS ČR a složek IZS 

Následující postupy, doporučení a nařízení vycházejí z dokumentu vydaného GŘ 

HZS ČR o zapojení HZS ČR a IZS při realizaci mimořádných veterinární opatření ke zdo-

lání chřipky ptáků [7].  

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  a Hasičské zá-

chranné sbory krajů společně organizují zapojení sil a prostředků podle požadavků orgánů 

státní veterinární správy. 

Podle vývoje skutečné situace na území kraje dohodne HZS kraje způsob vzájemné 

komunikace s orgány státní veterinární správy. 

V případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá HZS kraje o nasazení složek 

IZS a vzájemnou spolupráci, je povinen: 

• podat žádost generálnímu řediteli HZS ČR, případně operačnímu  a infor-

mačnímu středisku GŘ HZS ČR, 

• podat žádost řediteli HZS kraje, případně operačnímu a informačnímu stře-

disku HZS kraje. 

 

Žádost ředitelům se podává písemnou formou nebo formou záznamu z jednání náka-

zové komise. Žádost na operační a informační středisko HZS kraje může být telefonická 

nebo písemná (faxem). 
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Organizace záchranných a likvidačních prací je dle zákona o integrovaném záchran-

ném systému na úrovni: 

• místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpra-

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

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

[16], 

• operačního řízení společného zásahu složek IZS prostřednictvím OPIS HZS 

ČR, 

• strategického řízení v obcích s rozšířenou působností, krajích a na Minister-

stvu vnitra, při kterém bude vytvořen pro koordinaci záchranných a likvidač-

ních prací příslušný krizový štáb (obce s rozšířenou působností, kraje , Mi-

nisterstva vnitra). 

Opatření a postupy orgánů veterinární správy dle zákona 166/1999 Sb., o veterinární 

péči budou v souladu s §4 odst. 5 zákona o IZS [16] plně respektována na všech úrovních 

řízení v integrovaném záchranném systému.  

V případě, že pravomoci zasahujících složek nebudou stačit k zabezpečení mimořád-

ných veterinárních opatření nebo k odstranění důsledků jimi způsobených, vyhlásí 

se v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů 

odpovídající krizový stav. 

 

5.3. Činnosti orgánů a složek IZS 

5.3.1. OPIS IZS 

OPIS HZS ČR kromě úkolů ze zákona o IZS, budou nepřetržitě 

• připravena přijmout informaci o nákaze případně i žádost příslušného orgánu 

veterinární správy na společné řešení mimořádných veterinárních opatření 

v rámci IZS, 

• plnit požadavky velitele zásahu nebo příslušného krizového štábu na síly 

a prostředky složek IZS na zajištění mimořádných veterinárních opatření ke 

zdolání chřipky ptáků nařízených příslušným orgánem veterinární správy, 

• v případě potřeby zajišťovat předávání zpráv hromadným sdělovacím pro-

středkům dle § 32 zákona o IZS, 
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• předávat získané informace o nákaze a žádostech příslušného orgánu veteri-

nární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření na ope-

rační středisko Policie ČR správy kraje a prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR 

také na Společné operační centrum („SOC“) Ministerstva obrany, 

• OPIS GŘ HZS ČR bude soustřeďovat požadavky o pomoc z krajů na centrál-

ní síly a prostředky.  

K centrálním silám a prostředkům náleží: 

• předurčené prostředky HZS ČR pro zabezpečení dekontaminace a humanitár-

ní pomoci, 

• předurčené prostředky Armády ČR, zejména vojenské záchranné útvary Ar-

mády ČR, chemické útvary a vojáci vyčlenění k posílení úkolů pořádkové 

služby Policie ČR. 

5.3.2. Krizové štáby 

Krizové štáby obcí s rozšířenou působností, krajů nebo Ministerstva vnitra jsou or-

gány pro koordinaci složek IZS uplatňovanou starosty obcí s rozšířenou působností, 

hejtmany a Ministerstvem vnitra a budou: 

• aktivovány po vyžádání společného řešení mimořádné události příslušným 

orgánem veterinární správy, a to zejména v obci s rozšířenou působností 

v místě ohniska nákazy chřipky ptáků, 

• aktivovány na kraji pokud rozsah opatření spojený s ohniskem nákazy pře-

sáhne území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Úkol krizových štábů je následující: 

a) analyzují a hodnotí situaci v postiženém území a zpracovávají návrhy 

na opatření v souladu s požadavky příslušného orgánu veterinární správy, 

b) evidují a posuzují nasazení sil a prostředků pro mimořádná opatření, 

c) organizují ochranu obyvatel a monitorují základní životní podmínky obyvatel 

postiženého území, zejména v uzavřeném prostoru ohniska nákazy a navrhují 

příslušná řešení z úrovně správních úřadů, 

d) dokumentují činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací, 

e) zpracovávají informace pro sdělovací prostředky a organizují komunikaci 

s postiženým územím, 

f) udržují a koordinují spojení s příslušnými krizovými štáby krajů a obcí pro-

střednictvím OPIS. 
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5.3.3. Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR 

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací ve prospěch řešení mimořádných ve-

terinárních opatření ke zdolání nákazy chřipky ptáků se bude uplatňovat ústřední koordina-

ce záchranných a likvidačních prací ve smyslu zákona o IZS (§7 odst.3) [16]. 

 

5.3.4. Hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností 

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací budou hejtmani a starostové obcí 

s rozšířenou působností využívat krizové štáby, přičemž cílem koordinace je: 

a) zapojit síly a prostředky v působnosti Ministerstva vnitra, ostatních ústřed-

ních správních úřadů, obecní úřadů a orgánů kraje ve prospěch a v souladu 

s potřebami provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatel-

stva podle poplachového plánu IZS, v souladu s havarijním plánem kraje 

a požadavky KVS, 

b) stanovit priority provádění záchranných a likvidačních prací při opatřeních 

majících dopad na obyvatele a infrastrukturu územního celku, 

c) spolupracovat s obcemi postiženými uzávěrou nebo jinými režimovými opat-

řeními při zabezpečení životních podmínek obyvatel těchto obcí, 

d) zabezpečit logistické podmínky pro činnost složek IZS při provádění zá-

chranných a likvidačních prací, pokud bude složkami vyžadována, 

e) zajistit návaznost záchranných a likvidačních prací na opatření po případném 

vyhlášení krizového stavu. Za krizového stavu se složky IZS řídí při prová-

dění záchranných prací pokyny toho, kdo vyhlásil krizový stav. 

 

5.3.5. Starostové obcí postižených uzávěrou ohniska nákazy chřipky 

ptáků 

V souladu s úkoly na úseku IZS a ochrany obyvatel musí zabezpečit: 

a) základní životní funkce v obci a dodržení přijatých režimových opatření naří-

zených KVS, 

b) informovanost obyvatel a návštěvníků obce o přijatých opatřeních, 

c) spolupráci s ostatními orgány a složkami IZS. 
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5.4. Hlavní úkoly složek IZS 

5.4.1. Hasičský záchranný sbor České republiky 

Úkoly Hasičského záchranného sboru  ČR jsou v souladu s postupy vyhlášenými or-

gány veterinární správy a v souladu s Operačním manuálem pro chřipku ptáků [9]. Mezi 

hlavní patří: 

a) Sběr uhynulého nebo nemocného ptactva, případně jiného zvířete (dále jen 

„zvíře“)uhynulého ve volné přírodě včetně vodních ploch nebo pomoc při 

tomto sběru požární technikou a věcnými prostředky. 

b) Podpůrné práce pro orgány státní veterinární správy v chovných objektech 

drůbeže označené jako ohniska nákazy nebo určených k usmrcení chované 

drůbeže nebo ostatních ptáků držených v zajetí. 

