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1. ÚVOD 

     Od počátku své existence je lidstvo vystaveno působení  celé řady nebezpečí, které často 

souvisejí s veterinárními riziky. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a naši planetu sdílíme s mnoha 

dalšími živočichy. Toto soužití je pro nás užitečné, ale může znamenat i nebezpečí. Pro dnešní 

společnost je velkou hrozbou riziko vzniku pandemie, a to v důsledku mutace vysoce 

patogenní formy viru aviární influenzy (ptačí chřipky). Ještě na začátku století, kdy se začala 

šířit epizoocie ptačí chřipky v Hongkongu, málokdo věděl, že ptačí chřipka vůbec existuje. 

V této době nikdo nepředpokládal, že nákaza postupně zachvátí většinu asijských států 

a během několika měsíců se objeví i v dalších kontinentech. Po tak rychlém rozšíření nákazy 

si odborníci začali uvědomovat souvislosti s ptačím původem pandemií 20. století, včetně 

smrtící pandemie v letech 1918-1919, v jejímž důsledku zemřely desítky milionů lidí. Pokud 

vycházíme ze tří celosvětových pandemií chřipky v minulém století, nezbývá než konstatovat, 

že stále stojíme před velkou a velmi reálnou hrozbou. Možné stamilionové ekonomické ztráty, 

onemocnění lidí s vysokou, až 70 % úmrtností a rychlý přenos ptačí chřipky na jednotlivé 

kontinenty nelze brát jinak než velmi vážně. V souvislosti s ptačí chřipkou je většina z nás, 

zejména díky velké medializaci, schopna si vybavit termín „H5N1“ a většina z nás alespoň 

částečně ví, co tento termín znamená a jak velké nebezpečí tento termín skrývá. 

Dosud byl oficiálně prokázán pouze jediný přenos viru H5N1 z infikovaného člověka na 

jiného člověka, a to koncem r. 2008 v Pákistánu. Nelze však vyloučit možné zmutování viru a 

o důsledcích jeho zavlečení do zcela imunitně nepřipravené lidské populace můžeme jen 

s „mrazením v zádech“ spekulovat. Aby šíření ptačí chřipky z člověka na člověka bylo 

v budoucnosti minimální a mohlo se vyloučit, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost 

prevenci zavlečení vysoce patogenní formy viru ptačí chřipky na naše území,  zejména pak do 

chovů drůbeže. Tato diplomová práce by měla poskytnout základní informace o výše 

uvedeném riziku, možných preventivních opatřeních a určitých zásadách vedoucích 

k zamezení šíření ptačí chřipky. Hlavním cílem je zpracování studie možnosti vzniku ptačí 

chřipky na území Olomouckého kraje. Součástí studie je také návrh identifikační karty chovu 

drůbeže a zpracování datové vrstvy pro geografický informační systém. Na základě 

vyhodnocení studie a po provedení analýzy činností stanovených legislativou složkám IZS 

navrhuji postup IZS při řešení likvidace ohniska ptačí chřipky. V závěru diplomové práce 

uvádím předpokládaná opatření, která by se vztahovala  na obyvatelstvo nacházející se při 

výskytu ptačí chřipky v ochranném pásmu a v pásmu dozoru. 
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2. REŠERŠE 

 

Tůmová, B. Ptačí chřipka - trvalá hrozba pandemie. 1. vyd., Praha : Tiskárny Havlíčkův 

Brod, a.s., 2008, ISBN: 978-80-247-1986-3. 

Tato publikace vychází z mnohaleté mezinárodní spolupráce týmu virologů, veterinářů 

a ornitologů. Podrobně popisuje historii vzniku ptačí chřipky až po současnou panzoocii 

způsobenou virem H5N1. Informace z uvedené publikace byly využity při zpracování 

teoretické části diplomové práce. 

 

Směrnice Rady Evropské unie 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství 

pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice stanovuje preventivní opatření zaměřená na dozor nad vznikem aviární influenzy 

a která je potřeba použít v případě vzplanutí nákazy. Dále se v členění na vysoce patogenní 

nebo nízkopatogenní aviární influenzu zaměřuje na opatření, která se mají použít 

v hospodářstvích při potvrzení nákazy, stanovení ochranného pásma, pásma dozoru a další 

uzavřená pásma.  

 

Swayne.D. Avian influenza.1.vyd., Blackwell Publishing, 2008. ISBN: 9780813820477 

Publikace se velmi podrobně zabývá ptačí chřipkou a poskytuje komplexní informace o této 

problematice. Jejím obsahem je historie a výzkum ptačí chřipky, její dopad na domácí a volně 

žijící ptactvo, navržení přístupů a preventivních opatření v případě jejího výskytu. Dále 

poskytuje instrukce, pokyny a zdroj informací  veterinárním lékařům a dalším pracovníkům 

zabývajícím se touto problematikou.   

 

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje požadavky veterinární péče na chov, zdraví zvířat a na živočišné 

produkty. Dále upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, 

působnost a pravomoci orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož 

i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon. 
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Vyhláška MZe 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.  

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanovuje způsob 

ohlašování aviární influenzy, opatření k jejímu zdolání, zabránění šíření, způsob a veterinární 

podmínky očkování drůbeže. Dále stanovuje podmínky pro vypracování pohotovostních 

plánů pro případ výskytu. 

 

 

Pohotovostní plán České republiky - Operační manuál pro Aviární influenzu 

Operační manuál pro aviární  influenzu vydala Státní veterinární správa ČR jako součást 

svých pohotovostních  plánů. Tento dokument poskytuje úředním veterinárním lékařům 

praktické informace týkající se eradikace ohniska ptačí chřipky. Stanovuje postup a činnosti 

při potvrzení vzniku aviární influenzy u volně žijících ptáků a v chovech drůbeže. Manuál 

definuje také zapojení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) při 

realizaci mimořádných veterinárních opatření. Jednou z  příloh  manuálu je dokument 

definující zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných 

veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky. 