c) Zajištění činnosti stanovišť dezinfekce osob a techniky včetně složek IZS 

v místech ochranných zón kolem ohnisek nákazy, popř. zajištění náhradních 

oděvů po dekontaminaci. 

d) Zajištění a provoz prostředků pro noční osvětlení v místech zásahu. 

e) Zajištění vytyčovacích prostředků k označení infikovaného místa včetně vstu-

pu a výstupu do ochranné zóny. 

f) Podíl na zabezpečení dodávek vody pro dezinfekci a pomoc při závěrečné 

dezinfekci. 

g) Součinnost a potřebné technické vybavení k přípravě haly k zaplynování 

a přívodu plynu do haly, zaplynování haly, technické vybavení pro zavedení 

plynu od odpařovačů do haly, a bezpečné odvětrání haly po utracení drůbeže. 

h) Měření koncentrace plynu v hale (případně zapůjčení přístroje k měření od 

Pohotovostní střediska pro likvidaci nákaz). 

i) Pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, zajistí chovatel. 

j) Přemístění drůbeže do kontejneru k utracení. 

k) Odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí. 

l) Vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže. 

m) Průběžná dezinfekce hospodářství. 

n) Úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci. 

o) Pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska. 
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p) Vhodné nádoby nebo kontejnery k neškodnému odstranění infikovaných ma-

teriálů kromě kadáverů, pevné igelitové pytle, popř.vhodné nepropustné ná-

doby na přemístění kadáverů do velkých kontejnerů  při utrácení v drobných 

chovech. 

q) Při koordinaci záchranných prací bude dále zajišťovat: 

- funkci OPIS IZS, 

- velitele zásahu na místě zásahu, přičemž velitel zásahu bude využívat 

oprávnění ze zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně a § 19 záko-

na o IZS, 

- přepravu vzorků k potvrzení nákazy chřipky ptáků na vyžádání orgánu 

státní veterinární správy vozidlem s právem přednostní jízdy do ná-

rodní referenční laboratoře, 

- podílet se a zajišťovat v rámci uplatnění osobní a věcné pomoci nebo 

poplachových plánů IZS, 

- dodávku vody potřebnou k dekontaminaci a dezinfekci, 

- likvidaci utracených zvířat, 

- nezbytné zemní práce, 

- zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními a me-

chanizačními prostředky, 

- stanoviště k dezinfekci osob a prostředků, 

- uzavření prostoru ohniska nákazy. 

 

Požadavky jednotlivých HZS krajů na síly a prostředky HZS ČR budou soustřeďo-

vány na OPIS generálního ředitelství HZS ČR a odtud uplatňovány v souvislosti s celko-

vou strategií ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací. 

5.4.2. Policie České republiky 

Úkoly, které plní PČR na vyžádání orgánů veterinární správy jsou: 

a) Plnění úkolů Policie ČR , které jí vyplývají z vyhlášených mimořádných ve-

terinárních opatření. 

b) Zabezpečení uzávěry místa výskytu nákazy podle pokynů orgánu veterinární 

správy nebo na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků po-

licie ochrannými prostředky. 

c) Dopravní opatření při přesunu Armády ČR. 
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d) Zabezpečení dohledu nad dodržováním zásad ochrany před případným rozší-

řením nákazy z místa výskytu podle pokynů orgánu veterinární správy nebo 

na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků policie ochran-

nými prostředky. 

Pro plnění úkolů může být Policie ČR posílena o vojáky Armády ČR na základě na-

řízení vlády. 

 

5.4.3. Armáda České republiky 

Její úkolem je zajištění předurčených sil a prostředků, převážně vojenské záchranné 

útvary AČR a chemické útvary. Předpokládané úkoly jsou: 

a) Dodávky vody potřebné k dekontaminaci a dezinfekci. 

b) Podíl na likvidaci utracených zvířat, která může zahrnovat: 

- pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, 

- přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 

- odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí, 

- vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže. 

c)  Nezbytných zemních prací a zásobování obyvatel území postižených uzavře-

ním dopravními a mechanizačními prostředky. 

d) Činnosti stanovišť k dezinfekci osob a prostředků v průběhu likvidace ohnis-

ka i po ukončení činnosti. 

 

Aby se zamezilo nekontrolovatelnému uplatňování požadavků jednotlivých krajů ne-

bo obcí a umožnilo se koordinované využití sil a prostředků Armády ČR, budou požadav-

ky na síly a prostředky soustřeďovány na OPIS GŘ HZS ČR a odtud uplatňovány na Ar-

mádu ČR prostřednictvím SOC MO. 

Síly a prostředky Armády ČR budou mít vlastní logistickou podporu. 

 

5.5. Postup likvidace 

5.5.1. Základní postup 

Postup prací v případě, že dojde k podezření na výskyt viru ptačí chřipky vychází 

z Operačního manuálu pro aviární influenzu vydaný Státní veterinární správou ČR [9]  
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a Směrnice rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlu-

mení influenzy ptáků [10] a Vyhláška číslo 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení 

a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka [11]. 

V prvopočátku vzniklou situaci řídí pracovníci veterinární správy.  

V případě podezření na výskyt ptačí chřipky v chovu je jeho majitel povinen tuto 

skutečnost oznámit příslušné veterinární správě, která na místo vyšle skupinu expertů. Ti 

mají za úkol shromažďovat informace týkající se typu hospodářství a jeho umístění, počtu 

ptáků, přítomnost personálu, vozidel. Dále zjišťují, kdy došlo k poslednímu přemísťování 

osob, zvířat, vybavení a vozidel, aby bylo možné zjistit možné následné kontaminace. 

Rovněž zjišťuje dostupnost dezinfekčních prostředků a vybavení pro dezinfekci přímo  

na místě.  

Po zjištění základních informací vstoupí úřední veterinární lékař do hospodářství. 

Zde se provádí určení místa pro očistu a dezinfekci osob a vozidel, které opouštějí hospo-

dářství, a stanoví se postup dezinfekce. Pro mytí a dezinfekci personálu se určí místo na 

kterém při opuštění areálu zanechá personál v šatně jednorázový oděv, provede umytí 

a dezinfekci odhalených částí těla. Následně odebere UVL vzorky a odešle je do národní 

referenční laboratoře. Při výstupu z hospodářství se osoby po provedené očistě převléknou 

a všechen kontaminovaný materiál uloží do igelitového pytle, který nechají na místě. Jako 

dezinfekční prostředek se používá 2% roztok chloraminu nebo Septonex spray.  

V případě potvrzení primárního ohniska aviární influenzy se využijí všechna opatření 

pro její tlumení. Na místo je povoláno Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz. Je určen 

asanační podnik pro likvidaci kadáverů. Dále je informováno OPIS IZS a požádáno o spo-

lečné řešení vzniklé situace.  

V místě události jsou vytvořena pásma, a to pásmo ochranné o poloměru 3 km 

z místa nálezu, případně ohniska nákazy a pásmo dozoru o poloměru 10 km. Při vymezo-

vání těchto pásem se berou v úvahu zejména zeměpisné, administrativní a ekologické fak-

tory. 

V těchto pásmech zajistí příslušný veterinární orgán taková opatření, aby bylo možné 

vysledovat vše, co by mohlo šířit virus. Chovatelé jsou povinni poskytnou všechny infor-

mace související s drůbeží. Dále je v ochranných pásmech proveden soupis všech hospo-

dářství, který provede úřední veterinární lékař ve spolupráci s představiteli obcí.  

Následující postup je závislý na tom, jak přesně je určeno ohnisko nákazy. Pokud je 

možné přesně určit ohnisko nákazy a je zaručeno, že nemohlo dojít k přenosu viru mimo 

toto ohnisko, je provedena likvidace pouze v místě výskytu ohniska viru. Mimo toto oh-
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nisko je prováděn pouze monitoring.  Pokud není možné zaručit,že nedošlo k rozšíření viru 

mimo ohnisko, případně toto ohnisko není možné přesně určit, je nutné přistoupit k likvi-

daci drůbeže v celém ochranném pásmu. Dle směrnice ES je při utrácení možné udělit vý-

jimku. Toto se týká především chovných stanic, vzácných chovů apod. 

 

5.5.2. Způsoby utrácení 

Utrácení zvířat probíhá v místě nákazy. Povolené postupy při usmrcování zvířat 

v souladu s §5 odst. h), zákona č. 246/1992 Sb. v plat. znění, jsou zejména : 

- usmrcení elektrickým proudem ve vodní lázni, 

- usmrcení oxidem uhličitým, 

- mechanické zařízení, které přivodí rychlou smrt, 

- manipulace šíje. 

Výběr způsobu utracení je omezen několika faktory: 

- koncentrace zvířat v ohnisku, 

- systémem ustájení, 

- riziko infekce člověka, 

- potenciálním rizikem dalšího šíření nákazy, 

- aspekty pohody zvířat (welfare). 

Dalším faktorem, který ovlivňuje způsob utracení, je počet ptáků: 

a) Omezený počet ptáků 

- intrapulmonární inokulace látek používaných k euthanazii zvířat v zá-

jmovém chovu, 

- malé kontejnery na CO2, 

- manipulace šíje. 

b) Značný počet ptáků 

- usmrcení plynem v uzavřených nádobách (obrázek číslo 3) [9], 

- zaplynování hal, 

- usmrcení elektrickým proudem ve vodní lázni, 

- mechanické zařízení, které přivodí rychlou smrt. 

 

Plyn, který se  používá k utrácení ptáků, je oxid uhličitý (CO2). Používá se na obě va-

rianty utracení ptáků. Jak v uzavřeném kontejneru, tak i k zaplynování celých hal. 
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Oxid Uhličitý nasytí prostředí kontejneru ( objem cca 10m3 , koncentrace 70%) do 

30 minut, ke smrti dochází do 5 – 10 minut. Při napouštění kontejneru oxidem uhličitým je 

třeba dbát na to, aby nedošlo k zamrznutí napouštěcího ventilu. 

Zaplynování hal je možné použít pouze v případě, že haly lze dokonale utěsnit. Tento 

postup je upřednostňován především u chovu brojlerů, kde je vysoká koncentrace drůbeže. 

U klecového odchovu a u vodní drůbeže tento způsob nelze použít. Dostatečná koncentra-

ce k usmrcení je 30% CO2 a méně než 2% O2 v prostředí.  

V současné době jsou v České republice  dvě Pohotovostní střediska pro likvidaci 

nákaz. Jedno se nachází v Brně a je předurčeno pro oblast Moravy a Vysočiny a druhé 

je středisko v Hradci Králové, které je určeno pro působení v Čechách. V případě potřeby 

mohou střediska zasahovat na celém území ČR.  

Obě střediska jsou vybavena zařízením pro usmrcování CO2 (schématicky zobrazené 

na obrázku číslo 3) a středisko Brno, které je navíc vybaveno i zařízením pro usmrcování 

elektrickým proudem zobrazené na obrázku číslo 2 [9].  

Kapacita zařízení na utrácení elektrickým proudem je následující: nosnice – do 400 

ks/hod., brojleři – do 1000 ks/hod., krůty – do 300 ks/hod., krocani – do 200 ks/hod.  Ka-

pacita zařízení na utrácení plynem: malé kontejnery: drůbež - 480 ks/hod., velké kontejne-

ry: krocani - 1000 ks/hod.  

 

 
Obrázek č.  2 - Zařízení pro utrácení drůbeže elektrickým proudem   
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Obrázek č.  3 - Zařízení pro utrácení drůbeže pomocí plynu   
 

Další metodou určenou k likvidaci chovu drůbeže, je pomocí spálených plynů. Tento 

způsob je zatím pouze ve stádiu testů a pokusů a je zpracováván GŘ HZS ČR ve spoluprá-

ci se Státní veterinární správou, aby byly dodrženy všechny platné právní předpisy. 

5.5.3. Likvidace kadáverů 

V České republice je v současné době podle přílohy C.4.4 [9] cekem 8 asanačních 

podniků. Každý z podniků má různé oprávnění zpracovávat biologický materiál, který  

je rozdělený do tří kategorií. 

- Kategorie I – nejvyšší riziko. Zpracovává specifický rizikový materiál do kte-

rého je zařazeno: ovce, kozy a u hovězího dobytka mícha, hlava, mandle, tuk. 

- Kategorie II – nižší riziko. Zpracovává se vše, co nepatří do SRM. 

- Kategorie III – nejnižší riziko. Do této kategorie patří drůbeží odpady, krev, 

prošlé potraviny. 

Pro oblast Libereckého kraje a okrajové okresy okolních krajů je jako asanační pod-

nik předurčen SAP Mimoň. Oprávnění zpracovávat odpady má SAP Mimoň na všechny tři 

rizikové kategorie. 

Kapacita asanačního podniku je 180 tun materiálu za 24 hodin. V případě mimořádné 

události je maximální kapacita 240 tun materiálu za 24 hodin. 
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6. Velkochovy drůbeže na území Libereckého kraje 

 

Na území Libereckého kraje bylo k 31. prosinci 2007 podle údajů Krajské veterinární 

správy evidováno celkem pět velkochovatelů drůbeže [22].  Jsou to chovy v Příšovicích 

u Turnova, Bělá u Libštátu, které se nacházejí v okrese Semily,  Brniště u České Lípy, 

Markvartice u Jablonného v Podještědí patřící okresu Česká Lípa a ulice Minkovická 

v Liberci Doubí, které náleží okresu Liberec. 

V Liberci a v Markvarticích je to produkce konzumních vajec,  v Příšovicích a Brniš-

ti chov krůt a v Bělé chov brojlerů. 

Kromě drůbeže, jako jsou slepice, krůty, brojleři a volně žijících ptáků, může dojít 

k infekci ptačí chřipkou i u chovů pštrosů.  

Chovu pštrosů je v kraji celkem devět. Jejich umístění je následující: Josefův Důl, 

Pěnčín, Veselá, Horní Branná, Česká Lípa, Doksy, Ralsko a Chotyně. Nejedná se však 

o velkochovy,ale pouze chovy s několika kusy.  

V libereckém kraji je rovněž nespočet malochovatelů. Stav a jejich počet není přesně 

znám, protože statistika se vede pouze u velkochovatelů, kdežto u malochovatelů nikoliv. 

Množství drůbeže je proto možné jen velmi obtížné dopředu odhadnout. Přesnější počty by 

byly známé až po provedení soupisu po stanovení pásma dozoru.  

 

Při vytváření postupu zásahu v jednotlivých chovech vyjdeme z předpokladu, že do-

jde k prokazatelnému nálezu ohniska nákazy, které bude v chovu, tudíž bude likvidován 

pouze daný chov. V stanovených pásmech bude probíhat činnost, kterou určuje Operativní 

manuál pro zdolávání ptačí chřipky.  

 

6.1. Velkochov krůt - Brniště 

Podnik v Brništi je složen z pěti provozů, které se všechny nacházejí přímo v obci. 

Jeden provoz je vždy odstaven, protože v něm probíhá příprava na zahájení dalšího cyklu 

chovu. Provádí se čištění celého provozu, jeho dezinfekce a údržba. Vzdálenost jednotli-

vých provozů mezi sebou je maximálně 1200 metrů. 