 

 
Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z. Integrovaný záchranný systém.1.vyd. Ostrava:  

Edice SPBI Spektrum 40., 2005. ISBN: 80-86634-55-8 

Autoři v této knize popisují základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České 

republice, které se nazývají IZS. Publikace se rovněž zabývá činností operačních 

a informačních středisek IZS, jejich rozmístěním a činností ve vztahu k základním i ostatním 

složkám IZS. V poslední části je popsán z pohledu IZS systém havarijního plánování.  
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3. ZÁKLADNÍ POJMY 

Aviární influenza  

Aviární influenza, nebo-li ptačí chřipka, je výraz pro onemocnění ptáků způsobeném 

chřipkovými viry typu A. Primárně postihuje ptactvo a výjimečně může být přeneseno také na 

některé druhy savců. 

 
Drůbež 

Jsou to ptáci, kteří jsou chováni nebo drženi v zajetí pro produkci masa, konzumních vajec 

nebo jiných produktů, pro doplnění stavů lovného ptactva nebo pro účely šlechtitelských 

programů těchto druhů ptáků. 

 
Volně žijící ptactvo 

Volně žijící ptactvo, které není chováno v žádném hospodářství ve smyslu uvedeném jako 

základní pojem „Drůbež“. 

 

Ohnisko nákazy 

Představuje hospodářství nebo jiné místo, ve kterém byl zjištěn jeden nebo více případů 

nákazy potvrzené příslušným orgánem. 

 

Kadavér  

Drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které uhynulo nebo bylo utraceno, a je tedy 

nevhodné pro lidskou spotřebu. 

 

Mimořádná veterinární opatření  

Je soubor konkrétních nařízení nezbytných k ochraně zdraví zvířat a lidí definovaných 

zejména v § 54 a § 55 veterinárního zákona. O jejich nařízení, změně a ukončení rozhoduje 

místně  příslušný orgán veterinární správy a rozhodnutí krajské veterinární správy o uložení 

povinností individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám je vykonatelné dnem 

oznámení a nemá odkladný účinek. 

 
Dekontaminace 

Je souhrn metod, prostředků a postupů k účinnému odstranění kontaminantů z příslušného 

povrchu nebo prostředí, případně snížení jejich škodlivých účinků na stanovenou, bezpečnou 

úroveň. 
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4. INFORMACE O VIRECH A CH ŘIPCE  

 

Abychom pochopili, co aviární influenza (dále i ptačí chřipka) vlastně je a proč je takovou 

hrozbou, musíme se vrátit k základním údajům o virech, sezónní chřipce a bakteriích. Nikdy 

se přesně nedovíme, odkud viry pocházejí, neboť zdroje zkoumání a bádání - virové 

zkameněliny - nebyly dochovány. Z primitivních buněčných organismů, které se vyvíjely 

v době, kdy se začaly psát první kapitoly historie Země, vznikaly složité mnohobuněčné 

organismy. Lidské bytosti jsou poslední a nejsložitější verzí buněčného vývojového procesu. 

Náš genetický materiál sdílí některé prvky s řadou jiných forem života, se kterými dnes 

koexistujeme a jsou dokladem našeho společného původu. Viry s největší pravděpodobností 

existují na naší planetě už několik miliard let a po celou tuto dobu se neustále vyvíjejí, avšak 

jiným způsobem než živé buněčné organismy. Spíše než schopnost přispívat k vývoji 

metabolismu, což je charakteristické pro živé organismy, vyvinula se u virů schopnost 

napadat nejrůznější formy života a využívat jejich prostředí k vlastním životním procesům.   

Virus můžeme charakterizovat jako poměrně jednoduchou parazitující strukturu mezi 

živou a neživou přírodou neschopnou samostatného života, která je tak nepatrná, že by se 

vešla tisíckrát až milionkrát na špendlíkovou hlavičku. Je tvořen genomem z  DNK nebo 

RNK v kapsidě s proteinovým obalem, u složitějších virů s membránami s proteiny a enzymy 

uloženými na jejich povrchu. Tyto vnější struktury jsou charakteristického tvaru pro 

jednotlivé skupiny virů. Vnější tvar viru je dán jeho chemickým složením a tvarem 

bílkovinných složek. Jako vhodné přirovnání se nabízí sněhové vločky, z nichž každá má svůj 

vlastní tvar, který je dán nekonečnou řadou možností uspořádání. Podobně jako vločka může i 

vir představovat nekonečně mnoho možností svého složení a tvaru. Vnější obal viru je inertní 

a má rozhodující význam pro životnost a nakažlivost viru. Molekulární struktura obalu viru je 

dokonale přizpůsobena k tomu, aby se dokázala navázat na buněčné struktury konkrétního 

hostitele, byl umožněn průnik genomu do hostitelské buňky a následující replikace viru. Za 

určitých okolností může průnik viru do organismu uniknout pozornosti imunitního systému 

hostitele.  

Viry nevyužívají prostředí k výrobě energie, jejich životnost je minimální a co je 

nejdůležitější, nemohou se sami mimo buňku hostitele rozmnožovat. Viry svou specifikou 

nejsou živými tvory v běžně chápaném smyslu slova, můžeme je označit za parazity. Viry 

dokáží za určitých podmínek napadat živé organismy (hostitele) a využívat hostitelské buňky 

k činnostem, které potřebují ke své replikaci. Hostitelem viru může být každá forma živého 

organismu, tj. od primitivní bakterie, rostliny, až po vyšší druhy živočichů včetně člověka. [1] 
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Příčinou chřipky je virus, který vstupuje do organismu dýchacími cestami a který není 

přenosný krví nebo hmyzím kousnutím. Virus pronikne do buněk, které tvoří výstelku sliznic 

v dýchací cestách napadeného organismu, zejména v oblasti dolních cest dýchacích. Chřipka 

sama o sobě je velmi nakažlivá. Jedním z hlavních důvodů její potenciální nebezpečnosti je, 

že dokáže být nakažlivá již den před tím, než začneme pozorovat její nepatrné příznaky. 

Nakažlivá je také dalších pět dní poté, co jsme onemocněli. Chřipkové viry jsou klasifikovány 

jedním ze tří typů A, B nebo C, přičemž všechny jsou příslušníky široké čeledi virů zvané 

Orthomyxoviridae. Chřipkové viry typu A mohou napadnout jak lidskou populaci, tak 

i zvířata. Chřipkové viry typu B a C obecně nezpůsobují pandemie a mohou napadnout 

zejména lidskou populaci. 