Každý provoz je složen ze  4 hal, které mají plochu cca. 1000 m2. Drůbež je chována 

volně v jednotlivých halách. Každá hala je rozdělena na dvě části pletivovou zábranou. 

Jedna třetina je určena pro krůty a zbylé dvě třetiny pro krocany. Krůty jsou vykrmovány 
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do stáří 15 týdnů a krocani do stáří 21 týdnů. Hmotnost krůt je 9,5 kg a krocanů 20 kg.  

V každé z hal je 2400 krůt a stejné množství krocanů.  

V tabulce číslo 4 je uveden stav chovu v měsíci únoru 2008 a na obrázcích číslo 4 a 5 

[15] je zobrazeno umístění chovu v obci Brniště. V provoze číslo I je zhruba dvojnásobný 

počet ptáků. Je to způsobeno tím, že jde o mladé krůty čerstvě přivezené do chovu, které 

budou po dosažení určité hmotnosti rozdělené do ostatních provozů. Proto je pro stanovení 

celkové hmotnosti počítáno s 0,8 kg na jedno zvíře.  

V případě, že by bylo potřeba celou halu vyskladnit, je počítáno s kapacitou 1000 

krocanů za 90 minut a 1000 krůt za 60 minut, to vše při počtu 10 pracovníků [23]. 

Tabulka č. 4 - Počty krůt a krocanů a předpokládaná hmotnost 

Provoz číslo Počet krůt Počet krocanů Předpokládaná hmotnost [kg] 
I 19958 19878 31869 
II 9842 10043 294359 
III 0 0 0 
IV 0 9015 180300 
V 8986 8836 262087 

Celkem 29800 38936 768615 
 

 

Obrázek č.  4 - Mapa objektů provozu Brniště 
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Obrázek č.  5 - Ortofotomapa objektů provozu Brniště 

6.1.1. Modelový postup zásahu 

 

Popis modelové situace: 

V chovu krůt firmy ZOD Brniště provoz 5 bylo zjištěno velké množství úhynu krůt. 

Provedené laboratorní testy prokázaly bakteriální onemocnění. Chov byl bezvýsledně anti-

bioticky léčen. Další laboratorní testy potvrdily přítomnost viru H5 a následně i vysoce 

virulentního kmene N1. Stav vyžadoval mimořádná veterinární opatření.  

Úřední veterinární lékař krajské veterinární správy v Liberci provedl uzávěru ohniska 

nákazy. Nařídil firmě ZOD Brniště mimořádná veterinární opatření a stanovil postup 

ke zdolání nákazy, tj. utracení ptáků, plošnou dezinfekci provozu č. 5 a po 24 hodinách 

vyklízení podestýlky. V ohnisku nákazy pak následovalo umytí všech prostor a následná 

dezinfekce. Na základě platné legislativy je krajskou veterinární správou stanoveno pásmo 

ochrany s poloměrem 3 km a pásmo dozoru s poloměrem 10 km a nařízen způsob zachá-

zení s drůbeží a dalšími ptáky, jejich produkty chovu a odpady z jejich chovu v jednotli-

vých pásmech. Současně je KOPIS HZS LK požádáno o spolupráci při zdolávání mimo-

řádné události. 
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Po přijetí požadavku na spolupráci při zdolávání mimořádné události je aktivován 

krizový štáb, který bude zásah koordinovat. Složení štábu bude respektovat charakter zása-

hu a místní podmínky.  

 

Pásma: 

V příloze číslo 1 je znázorněno vymezení pásem v mapě a seznam katastrálních 

území patřících do jednotlivých pásem. 

Ochranné pásmo: katastrální území Brniště, Velenice u Zákup, Velký Valtimov. 

Pásmo dozoru: katastrální území Bohdalovice, Cvikov, Dubnice, Hamr na Jezeře, 

Chotovice, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Kunratice u Cvikova, Mařenice, 

Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Radvanec, Sloup v Čechách, Stráž 

pod Ralskem, Dvojkov, Svor, Zákupy. 

 

Jednotky podle poplachového plánu: 

Podle poplachového plánu je vyhlášen 3. stupeň poplachu. Po příjezdu všech jedno-

tek na místo, by bylo možné nasadit 2 jednotky JPO I (stanice Jablonné v Podještědí, stani-

ce Česká Lípa), 3 jednotky JPO II (Cvikov, Mimoň  I, Nový Bor I), 10 jednotek JPO III 

(Stráž pod Ralskem, Brnište, Zákupy, Jablonné v Podještědí I, Česká Lípa, Doksy, Kunra-

tice u Cvikova, Sloup v Čechách, Dobranov, Rýnoltice).  

Dále je na místo povolána jednotka stanice Liberec s vozidlem CAS 25 – S2Z a kon-

tejner pro likvidaci nebezpečných látek. 

Celkem lze předpokládat, že se na místo  dostaví 68 hasičů (do tohoto počtu není za-

hrnut štáb VZ a krizový štáb). 

 

Další povolaná technika a složky: 

Na základě smluv o vzájemné pomoci uzavřené HZS LK a na základě §18 a §19, zá-

kona o PO [17], bude na místo události povolána další technika a složky:   

• SAP Mimoň -  pro likvidaci kadáverů podnik vlastní několik nákladních vo-

zů, které přepravují uzavíratelné kontejnery. Kontejnery jsou dvou velikostí - 

menší o nosnosti 8 tun a větší o nosnosti 12 tun. Vzdálenost mezi provozem 

5 v Brništi a SAP Mimoň je 13 km. 

• Linde Gas a.s. -  zkapalněný CO2, výměníková stanice plynu. 

• Malý kolový nakladač dle dohod o spolupráci na vyvážení ptáků do kontejne-

rů. 
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• 31. brigáda radiační chemické a biologické ochrany v Liberci - dekontami-

nační stanoviště. 

• Policie ČR. 

 

Štáb velitele zásahu: 

Na místě zásahu bude zřízen štáb VZ. Umístěn bude v hlavní budově ZOD Brniště, 

kde je veškeré technické zázemí pro jeho činnost. Vzdálenost do všech provozů je maxi-

málně 1 km. Je zde možné použít výpočetní techniku, připojení na internet, zasedací míst-

nosti.  

Složení štábu určí velitel zásahu společně s krizovým štábem, který bude prostřed-

nictvím KOPIS HZS LK vyrozuměn. 

Složení:  Velitel zásahu   - velitel jednotky stanice Česká Lípa 

  Pomocník velitele zásahu - velitel čety stanice Liberec 

  Náčelník štábu  - krajský řídící důstojník HZS LK  

  Člen štábu pro spojení - vedoucí spojové a informační služby HZS 

Libereckého kraje 

  Člen štábu pro týl  - zástupce ZOD Brniště 

  Člen štábu pro nasazení  - velitel jednotek HZS LK 

      - zástupce Policie ČR 

      - zástupce AČR – 31. brchbo Liberec 

  Ostatní členové štábu  - starosta obce Brniště 

      - starosta obce s pověřením Mimoň 

      - starosta ORP Česká Lípa 

      - Krajská hygienická stanice Liberec 

      - ČIŽP Liberec 

      - Státní veterinární správa Liberec 

 Člen štábu pro analýzu nebude na místo povolán.  

 

Vybavení jednotek: 

Ve výbavě jednotek PO Libereckého kraje je v současné době 80 kusů ochranných 

oděvů Microgard 2500plus rozdělených po 20 kusech na všechny 4 stanice. 40 kusů 

ochranných filtrů k maskám CM 4 a CM 5 rozdělených po 10 kusech na jednotlivé stanice. 