Virus typu B lidský organismus zpravidla pouze infikuje, způsobuje sezónní onemocnění u 

starších osob, u velmi malých dětí a u osob s oslabeným imunitním systémem.Virus chřipky 

typu C se může vyskytnout u lidí a výjimečně u prasat, ale obecně platí, že není příčinou 

vážného onemocnění. [1,8] 

Nebezpečný pro lidský organismus je virus chřipky typu A. Jedná se o patogen 

vyvolávající zmíněné chřipkové onemocnění. Hostitelem tohoto viru mohou být například 

ptáci, koně, prasata a někteří mořští živočichové. Chřipkové viry typu A tvoří různorodou 

skupinu subtypů virů, které velmi efektivně infikují nejrůznější hostitele. Genom tohoto 

chřipkového viru je složen z kyseliny ribonukleové (RNA). Ta poskytuje kód pro replikaci 

viru v hostitelské buňce, včetně dalších strukturálních bílkovin, které tvoří „kostru viru“ a 

umožňují uvolnění RNA z virové struktury a průnik do buňky hostitele. Částice chřipkového 

viru, tzv. viriony mají válcový nebo kulatý tvar a jsou velmi malé. Pro představu uvádím, že 

v průměru měří  asi 40 nanometrů, což znamená, že na jeden metr by se vešlo 250 miliónů 

virových částic. Částice chřipkového viru mají na vnějším povrchu hrbolkové výčnělky, které 

tvoří dvě rozdílné strukturální bílkoviny a to hemaglutin H a neuraminidáza N.  Existuje 15 

různých bílkovin H a 9 různých bílkovin N, které umožňují 135 různých kombinací subtypů. 

Jednou z kombinací je také vysoce patogenní virus ptačí chřipky H5N1. Označení vysoce 

patogenního viru H5N1, vypovídá o tom, že virus obsahuje hemaglutinin podtyp 5, a 

neuraminidázu podtyp 1. 

Bílkovina H se skládá ze tří a bílkovina N ze čtyř kmenů identické bílkoviny. Jsou to právě 

specifické bílkoviny H a N, kterých se používá ke klasifikaci subtypů chřipkového viru 

a které určují jeho schopnost vyvolat onemocnění. Strukturální bílkoviny H a N určují 

konkrétní vzhled viru. [1,2] 
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Vzhledem k zaměření mé práce se budu dále zabývat pouze chřipkovými viry typu A, 

zejména pak virům způsobujících ptačí chřipku.  

 
Existují tři hlavní typy chřipkového viru A, které způsobují onemocnění lidí: H1N1, H1N2 

a H3N2. Tyto virové subtypy jsou každoročně příčinou sezónních výskytů a epidemií chřipky. 

Pokud by nedocházelo k žádným změnám v typu chřipkového viru ovlivňujícího lidskou 

populaci, infekce tímto virem by rychle zanikaly. Stále rostoucí světová populace vytváří vůči 

těmto virům imunitu a jakmile počet imunních osob v populaci dosáhne kritické hranice, virus 

se už nemůže replikovat. Chřipkový virus však získal schopnost překonat imunitní systém. 

Využívá k tomu tzv. „antigenních variací“, pomocí kterých je schopen změnit svoji strukturu. 

Tímto postupem vir dokáže překonat imunitní reakci, která hostitele chrání, aniž by se 

zmenšila jeho schopnost vyvolat nemoc. Vir je plně schopen se replikovat a dále způsobovat 

onemocnění. U chřipky typu A se antigenní změny týkají strukturálních bílkovin H a N. 

Známou vlastností tohoto viru je jeho schopnost genetických změn spojených s antigenovými 

přesuny a potenciální schopností vytvořit nový virulentní subtyp, který by mohl být velmi 

nebezpečným při přenosu z člověka na člověka.  

Virus způsobující aviární influenzu je chřipkový virus typu A kulovitého tvaru,                

viz Obrázek č.1 

 

Obr. č.1 Virus ptačí chřipky H5N1 - zdroj: internet [2], cit. 20. 2. 2009 

 

Žádný virus, včetně viru H5N1, není schopen množení mimo živou buňku, protože 

potřebuje využívat její buněčné struktury jakými jsou jádro a další součásti buňky zajišťující 

tvorbu bílkovin, nutný pro replikaci viru a vytvoření specifických povrchových struktur viru. 

Chřipkové viry se nejčastěji množí v buňkách horních a dolních cest dýchacích. Aby se vir 
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mohl množit, musí do buňky proniknout. Toto mu umožňuje  hemaglutinin, který tvoří tzv. 

„háčky“,  kterými se virus přichytí na buňku a pomocí neuraminidázy buňku opouští. 

Membrány na povrchu buněk lidí a ptáků jsou dosti odlišné a rovněž tak i u chřipkových virů 

a tedy za normálních okolností nemůže ptačí virus běžně napadnout člověka, byť tyto případy 

jsou již zaznamenány. Chřipkové viry jsou velmi nestabilní a mají velkou schopnost změny, 

což je i podstatou jejich nebezpečnosti. [1,8] 

 

4.1. Ptačí chřipka 

 
     Ptačí chřipka je infekční virová choroba drůbeže a ptáků. Je příčinou úmrtnosti a poruch, 

které u těchto živočišných druhů mohou rychle nabýt epizootických rozměrů. Zásadní 

skutečností je, že za určitých okolností může tato nemoc představovat velké riziko pro zdraví 

lidí.  

     Ptačí chřipka postihuje ptactvo již od pradávna a s lidskou chřipkou ji nelze bezprostředně 

spojovat. První zmínky o této nemoci jsou staré více než 100 let a pocházejí z  Itálie a Černé 

Hory. Jeden z prvních písemných záznamů ptačí chřipky pochází z roku 1878 a toto 

onemocnění bylo nazváno ptačím morem. Ve 30. letech minulého století se nemoc opět 

objevila v Evropě, následně pak v 80. letech v Irsku a USA. Výskyt nákazy vedl k likvidaci 

milionů kusů drůbeže. Na základě dalších vědeckých objevů a nových diagnostických 

možností se v roce 1955 začalo hovořit o příbuznosti původce moru drůbeže s viry chřipky 

savců.  

Pravděpodobně vir existoval v ptačí populaci v odlehlých oblastech Asie již mnoho let 

předtím, než na sebe poprvé upozornil. Šířil se nepozorovaně a zpočátku nečinil ptákům větší 

obtíže. Způsoboval pouze lehčí onemocnění projevující se hlavně načepýřeným peřím nebo 

nižší produkcí vajec. Po několika měsících šíření mezi ptactvem však virus dokázal zmutovat 

a z ptačí chřipky se 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 a během tří dnů přímo usmrtil nebo si vyžádal usmrcení více než 1,5 milionu 

kusů drůbeže. Jako původce nákazy byl tehdy diagnostikován virus H5N1, který v průběhu 

epidemie nakazil také 18 lidí, z nichž 6 zemřelo. Od uvedeného data virus zmizel a dalších 

6 let nebyl zjištěn žádný jeho výskyt. Znovu se objevil v roce 2003 a od této doby se 

vyskytuje pravidelně a v různém rozsahu způsobuje nakažení ptactva, případně i lidí. [8]  
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V současné době je známo více než 140 kmenů chřipkových virů, které jsou rozděleny na 

základě antigenů hemaglutininu (H) a neuraminidázy  (N) do řady subtypů. Tyto vysoce 

nakažlivé viry jsou spojovány se subtypy H5 a H7 a jsou považovány za původce ptačí 

chřipky. Důležitým faktorem, na jehož základě se odvíjí celý průběh onemocnění zvířat 

a podle kterého se stanovují další opatření, je skutečnost, zda se jedná o: 

• vysoce patogenní vir aviární influenzy (Highly Pathogenic Avian influenza) 

• nízkopatogenní vir aviární influenzy (Low  Pathogenic Avian Influenza) 

Přenosem méně nebezpečného viru, nízkopatogenního (LAPAI), na drůbež a jeho 

následnou mutací však může vzniknout virus vysoce patogenní (HAPAI), který bez rozdílu 

ohrožuje všechny opeřence. Známou vlastností tohoto viru je jeho schopnost genetických 

změn spojených s antigenovými přesuny a potenciální schopností vytvořit nový virulentní 

subtyp, který by mohl být velmi nebezpečným při přenosu z člověka na člověka. Ptačí chřipka 

je nebezpečná také pro jiné živočichy (např. koně, norky, tuleně). [1,2,13,16] 

4.2. Přenos ptačí chřipky  
 

Přenos ptačí chřipky mezi ptactvem 

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

patogenity (tj. rovnováha mezi rychlostí šíření a schopností vyvolat chorobu). U volně žijících 

ptáků se předpokládá, že tyto viry obvykle mutují do jiných forem jen velmi vzácně. Pokud 

u těchto ptáků nedojde k jejich masivnímu úhynu anebo není-li u nich prováděno preventivní 

vyšetření na přítomnost virů odpovědných za onemocnění ptačí chřipkou, lze tuto nákazu jen 

velmi obtížně zjistit. U domácí drůbeže, která má oslabený imunitní systém stresovými 

faktory (vysoká koncentrace zvířat, vysoká produkce apod.), je předpoklad, že k mutacím 

může docházet snadněji. Přenos ptačí chřipky H5N1 stěhovavými ptáky nebyl dosud 

spolehlivě potvrzen, nicméně se předpokládá, že na přenosu mezi státy a regiony se výrazně 

podílejí. Další pravděpodobnou cestou šíření viru je obchod s domácí drůbeží, jejími tepelně 

neopracovanými produkty a také obchod s exotickým ptactvem odchyceným ve volné přírodě.  

Nejčastěji se za zdroj přenosu a rezervoár viru považuje vodní ptactvo. Divoké kachny, 

husy, rackové a labutě mají k infekci virem ptačí chřipky zvýšenou afinitu. Tito migrující 

ptáci jsou rezervoárem viru po celá staletí, zpravidla ale na tuto nákazu sami neuhynou. Vedle 

šíření ptačí chřipky prostřednictvím kontaminovaného vnějšího prostředí infikovanými výkaly 

a dalšími výměšky nemocných zvířat se nákaza šíří také vzduchem. Jako u každého 

chřipkového onemocnění jsou cílovým orgánem buňky dýchacího aparátu. Po proniknutí 
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do buněk dýchacího aparátu dochází k množení a uvolňování viru. Virové částice se dostávají 

do sekretů z průdušek a nosu a odtud se formou drobných kapének přenáší do vzduchu 

na dalšího hostitele. Ptačí chřipka své oběti nejčastěji nachází mezi domácí drůbeží, která 

přišla do těsného kontaktu s přenašečem viru. K přímému  kontaktu může dojít například 

sdílením krmítek nebo napajedel při chovu domácí drůbeže způsobem volně ustájených zvířat 

stejně, jak tomu bývá při chovu vodní drůbeže nebo u chovů drůbeže s výběhy mimo stáj.  

[2,8,16]  

 

Přenos ptačí chřipky na člověka  
 

S výjimkou jen několika případů se virem ptačí chřipky H5N1 dosud nakazily jen osoby, 

které přišly do těsného kontaktu s drůbeží (práce na farmách nebo trhu drůbeže, při zabíjení 

drůbeže, při manipulaci s kuřaty nebo kachnami, v asijských zemích způsobem chovu přímo 

v obydlích, atd.). V těchto případech dochází k přímému kontaktu sliznic dýchacího aparátu 

lidí s virem ptačí chřipky, který vzniká při manipulaci s nakaženou drůbeží nebo 

vdechováním kontaminovaného prachu z prostředí. Nejedná se tedy o přenos nákazy 

prostřednictvím konzumace tepelně málo ošetřeného masa drůbeže a jejich produktů (virus je 

při teplotě kolem 70 oC zlikvidován). V Asii je jedním z hlavních důvodů, proč virus H5N1 

způsobuje největší komplikace jak u drůbeže, tak i v lidské populaci, že miliony rodin žijí 

v těsné blízkosti svých hospodářských zvířat. Tato zvířata obvykle nežijí odděleně, ale na 

hospodářských dvorech v bezprostřední blízkosti obytných domů nebo žijí přímo s lidmi 

a sdílejí stejné mikroklima. Vzhledem k tomu, že farmáři v Asii využívají drůbež jako potravu 

pro své rodiny, nelze očekávat, že budou likvidovat své chovy, pokud některý opeřenec 

onemocní. K likvidaci chovu přistupují farmáři až na základě příkazu místních úřadů a ani 

tyto příkazy všichni zcela nerespektují. Často se stává, že nemocné jedince  se chovatelé snaží 

prodat nebo přímo spotřebovat. [5] 