V pohotovostním skladě na stanici v Liberci je dalších 100 kusů ochranných obleků a 50 

kusů filtračních masek. 
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Pro dekontaminaci osob pracujících v ohnisku nákazy se použije dekontaminační sta-

noviště z výbavy stanice Liberec a stanice Česká Lípa.. 

 

Činnost na místě zásahu: 

Po příjezdu všech jednotek určených pro III. stupeň poplachu a všech povolaných 

složek  na místo provede velitel zásahu seznámení se vzniklou situací. Ve spolupráci se zá-

stupci krajské veterinární správy provede rozdělení úkolů a kompetencí pro jednotlivé 

složky. 

Policie ČR:  Provedení uzávěr obce Brniště z 5 směrů: směr Luhov, Velký Grunov, Vele-

nice, Velký Valtinov, Lindava 

 

31. brigáda radiáční chemické a biologické ochrany Liberec: Dekontaminace osob a vozi-

del vystupujících z místa ohniska nákazy. Sestavení stanice dekontaminace osob a dekon-

taminace vozidel. Příprava teplé vody pro plošnou dekontaminaci ve vozidle ARS. Pomoc 

s vynášením drůbeže do kontejneru CO2.  

 

Jednotky PO: Příprava dekontaminace osob. Vynášení krůt do připraveného kontejneru 

s obsahem CO2. Další možností, jak provést likvidaci chovu, je pomocí zaplynování celé 

haly. Všechny otvory, které jsou v objektu, je nutné utěsnit pomocí polystyrénových desek 

tloušťky 50 mm a zajistit vypěňovací montážní pěnou. 

Pomoc při vyklízení a likvidaci podestýlky. Plošná dekontaminace objektů provozu.  

 

SAP Mimoň: Odvoz a likvidace kadáverů z místa nákazy. 

 

Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz: Příprava kontejneru CO2, případně příprava 

zaplynování celého objektu, obsluha zařízení. Podle okolní teploty volit umístění výmění-

ku pro CO2 (při nízké okolní teplotě umístit výměník do stanu s temperováním, případně 

umístit výměník do budovy). 

 
 
Modelový postup zásahu: 

V následujícím modelovém postupu předpokládáme likvidaci drůbeže pomocí kon-

tejnerů s CO2. 
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Na obrázku číslo 6 [15] jsou graficky znázorněné významné body a prostory při zá-

sahu. 

Po prvotním seznámením se situací Policie ČR vytvoří 5 uzávěr na přístupových 

komunikacích do obce Brniště. VZ si prostřednictvím krajského operačního 

a informačního střediska vyžádá spolupráci  31. brigády radiační, chemické a biologické 

ochrany, jejímž úkolem bude provádění dekontaminace vozidel odjíždějících z místa zása-

hu. 

Po příjezdu kontejneru pro likvidaci chemických havárií ze stanice Liberec na místo, 

se družstvo 1+5 vybaví ochranným oděvem Microgard 2500plus, maskou CM 5 a filtrem 

MOF 6 a za pomocí vytyčovací pásky provede ohraničení nebezpečné zóny provozu 5.  

Na místě zásahu jsou stanoveny další prostory. Místo dekontaminace osob bude situ-

ované nalevo od provozní budovy, nástupní prostor v blízkosti vstupu do objektu.  

Před halami číslo 1 a 2 a 3 a 4 bude umístěn kontejner pro likvidaci drůbeže. Cisterna 

s CO2 bude po příjezdu umístěna na souběžnou komunikaci, která bude pro ostatní provoz 

uzavřena. 

Stanice dekontaminace vozidel bude umístěna za vraty objektu. Dodávka vody bude 

prováděna z CAS odstavených na místní komunikaci.  

 

 

Obrázek č.  6 – Prostorové uspořádání zásahu 
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Legenda:    Vysvětlivky: 

Uzávěra  1,2 Cisterna s CO2, výměník 

Provoz 5  3 Místo dekontaminace techniky 

Nebezpečná zóna 4 CAS – dodávka vody pro dekontaminaci techniky 

Místo podestýlky 5, 6 Kontejner s CO2 pro likvidaci drůbeže 

Vozidla  7 Místo pro uložení podestýlky 

Týlový stan  8 Nástupní prostor, dekontaminace osob 

     9     CAS – dodávka vody pro dekontaminaci osob 

         10, 11  Kontejner pro odvoz kadáverů 

    12      Týlový stan 

 

Pro vynášení drůbeže z hal do kontejnerů se vytvoří 3 skupiny po 15 osobách, které  

se budou průběžně střídat. Střídání je nutné z prostorových podmínek, kdy vstupy do hal 

jsou omezené a nedovolují snadný pohyb osob s drůbeží. Skupina bude složena ze zasahu-

jících hasičů a doplněna o 9 pracovníků provozu, kteří budou rovnoměrně rozděleni 

do skupin, může se tak využít jejich zkušeností při práci s drůbeží.  

Na následujících obrázcích 7 – 10 [19] jsou zobrazeny prostředky pro likvidaci drů-

beže. 

 

Obrázek č.  7 – Kontejner CO2 pro utrácení drůbeže 
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Obrázek č.  8 – Výměník CO2 

 

Obrázek č.  9 – Velkoobjemový kontejner 

 

 

 

Obrázek č.  10 – Kontejner pro odvoz kadáverů 
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Po likvidaci drůbeže v chovu bude následovat plošná dezinfekce všech hal 

v provoze. Následuje 24 hodinová lhůta pro působení dezinfekce a poté je podestýlka vy-

vožena na předem určené místo. Dezinfekce bude prováděna 5% roztokem chloraminu 

rozpuštěném ve vodě 60°C teplé. Přípravu roztoku provede AČR. Vlastní dezinfekci pro-

vede firma DDD Dubá, s.r.o.   

Pro zajištění odpočinku zasahujících osob a pro možnost ukrytí se před nepříznivými 

vlivy, bude na místě postaven stan, který se nachází ve skladu CO v Liberci Machníně.  

 

Časový harmonogram utrácení: 

Po příjezdu 2 kusů kontejneru s CO2 a jejich instalaci je možné začít s usmrcováním. 

Při předpokládané hmotnosti drůbeže v provozu 262 tun a zpracovatelské kapacitě asanač-

ního podniku 10 tun za hodinu, bude zpracování kadáverů v SAP probíhat 26 hodin. 

Předpokládaná kapacita dvou kontejnerů s CO2 je cca. 10 tun za hodinu, což rovněž 

odpovídá 26 hodinám likvidace.  

Přepravní kapacita asanačního podniku je dostatečná vzhledem k malé vzdálenosti 

zpracovatelského podniku a místa události.  

 

6.2. Velkochov krůt - Příšovice 

Podnik se nachází ve středu obce Příšovice nedaleko od rychlostní komunikace 

ve směru Turnov – Praha. K objektu vede pouze jedna příjezdová asfaltová komunikace. 

Chov krůt probíhá v osmi halách o rozměrech 13,5 x 95 metrů. Maximální kapacita 

ve všech halách je 25000 kusů. Krůty jsou vykrmovány do stáří 15 týdnů a krocani do stáří 

21 týdnů. Hmotnost krůt je 8,5 kg a krocanů 20 kg. V objektu jsou dále dvě budovy, jedna 

administrativní a druhá určená údržbě. 

V tabulce č.5 jsou uvedeny počty drůbeže na jednotlivých halách ke konci měsíce 

února 2008 a jejich  předpokládaná celková hmotnost,to maximální, které je možné dosáh-

nout. Ve skutečnosti by je jednalo o hmotnost nižší, ale tu není možné nijak stanovit, pro-

tože je závislá na době výkrmu [23]. 

Na obrázcích číslo 11 a 12 [15] je zobrazeno umístění chovu v obci Příšovice. 

Tabulka č. 5 - Počty krůt a krocanů a předpokládaná hmotnost 

Hala číslo Počet krůt Počet krocanů Předpokládaná hmotnost [kg] 
I 2278 1856 56483 
II 1916   16286 
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Hala číslo Počet krůt Počet krocanů Předpokládaná hmotnost [kg] 
III 1000 1625 41000 
IV 2656   22576 
V   2406 48120 
VI 2618   22253 
VII   2792 55840 
VIII   2847 56940 

Celkem 10468 11526 319498 
 

 

Obrázek č.  11 - Mapa objektů provozu Příšovice 

 

 

Obrázek č.  12 - Ortofotomapa objektů provozu Příšovice 
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6.2.1. Modelový postup zásahu 

Po přijetí požadavku na spolupráci při zdolávání mimořádné události je aktivován 

krizový štáb, který bude zásah koordinovat. Složení štábu bude respektovat charakter zása-

hu a místní podmínky.  

 

Pásma: 

V příloze číslo 2 je znázorněno vymezení pásem v mapě a seznam katastrálních 

území patřících do jednotlivých pásem. 

Ochranné pásmo: katastrální území Čtveřín, Loukov, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Svi-

janský Újezd, Svijany, Všeň, Žďár u Mnichova Hradiště. 

Pásmo dozoru: katastrální území Boseň, Branžež, Březina, Dobšín, Hodkovice nad 

Mohelkou, Hrubá Skála, Chocnějovice, Jenišovice, Jivina, Kacanovy, Karlovice, Kněž-

most, Konyly, Koryta, Katany, Mírová pod Kozákovem, Mnichovo Hradiště, Mohelnice 

nad Jizerou, Neveklovice, Ohrazenice, Olešnice, Pateřice, Radimovice, Rakousy, Sezemi-

ce, Soběslavice, Sychrov, Turnov, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek. 

 

Jednotky podle poplachového plánu: 

Podle poplachového plánu by byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Při příjezdu všech 

jednotek na místo by bylo možné nasadit 3 jednotky JPO I (stanice Turnov, stanice Mni-

chovo Hradiště, stanice Liberec), 12 jednotek JPO III (Příšovice, Svijanský Újezd, Hodko-

vice nad Mohelkou, Český Dub, Turnov, Hrubá Skála, Všelibice, Liberec – Pilínkov, 

Všeň, Český Dub II, Loukovec, Malá Skála ).  

 
Činnost na místě zásahu: 

Postup zásahu při výskytu ptačí chřipky v chovu Příšovice bude vzhledem ke stejné 

technologii a složení chovu obdobný, jako je postup zásahu v chovu Brniště. Odlišnosti 

budou pouze v povolaných jednotkách a rozmístění jednotlivé techniky na místě zásahu. 

 

6.3. Velkochov nosnic  - Liberec, Minkovická 

Provoz v Liberci v ulici Minkovická se nachází v okrajové části města, u rychlostní 

komunikace Praha – Liberec. Zabývá se produkcí slepičích vajec. Slepice jsou umístěné 

v klecích, v každé je 7 nosnic. Klece jsou umístěné ve třech patrech. Jednotlivé klece není 
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možné vyndávat, ani není možné s nimi nijak manipulovat. Maximální dosahovaná hmot-

nost jedné nosnice je 1,80 kg. 

Samotný objekt je složen ze tří samostatných hal. Dvě haly o velikosti 150 x 17 met-

rů a jedna o velikosti 100 x 12 metrů. Dvě haly jsou vždy zaplněny slepicemi a ve třetí hale 

probíhá úklid a dezinfekce. V nejbližším okolí se nachází ještě několik malých pomocných 

staveb.  

V tabulce číslo 6 je uveden počet nosnic ke dni 21. březnu 2008, produkce vajec 

a hmotnost. Obrázky číslo 13 a 14 [15] ukazují umístění chovu v ulici Minkovická 

v Liberci [23]. 

Tabulka č. 6 - Počty slepic a předpokládaná hmotnost 

Hala číslo Počet nosnic Denní produkce vajec Předpokládaná hmotnost [kg] 
I 12863 33000 23153 
II 12026 33000 21647 
III 0 33000 0 

Celkem 24889 99000 44800 
 

 

Obrázek č.  13 - Mapa objektů provozu Liberec, Minkovická 
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Obrázek č.  14 - Ortofotomapa objektů provozu Liberec, Minkovická 

6.3.1. Modelový postup zásahu 

Po přijetí požadavku o spolupráci při zdolávání mimořádné události je aktivován kri-

zový štáb, který bude zásah koordinovat. Složení štábu bude respektovat charakter zásahu 

a místní podmínky.  

 

Pásma: 

V příloze číslo 3 je znázorněno vymezení pásem v mapě a seznam katastrálních 

území patřících do jednotlivých pásem. 

Ochranné pásmo: katastrální území Dlouhý Most, Liberec, Šimonovice 

Pásmo dozoru: katastrální území Bedřichov, Bílá, Český Dub, Hodkovice nad Mo-

helkou, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Janův důl, Jeřmanice, Kryštofovo údolí, 

Křižany, Osečná, Proseč pod Ještědem, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 

Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem. 

 

Jednotky podle poplachového plánu: 

Podle poplachového plánu by byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Při příjezdu všech 

jednotek na místo by bylo možné nasadit 3 jednotky JPO I (stanice Liberec – dvě družstva, 

stanice Jablonec nad Nisou), 11 jednotek JPO III (Liberec – Vesec, Pilínkov, Vratislavice, 

Horní Hanychov, Růžodol 1, Machnín, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Hodkovice nad 

Mohelkou, Chrastava, Proseč nad Nisou), 1 jednotka JPO V (Liberec - Karlinky). 
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Činnost na místě zásahu: 

Postup zásahu při výskytu ptačí chřipky v chovu Liberec-Minkovická bude odlišný 

od chovu krůt. Je to dáno technologií, která se v chovu používá. V prvé řadě je to přede-

vším chov slepic v klecích, které nejdou vynášet mimo objekt, ale jednotlivé slepice se mu-

sí z klece vytáhnout a přemístit do odchytových košů, případně do nádob na skladování 

uhynulých zvířat. Pokud by v době reálného nakažení byla schválena metoda likvidace 

pomocí spálených plynů, bylo by možné ji v tomto chovu využít. Vejce, které byly vypro-

dukovány jsou podrobeny vyšetření a pokud dojde k potvrzení nákazy, jsou likvidovány 

společně s drůbeží. Ostatní činnost na místě zásahu odpovídají postupům určeným pro tyto 

události.  

 

6.4. Velkochov brojlerů - Bělá u Libštátu 

Chov brojlerů se nachází v obci Bělá u Libštátu. Provoz je umístěn na okraji obce, 

kde se nachází i část bývalého zemědělského družstva. Objekt je složen ze dvou hal, každá  

o rozměrech 100 x 20 metrů s maximální kapacitou 20000 kusů brojlerů. Délka výkrmu je 

35-37 dnů a hmotnost je potom 2,05 kg. 

V následující tabulce číslo 7 je uveden stav chovu a maximální dosažená hmotnost 

ke konci měsíce ledna 2008 a obrázky č. 15 a 16 [15] dokládají umístění provozu v obci 

Bělá [23]. 

Tabulka č. 7 - Počty brojlerů a předpokládaná hmotnost 

Hala číslo Počet brojlerů Předpokládaná hmotnost [kg] 
I 19200 39360 
II 18960 38868 

Celkem 38160 78228 
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Obrázek č.  15 - Mapa objektů provozu Bělá 

 

 

Obrázek č.  16 - Ortofotomapa objektů provozu Bělá 
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6.4.1. Modelový postup zásahu 

Po přijetí požadavku o spolupráci při zdolávání mimořádné události je aktivován kri-

zový štáb, který bude zásah koordinovat. Složení štábu bude respektovat charakter zásahu 

a místní podmínky.  