Velkým problémem je, že milióny lidí v Asii žijí v izolovaných komunitách bez elektřiny, 

komunikační techniky a internetu, takže nemají žádné informace o tom, že vůbec nějaká ptačí 

chřipka existuje. V této skutečnosti spočívá zřejmě největší problém, neboť se jedná o oblasti, 

které mají ideální podmínky pro mutace virů, včetně přenosu na člověka jako potencionálního 

hostitele. Pro představu v  Příloze č.1 znázorňuji časové rozmezí a následky mezilidského 

přenosu u rodinného výskytu viru H5N1 ve Vietnamu. 
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4.3. Příznaky ptačí chřipky   

 

Příznaky ptačí chřipky u ptactva 

 
Příznaky ptačí chřipky u ptactva 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, způsobují onemocnění dýchacích cest a trávicího systému. Mají obvykle jen lehký 

průběh bez nápadnějších vnějších projevů a většina z nich je pozorována u komerčně chované 

drůbeže.  

 

K obvyklým příznakům takové chřipky patří: 

• nižší snůška vajec 

• načepýřené peří 

• nepřibývání na váze 

• snížený příjem potravy. 

 

Vysoce patogenní viry ptačí chřipky rychle napadají celý organismus nakaženého jedince 

a příznaky závažného onemocnění jsou např.: 

• nižší snůška vajec 

• zelenavý průjem 

• oběhové problémy cévního systému – např. modrání a otok hlavy  

• změna zbarvení nohou, tečkovité krvácení do kůže 

• dýchací problémy, krvavý výtok ze zobáku a nosních otvorů 

• zánět vedlejších dutin nosních  

• snížený příjem potravy. 

 

Obvykle se také objevuje krvácení, otoky, odumírání kůže a tkání v dýchacím, trávícím 

a urogenitálním systému. Nákaza vysoce patogenním virem je pro ptáky ve velkém rozsahu 

rychle smrtící (celá hejna, velkochovy, atd.). 

 

Příklady příznaků ptačí chřipky u ptactva viz Obrázek č.2 a č.3. 
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Obr. č.2.: Příznaky ptačí chřipky u ptactva            Obr.č.3. : Příznaky ptačí chřipky u ptactva 

 zdroj: internet [2], cit. 20. 2. 2009                          zdroj: internet [2], cit. 20. 2. 2009                         

 

Příznaky ptačí chřipky u lidí  
 

Úvodní příznaky ptačí chřipky u lidí se mohou podobat běžné chřipce: 

• teplota 

• kašel 

• škrábání v krku 

• bolesti svalů, kloubů 

• zánět spojivek. 

 

Oproti běžné chřipce se příznaky ptačí chřipky však liší několika hlavními rysy: 

• nejsou postiženy horní cesty dýchací, neobjevuje se rýma, zastřený nosový 

hlas, hlavní obtíže vykazují dolní dýchací cesty 

• neobjevuje se zánět spojivek typický pro běžnou chřipku 

• po několika dnech se může dostavit dechová nedostatečnost, po které může 

nastat syndrom orgánového selhání. 

 

     Po době inkubace (o 2 dny delší než u běžné chřipky) nastoupí horečka vyšší než 38 oC,  

dostaví se obtíže z dolních dýchacích cest s dráždivým kašlem a palčivým pocitem za hrudní 

kostí. Horní cesty dýchací nebývají zasaženy. Častými příznaky jsou vodnaté průjmy bez 

příměsi krve, zvracení, bolest v břiše, krvácení z nosu a z dásní. Může se přidružit také lehké 

postižení mozku s mírnou zmateností, která však neodpovídá výši tělesné teploty. Úvodní 

příznaky mohou přejít po několika dnech do syndromu akutní dechové tísně.  
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Průměrně 5 dnů po úvodních příznacích se projeví obtíže dolních dýchacích cest, plic 

a rychlý tep. Pokud se proces šíří dále, nastává těžké selhání plicní funkce, v nejzávažnějších 

případech dochází k ledvinovým a srdečním selháváním, která jsou nakonec příčinou smrti 

pacientů.  

 Závažnost onemocnění ve velké míře závisí na zdravotním stavu nakažené osoby, 

odolnosti a schopnostech jejího imunitního systému. Na působení ptačího viru není lidský 

organismus dostatečně vybaven. S  jeho působením se imunitní systém člověka dosud 

nesetkal, proto reaguje značně nepřiměřeně. 

 

4.4. Léčba ptačí chřipky 

 
Při léčbě ptačí chřipky se využívají medikamenty skupiny antivirotik. Nejúčinnější 

preparáty patří mezi tzv. inhibitory neuraninidazy. Jedná se o látky obdařené schopností vázat 

se na virus a blokovat jeho povrchové molekuly. Svým působením tedy antivirotika 

nelikvidují již existující viry, ale zabraňují jejich dalšímu šíření v organismu. O zbytek léčby 

se musí postarat imunitní systém jedince. 

V současné době existují dva přípravky, u kterých bylo prokázáno pozitivní působení  

na vir ptačí chřipky. Na podzim roku 2005 je doporučila Světová zdravotnická organizace 

vládám k přípravě obrany proti možné epidemii ptačí chřipky způsobené virem H5N1. Jedná 

se o přípravky nesoucí exotická jména Zanamivir (preparát Relenza) a Oseltamivir (preparát 

Tamiflu). Tamiflu je první lék z této skupiny léčiv, který se polyká ve formě tablet, zatímco 

Relenza se vdechuje. Účinnost těchto léků závisí na jejich včasném podání, které by mělo být 

uskutečněno v průběhu 48 hodin po objevení prvních příznaků nemoci. Přestože jsou 

informace o účinnosti těchto léků v případě infekce virem H5N1 omezené, stav pacienta by 

měly tyto léky, při jejich časném podání, zlepšovat.  

Preparát Relenza je účinný proti všem klinicky významným chřipkovým virům. Ptačí 

chřipku přímo neléčí, ale snižuje její fatální účinky pro člověka a tím průběh nemoci 

zmírňuje. 

Preparát Tamiflu je účinný stejně jako Relenza proti všem klinicky významným 

chřipkovým virům a jeho ochrana proti ptačí chřipce trvá pouze po dobu jeho užívání. 

V případě léčby i prevence je tedy nutné správné dávkování preparátu. Tamiflu, stejně jako 

Relenza,  je dostupný v lékárně pouze na lékařský předpis a je částečně hrazen pacientem. 

Lék má dobu použitelnosti 5 let a jeho zásoby jsou uloženy ve skladech ministerstva 
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zdravotnictví a slouží v případě vypuknutí chřipkové pandemie ke zvládnutí krizové situace. 

Podle národního pandemického plánu by měly být léky distribuovány mezi nejvíce zdravotně 

ohrožené skupiny obyvatel a mezi zaměstnance klíčových oborů a oborů nezbytných pro chod 

státu (např. zdravotníky, policisty, hasiče, pracovníky dopravy atd. ). [16] 

 

 

Vakcína proti ptačí chřipce 

 
Proti ptačí chřipce běžně dostupné vakcíny nezabírají. Očkování může pouze zmírnit 

průběh onemocnění. V případě pandemie ptačí chřipky však nejsou pro tato tvrzení dostatečné 

důkazy. Specifická vakcína proti viru H5N1 zatím volně k dispozici není, ale sdělovacími 

prostředky byla podána neověřená informace, že údajně již několik druhů vakcín bylo 

vyvinuto a také vyrobeno. Každá protichřipková vakcína se vyvíjí několik měsíců před 

plánovaným propuknutím chřipky určitého kmene. U pandemických vakcín se pouze 

zarezervuje výrobní kapacita a čeká se, až pandemie vznikne, protože vakcína se může 

připravit až v okamžiku, kdy je známo, jaký kmen pandemii způsobil. Pandemický plán ČR 

předpokládá nákup 12 milionů dávek, to znamená pro šest milionů obyvatel po dvou dávkách.  
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4.5. Zásady prevence proti možné nákaze ptačí chřipkou  

 
Prevence u lidí v době, kdy nehrozí pandemie, odpovídá běžnému režimu v domácnostech 

a spočívá v dodržování základních hygienických opatření. K nim patří:  

• osobní hygiena, časté mytí rukou 

• mytí předmětů a ploch, kde se připravuje drůbež 

• dostatečná tepelná úprava stravy při teplotách vyšších než  70oC. 

Tato opatření je nutné dodržovat i při manipulaci s vejci (virus může být na skořápce 

i uvnitř vejce) a dále při odstraňování peří ze zabitých zvířat (domácích i divokých kachen, 

bažantů, koroptví apod.). Ptáci z volné přírody mohou být latentně infikováni, i když není 

v příslušné oblasti hlášena ptačí chřipka. Při nebezpečí šíření pandemické varianty 

je prostřednictvím medií oznámeno místo výskytu a druh nakažené drůbeže či divokého 

ptáka.  

 

Během pobytu v exponované oblasti se doporučuje:  

• vyhýbat se přímému kontaktu s drůbeží, včetně uhynulých a nemocných kusů 

• vyhýbat se kontaktu se sekrety, krví a výkaly ptáků 

• bezpodmínečně dodržovat osobní hygienu 

• vyvarovat se manipulace s nalezenými uhynulými ptáky 

• nedotýkat se nedovařeného či syrového drůbežího masa, vajec nebo drůbeží krve 

• objeví-li se teplota, suchý kašel, obtíže s dechem nebo jakékoliv akutní onemocnění, 

bezprostředně informovat lékaře 

• vyhýbat se návštěvám zvířecích trhů a drůbežích farem. [14] 

 

Opatření v hospodářstvích v případě potvrzení výskytu ptačí chřipky 

 
Při  výskytu vysoce patogenního viru následuje depopulace utracením veškeré drůbeže 

v určeném hejnu nebo hospodářství. Při  výskytu nízko patogenního viru následuje 

depopulace poražením na jatkách (po schválení Státní veterinární správy České republiky, 

dále jen „SVS“) veškeré drůbeže v určeném hejnu nebo utracením hospodářství či hejna. 
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5. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA PRO ŘEŠENÍ  PTAČÍ CHŘIPKY   

 

Legislativa související s ptačí chřipkou v Evropské unii 

V rámci Evropské unie (EU) existuje celá řada vydaných směrnic a rozhodnutí týkající 

se problematiky ptačí chřipky. Legislativa může být určena všeobecně pro celé Společenství 

nebo může upravovat a doplňovat určitá opatření pro konkrétní stát. Pokud se jedná o opatření 

přijatá v rámci Evropské unie, jsme povinni, jako členská země, tato opatření přijmout. Jedná 

se většinou o rozhodnutí Komise EU, jejichž výčet je uveden na internetových stránkách SVS, 

která tato rozhodnutí promítá do českých právních předpisů. 

Hlavním dokumentem vztahujícím se k ptačí chřipce je směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 

20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 

92/40/EHS, v platném znění, jejíž součástí je 11 příloh. Tato směrnice stanovuje: 

a) určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad vznikem influenzy ptáků, 

její včasnou detekci a na zvyšování povědomí a připravenosti příslušných 

orgánů a chovatelské komunity ve věci rizik této nákazy 

b) minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě vzplanutí 

nákazy influenzou ptáků u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 

a v případě včasného zjištění možného šíření virů influenzy ptáků na savce 

c) jiná podpůrná opatření s cílem zabránit šíření virů influenzy ptačího původu na 

jiné druhy. 