 

Pásma: 

V příloze číslo 4 je znázorněno vymezení pásem v mapě a seznam katastrálních 

území patřících do jednotlivých pásem. 

Ochranné pásmo: katastrální území Bělá u Staré Paky, Libštát, Nová Ves nad Popel-

kou, Stará Paka. 

Pásmo dozoru: katastrální území Benešov u Semil, Bradlecká Lhota, Bukovina 

u Čisté, Bystrá nad Jizerou, Dílce, Dřevěnice, Háje nad Jizerou, Holenice, Horka u Staré 

Paky, Jilenice, Jinonice, Kněžnice, Košťálov, Kruh, Kyje, Levínská Olešnice, Lomnice nad 

Popelkou, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Nová Paka, Peřimov, Podelší, Radim, Roztoky 

u Jilemnice, Slaná, Soběraz, Stružnice, Studenov, Syřenov, Úbislavice, Valdice, Veselá, 

Vidochov, Víchová nad Jizerou, Železnice. 

 

Jednotky podle poplachového plánu: 

Podle poplachového plánu by byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Při příjezdu všech 

jednotek na místo by bylo možné nasadit 3 jednotky JPO I (stanice Semily, Jilemnice, No-

vá Paka),  1 jednotka JPO II (Lomnice nad Popelkou), 9 jednotek JPO III (Libštát, Košťá-

lov, Lomnice nad Popelkou, Roztoky u Jilemnice, Studenec,  Semily - Podmoklice, Nová 

Ves nad Popelkou, Roškopov, Stará Paka) a 2 jednotky JPO V (Bělá, Nedaříž).  

 
Činnost na místě zásahu: 

Postup zásahu při výskytu ptačí chřipky v chovu brojlerů v Bělé je podobný postupu 

při chovu krůt. Jsou chovány na podestýlce stejně jako krůty. Odlišnosti budou pouze 

v hmotnosti drůbeže a v povolaných jednotkách a rozmístění jednotlivé techniky na místě 

zásahu. 

 

6.5. Velkochov nosnic - Markvartice 

Provozovna v Markvarticích je zaměřena na produkci slepičích vajec. Nachází se 

na okraji obce Jablonné v Podještědí, v části nazvané Markvartice.  Z jedné strany je pro-
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voz ohraničený silnící číslo E442 Liberec – Děčín, z druhé strany se nachází odbočka   

do obce Jablonné v Podještědí.  

Objekt se skládá ze čtyř chovných hal, administrativní budovy, budovy skladu a díl-

ny s náhradním elektrickým zdrojem. Celý areál je oplocen pletivem.  

Všechny čtyři haly jsou stejných rozměrů šířky 12,5 metrů  a délky 100 metrů ocelo-

vé nosné konstrukce a dřevěných boků. 

V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny počty nosnic, denní snůška vajec a maximál-

ní dosažitelná hmotnost na jednotlivých halách ke dni 15. března 2008. Obrázky č.  17 a 18 

[15] udávají umístění provozů v obci Markvartice [23]. 

 Tabulka č. 8 - Počty nosnic, produkce vajec a předpokládaná hmotnost 

Hala číslo Počet nosnic Denní produkce vajec Předpokládaná hmotnost [kg] 
I 20620 19000 39178 
II 18660 17000 35454 
III 18480 17000 35112 
IV 25500 23000 48450 

Celkem 83260 76000 158194 
 

Hmotnost nosnic je pohybuje v rozmezí 1,6 – 2,0 kg. Pokud budeme uvažovat, že 

hmotnost nosnice je 1,9 kg, potom celková hmotnost slepic ve všech halách v provozovně 

je 158,2 tuny. 

Ve všech halách je použit etážový systém chovu, kdy v hale číslo I, II a III jsou pou-

žita 3 patra  a v hale číslo IV patra 4. Slepice jsou chovány v drátěných klecích. V hale 

číslo I a IV je 7 slepic v jedné kleci a v halách II a III slepic 12 na jednu klec.  
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Obrázek č.  17 - Mapa objektu Markvartice 

 

Obrázek č.  18 - Ortofotomapa objektu Markvartice 

6.5.1. Modelový postup zásahu 

Po přijetí požadavku o spolupráci při zdolávání mimořádné události je aktivován kri-

zový štáb, který bude zásah koordinovat. Složení štábu bude respektovat charakter zásahu 

a místní podmínky.  
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Pásma: 

V příloze číslo 5 je znázorněno vymezení pásem v mapě a seznam katastrálních 

území patřících do jednotlivých pásem. 

Ochranné pásmo: katastrální území Jablonné v Podještědí 

Pásmo dozoru: katastrální území Brniště, Cvikov, Dubnice, Hamr na Jezeře, Hrádek 

nad Nisou, Chotyně, Janovice v Podještědí, Krompach, Křižany, Kunratice u Cvikova, 

Mařenice, Noviny pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Velenice, Velký Valtinov, Zdislava 

 

Jednotky podle poplachového plánu: 

Podle poplachového plánu by byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Při příjezdu všech 

jednotek na místo by bylo možné nasadit 2 jednotky JPO I (stanice Jablonné v Podještědí, 

stanice Česká Lípa), 4 jednotky JPO II (Cvikov, Mimoň  I, Nový Bor I, Nov Bor II), 9 jed-

notek JPO III (Jablonné v Podještědí, Stráž pod Ralskem, Brnište, Zákupy, Sloup 

v Čechách, Chrastava, Kunratice u Cvikova, Rynoltice, Hrádek nad Nisou).  

 
Činnost na místě zásahu: 

Postup zásahu v chovu v Markvarticích je stejný jako v Liberci-Minkovicích. Slepice 

se zde opět chovají v klecích, které nejdou vynášet. Odlišnosti budou pouze v povolaných 

jednotkách a rozmístění jednotlivé techniky na místě zásahu. 
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7. Doporučení pro velitele zásahu 

7.1. Opatření k omezení rizika přenosu na člověka 

Aby se zmenšila možnost přenosu a šíření ptačí chřipky na zasahující hasiče a ostatní 

osoby při činnostech v ohnisku nákazy, je nutné dodržovat následující opatření: 

- Minimalizace  doby expozice  zasahující osob. 

- Nutnost použití osobních ochranných pomůcek, jako jsou ochranný oblek, 

ochranná maska. 

- Užití antivirových přípravků (např. Tamiflu). 

- Dodržování zásad osobní hygieny. 

- Provádění dezinfekce. 

- Sledování zdravotního stavu zasahujících osob. 

 

7.2. Osobní ochranné pomůcky 

Pro sběr ptactva a práci v uzavřených prostorech a v místech označených jako ohnis-

ko nákazy ptačí chřipkou se stanovují následující osobní ochranné obleky: 

• Ochrana těla 

- Pracovní stejnokroj. 

- Protichemický rovnotlaký oděv (např. Sunit, SOOCO) nebo jednorázo-

vý ochranný oděv s kapucí (např. Tyvek, Microgard 2500plus) (obrázek 

č. 15) [13]. 

- Gumová holeňová obuv. 

- Latexové chirurgické rukavice společně s pryžovými rukavicemi, pří-

padně protichemické rukavice. 

• Ochrana dýchacích cest 

- Ochranná masky CM 5 s filtrem MOF 6 s bílým barevným pruhem 

(označení A2B2E2K2MOP3D) (obrázek č. 19) [12]. 