 

Směrnice se zaměřuje v členění na vysoce patogenní nebo nízkopatogenní influenzu ptáků 

na: 

• opatření, která se mají použít v hospodářstvích při potvrzení nákazy 

• ochranná pásma, pásma dozoru a další uzavřená pásma 

• opatření, která se mají použít v dalších uzavřených pásmech 

• výstavy, trhy nebo jiné akce a zazvěření 

• přepravu drůbeže a vajec. 
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Dále je ve směrnici věnována pozornost: 

• očistě, dezinfekci a repopulaci 

• diagnostickým postupům, diagnostické příručce a referenčním laboratořím 

• očkování 

• kontrole a sankcím  

• pohotovostním plánům 

• prováděcím pravomocem. 

 
Dalším základním právním předpisem upravujícím problematiku ptačí chřipky je 

rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních 

týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a 

o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES. Toto rozhodnutí stanoví některá ochranná opatření, která 

se uplatní v případech vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže na území členského státu. 

Jedná se o opatření  k prevenci šíření influenzy ptáků do částí Společenství, které nebyly 

chorobou zasaženy prostřednictvím pohybu drůbeže, jiných ptáků a produktů z nich 

vyrobených. Opatření stanovená tímto rozhodnutím se uplatní, aniž jsou dotčena opatření, 

která se použijí v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v souladu s 

rozhodnutím 2006/416/ES v konečném znění. 

 

Legislativa související s ptačí chřipkou v ČR 

Výchozím právním předpisem souvisejícím s veterinární péčí a požadavky na chov, zdraví 

zvířat a živočišné produkty v ČR je zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“). 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. V návaznosti na tyto 

předpisy stanovuje požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné 

produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a 

pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé 

odborné veterinární činnosti a jejich výkon. V souvislosti s přímým řešením nákazy jsou 

podstatné části zaměřené zejména na: 

• nákazy a jejich zdolávání (Hlava II, oddíl 3), kde se upravují práva a povinnosti 

orgánům veterinární správy a chovatelům 

• mimořádná veterinární opatření (§ 54 a 55), která, mimo jiné, spočívají také 

ve vymezení ohniska nákazy, ochranných pásem a pásem dozoru, nařízení karantény 

nebo odděleného umístění (izolace), popřípadě nutné porážky nebo utracení zvířat 
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Základní prováděcí předpisy veterinárního zákona v souvislosti s řešením ptačí chřipky 

     Základním prováděcím předpisem veterinárního zákona v souvislosti s ptačí chřipkou je: 

a) vyhláška MZe 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 (dále jen “vyhláška 

o opatřeních pro tlumení aviární influenzy“). Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství. V návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských 

společenství stanovuje: 

• podrobnosti, způsob a lhůty ohlašování aviární influenzy 

• opatření ke zdolání a zabránění šíření aviární influenzy a veterinární požadavky na 

ochranu zvířat před touto nákazou 

• způsob, rozsah a veterinární podmínky očkování drůbeže nebo jiného ptactva 

chovaného v zajetí proti aviární influenze a pravidla jeho provádění 

• hlediska pro vypracování pohotovostních plánů pro případ výskytu aviární influenzy  

• požadavky na zaměření, organizaci a metody činnosti národní referenční laboratoře 

pro aviární influenzu. 

 
b) Vyhláška MZe č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka. Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských 

společenství: 

• hlášení nákaz a jiných onemocnění zvířat  

• pohotovostní plány pro případ výskytu některých nákaz  

• programy ozdravování zvířat  a jejich očkování 

• obecná a zvláštní opatření pro tlumení nákaz a pro jejich zdolávání 

• zvláštní opatření k ozdravování zvířat od některých nákaz. 

 
c)  Vyhláška MZe č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz 

a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 

a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Tato vyhláška, v souladu s právem Evropských 

společenství, upravuje:  

• systém a způsob shromažďování, vyhodnocování a šíření dat, která se týkají výskytu 
zoonóz a původců zoonóz 

• systém a způsob shromažďování, vyhodnocování a šíření informací o rezistenci vůči 

antimikrobiálním látkám vztahujícím se k zoonózám a původcům zoonóz 
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• epidemiologické vyšetřování ohnisek onemocnění z potravin 

• výměnu informací vztahujících se k zoonózám a původcům zoonóz. 

 

5.1. Plánovací dokumentace zpracované pro případ řešení nebezpečných 

nákaz v ČR 

V rámci příprav na pandemii chřipky je důležité plánování. Světová zdravotnická 

organizace vytvořila „Globální pandemický plán připravenosti“, který slouží jako metodická 

pomůcka pro tvorbu pandemických plánů jednotlivých zemí. Pro členské země Evropské unie 

je důležitým dokumentem také Pandemický plán EU.  

 

Pandemický plán ČR 

Pandemický plán ČR (plán opatření při pandemii chřipky vyvolané  novou variantou viru) 

je základním dokumentem pro ústřední řízení pandemické situace v České republice. 

Stanovuje postupy a základní systém reakce na chřipkovou pandemii, způsobenou novým 

typem chřipkového viru. Základní strukturu plánu tvoří věcná část, která zahrnuje např. 

protiepidemická opatření, prevenci, výběr a počty osob s profesním rizikem. Operační část 

tvoří např. kontaktní spojení, způsoby hlášení a vyrozumění, činnost v jednotlivých fázích 

pandemie, realizace vyhlášených opatření a zřízení operačního střediska. Realizace 

pandemického plánu ČR se odvíjí od fáze a stupně vývoje pandemie. Obsahem plánu je tedy, 

mimo jiné, přesně stanovený návrh opatření pro případ pandemie, který se řídí tím, v jaké fázi 

se pandemie právě nachází. Hlavním cílem pandemického plánu je zmírnit zdravotní, sociální 

a ekonomické následky pandemie. Místní opatření se provádí podle krajských pandemických 

plánů, které jsou součástí krizových plánů kraje. (Pandemický plán České republiky je 

dostupný na internetovém serveru Ministerstva zdravotnictví ČR). 

 

Pohotovostní plán  

Pohotovostní plán je dokument vypracovaný pro případ vzniku nebezpečných nákaz 

vyjmenovaných ve veterinárním zákoně, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace. 