- Filtrační polomaska FF P3 – typ 851 spolu s uzavřenými protiprašnými 

ochrannými brýlemi (obrázek č. 20) [14]. 
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Obrázek č.  19 - Maska CM 5, filtr MOF 6 

      

Obrázek č.  20 - Polomaska FF P3 a ochranný oblek Tyvek 
 

Při použití uvedených ochranných prostředků si hasič nenasazuje přilbu, pouze      

na vodní hladině je vybaven plovací vestou. 

Použité jednorázové ochranné pomůcky se ukládají do samostatně uzavíratelných po-

lyetylenových pytlů. Po dezinfekci vnějšího pytle se ukládají do pevného transportního 

obalu, který je následně spálen v určených spalovnách. 
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7.3. Činnost v ohnisku nákazy 

• Pro zásah je nutné vyčlenit příslušníky, kteří jsou bez zdravotních omezení a bez 

příznaků jakéhokoliv akutního onemocnění.  

• Velitel jednotky vede evidenci o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, da-

tum narození, součást, datum a doba expozice) a o případných projevech zdra-

votního stavu. Kontrola  zdravotního stavu vychází z denní sebekontroly, kdy    

se sleduje především tělesná teplota nad 38°C, kašel, bolest v krku, dýchací obtí-

že, zažívací problémy. Sebekontrola se provádí nejméně 20 dní po skončení po-

slední expozice. 

• V ohnisku nákazy se činnost provádí v OOPP. V případě, že není znám důvod 

úhynu, není nutné podávat antivirový preparát. Pokud následně dojde k prokázání 

výskytu H5N1 u uhynulých zvířat, podává se neprodleně postexpoziční profylaxe 

antivirovým přípravkem. Podávání preparátu probíhá po celou dobu akce a dále 

následujících 10 dní po její ukončení. 

• V případě zásahu v ohnisku nákazy H5N1, provádí se preexpoziční podávání pří-

pravku. Podávání preparátu probíhá po celou dobu akce a následujících 10 dní  

po její ukončení. 

 

7.4. Další doporučení 

• Pro rychlejší a méně fyzicky náročný způsob likvidace ptáků je vhodné zvolit 

systém zaplynování celé haly. 

• Zvážit, zda je techniky proveditelné vzhledem ke stavu objektu zaplynování celé 

haly. (pozn. V provozu 5 farmy Brniště toto nebylo možné, proto byl zvolen sys-

tém kontejnerů). 

• Soustředit všechny síly a prostředky na místo zásahu a poté začít s vlastní likvi-

dací. 

• Úzce spolupracovat s orgány Státní veterinární správy při stanovení postupu pra-

cí a vzájemné koordinaci. 

• Další povolané síly a prostředky z jiných krajů využít jako zálohu na stanicích 

HZS, nevyužívat pro činnost v ohnisku nákazy z důvodu možného přenesený  vi-

ru do ostatních krajů. 
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8. Závěr 

Úkoly stanovené v úvodu této bakalářské práce jsem splnil  bezezbytku. 

V úvodní části jsem podal obecnou charakteristiku onemocnění chřipkou,rozdělil ji 

na tři typy a stručně jednotlivé typy specifikoval. Následně jsem popsal jednotlivé podtypy 

viru influenzy, které způsobují výskyt ptačí chřipky. Uvedl jsem možnosti vzniku pande-

mie chřipky, která by mohla ohrožovat lidskou populaci na celé planetě, a měla tak nedo-

zírné následky.  

V další části jsem charakterizoval možné způsoby šíření viru a možnosti přenosu na 

člověka a uvedl příznaky, které jsou pro nákazu virem ptačí chřipky charakteristické. Ná-

sledně jsem provedl stručný výčet výskytu viru ptačí chřipky ve světě, výskytu viru v Asii 

a rozšíření směrem do Evropy.  Podrobněji jsem zpracoval výskyt viru v České republice. 

Sumarizoval jsem místa jednotlivých nálezů uhynulých ptáků a  přijatá mimořádná opatře-

ní.   

V následující části bakalářské práce jsem se zabýval problematikou případného vý-

skytu ptačí chřipky na území Libereckého kraje. Charakterizoval jsem velkochovy drůbeže 

na území kraje z hlediska množství chovaných ptáků, jejich skladbu a druh. V neposlední 

řadě jsem zde shromáždil i informace o maximální možné hmotnosti drůbeže, které         

by bylo možné dosáhnout.  

Na příkladu chovu krůt v Brništi jsem modelově ukázal postup likvidace provozu 

v případě, že se potvrdí ohnisko nákazy. Popsal jsem úkoly jednotlivých složek IZS a dal-

ších orgánů a institucí, které se na likvidaci události podílejí. Následně jsem sumarizoval 

doporučení pro velitele zásahu vztahující se k ptačí chřipce na území kraje. 

Výsledkem této práce je mapový podklad, který bude možné využívat v grafickém 

informačním systému instalovaném na KOPIS Liberec. Bude obsahovat informace o jed-

notlivých velkochovech a jejich ochranných pásmech a pásmech dozoru. Tato grafická 

vrstva umožní operačním důstojníkům názornější zobrazení katastrálních území zasaže-

ných virem ptačí chřipky.  

Likvidace výskytu ptačí chřipky v ostatních chovech v Libereckém kraji zde není de-

tailně uvedena, protože zde uvedený postup je v zásadě využitelný pro kterýkoliv 

z uvedených objektů. 

Vzhledem ke stálému riziku vzniku nákazy ptačí chřipkou v České republice je nutné 

pokračovat v přípravě dalších metod likvidace těchto mimořádných událostí. V současné 

době je zpracovávána metoda likvidace chovů drůbeže pomocí spálených plynů. Zbývá 
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tuto metodu dopracovat po stránce technické, organizační a právní. Tento způsob se před-

běžně jeví jako velmi účinný především v chovech drůbeže, kde se využívá umístění v pat-

rových klecích. V těchto systémech není možné využít metodu likvidace chovu pomocí 

zaplynování celých objektů CO2, a proto by nová metoda spálených plynů značně urychlila 

likvidaci mimořádné události.  

Na závěr své bakalářské práce bych chtěl zdůraznit, že je rovněž potřebné prohlubo-

vat vzájemnou spolupráci sousedních krajů při likvidaci mimořádných událostí, protože 

některé chovy se nacházejí na okrajích krajů a svým pásmem ochrany a pásmem dozoru 

zasahují i do sousedních krajů.  
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9. Zkratky 

31.brchbo 31. brigáda radiační chemické a biologické ochrany v Liberci 
AČR Armáda České republiky 
AI Aviární influenza 
ČIŽP České inspekce životního prostředí 
GŘ Generální ředitelství 
HZS Hasičský záchranný sbor 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 
HZS LK Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 
IZS Integrovaný záchranný systém 
JPO Jednotka požární ochrany 
KOPIS Krajské operační a informační středisko 
OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 
OPIS Operační a informační středisko 
ORP Obec s rozšířenou působností 
PČR Policie České republiky 
PSLN Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz 
SOC MO Společné operační centrum Ministerstva obrany 
SRM Specifický rizikový materiál 
SVS Státní veterinární správa  
ÚVL Úřední veterinární lékař 
VZ Velitel zásahu 
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12. Přílohy 

Mapy jednotlivých hospodářství s vyznačeným ochranným pásmem 3 km a pásmem 

dozoru 10 km [20]. 

- Příloha mapa Brniště 

- Příloha mapa Příšovice  

- Příloha mapa Liberec - Doubí  

- Příloha mapa Bělá 

- Příloha mapa Markvartice  

 

 

Požárně polachové plány obcí [21]. 

- Požární poplachový plán obce  Brniště 

- Požární poplachový plán obce  Příšovice  

- Požární poplachový plán obce  Liberec - Doubí  

- Požární poplachový plán obce  Bělá 

- Požární poplachový plán obce  Markvartice  