Obsahuje přehled připravených mimořádných veterinárních opatření, způsob jejich provádění 

a síly a prostředky k jejich zabezpečení. Dále také obsahuje rozdělení odpovědnosti za jejich 

provedení a způsob provádění dezinfekce osob, zvířat a prostředků.  

Pohotovostní plán ze zákona zpracovává SVS, krajská veterinární správa (dále jen „KVS“), 

chovatelé a provozovatelé jatek. 
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c) Typový a operační plán 

Typový plán krizové situace epizootie (hromadné nákazy zvířat) je dokument zpracovaný 

Ministerstvem zemědělství pro případ, kdy v místě nebezpečné nákazy nelze mimořádná 

veterinární opatření realizovat silami a prostředky veterinárních orgánů, složek IZS 

a chovatelů. K jejímu řešení je nutné přijmout taková opatření, jejichž realizace vyžaduje 

vyhlásit krizový stav. Obsahuje zejména popis krizové situace, její možné dopady, 

doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení krizové situace.  

 Typový plán epizootie může být dále rozpracován na místní podmínky a umožňuje zabývat 

se řešením hromadné nákazy zvířat v konkrétním územím. Tento dokument se nazývá 

„Operační plán krizové situace“ a je součástí krizového plánu kraje. 
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6. VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY NA ÚZEMÍ ČR A V ZEMÍCH  EU  

 
6.1. Výskyt ptačí chřipky ve světě a okolních zemích 

 
Nelze začít jinak než stručnou informací o tzv. Španělské chřipce, která se řadí mezi 

největší a nejznámější chřipkové pandemie. Proběhla v letech 1918 až 1920 a byla to zřejmě 

nejhorší pandemie v historii lidstva. Způsobil ji podtyp ptačí chřipky H1N1. Ptačí chřipka   

vznikla pravděpodobně v Číně, odtud se rozšířila do USA, kam v té době směřovalo velké 

množství lidí za prací. V průběhu první světové války byla ptačí chřipka z Ameriky převezena 

do Evropy, kde napadla především Španělsko, postihla ale i Indii, Austrálii a Tichomoří. 

Během krátké doby usmrtila na celém světě asi 25 až 50 milionů lidí. Chřipkou bylo zasaženo 

20 % lidstva a zemřelo 2,5 až 5 % obyvatel. [3,8] 

Celkem je zatím zdokumentováno 12 pandemií chřipky, z toho 11 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. 

V poslední době výskyt ptačí chřipky potvrdila celá řada států, zejména v oblasti Asie, 

Egyptu, Nigérie a Turecka. U volně žijících ptáků  také  Čína, Hongkong, Japonsko 

a Vietnam.  V  Evropě se potvrdil výskyt ptačí chřipky u chovů drůbeže ve Francii,  

Německu,   Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Británii. Jednalo se o výskyt nemoci 

u chovů drůbeže nebo u volně žijícího ptactva, v oblasti Asie se jednalo také o onemocnění 

lidí.  

SVS sleduje aktuální nákazovou situaci i za hranicemi státu a dostává pravidelná hlášení 

o vzniklých ohniscích nejen v Evropě, ale také na dalších kontinentech. Výčet států Evropy, 

u kterých byl výskyt ptačí chřipky potvrzen v roce 2008 je obsahem následující tabulky. 

 

Tabulka č1. Přehled potvrzených ohnisek ptačí chřipky v Evropě v roce 2008 

Přehled potvrzených ohnisek ptačí chřipky v Evropě v roce 2008 

Země Typ viru Datum potvrzení Druh 
Ukrajina H5N1 16. 1. 2008 drůbež 
Turecko H5N1 21. 1. 2008 drůbež 

Švýcarsko H5N1 22. 2. 2008 volně žijící ptáci 
H5N1 10. 1. 2008 volně žijící ptáci 

Velká Británie 
H7N7 4. 6. 2008 drůbež 

Německo H5N1 10. 10. 2008 drůbež 
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První potvrzený přenos ptačí chřipky z člověka na člověka 

 
Koncem prosince loňského roku Světová zdravotnická organizace (WHO) definitivně 

potvrdila první přenos viru H5N1 z člověka na člověka. K případu došlo při onemocnění 

rodiny v Pákistánu.V této zemi onemocnělo v období od října do začátku prosince 2008 virem 

H5N1 celkem devět osob. V polovině prosince 2008 došlo k prvnímu úmrtí člověka 

nakaženého ptačí chřipkou. Na základě tohoto zjištění byl do Pákistánu vyslán tým WHO, 

který u infikovaného jedince prokázal virus H5N1, ačkoliv se nedostal do kontaktu s drůbeží.  

Informace o přenosu ptačí chřipky z člověka na člověka byly zaznamenány i z Indonésie, 

Kambodže a Vietnamu. V žádné z těchto destinací však nebylo podezření na humánní šíření 

nákazy potvrzeno. [3] cit. 16. 1. 2009 

 

6.2. Výskyt ptačí chřipky v ČR 

 

a) u volně žijícího ptactva:  

 
• první případ ptačí chřipky byl potvrzen dne 27.3.2006 u labutě nalezené na Vltavě 

nedaleko Hluboké nad Vltavou. Přítomnost viru H5N1 v organismu této labutě 

potvrdily testy britské laboratoře ve Weybridge. V rámci ochranných opatření byla 

v této oblasti vytýčena pásma (tj. ochranné pásmo a pásmo dozoru) a  byla dodržována 

přísná veterinární  opatření 

• dne 1.4.2006 byla nalezena několik kilometrů od hranic s Rakouskem, v blízkosti 

rybníka Velká Černá (za obcí Mirochov),  již osmá labuť, u které byl prokázán typ 

viru H5N1    

• s prokázaným virem H5 byly nalezeny v Hluboké nad Vltavou další dvě labutě  

• u dalších čtyř labutí z Českých Budějovic, Bavorovic, Novovrbenského rybníka 

a Mirochova  byl prokázán vysoce patogenní vir H5N1 

• výskyt nebezpečného viru H5 byl potvrzen u dvou mrtvých labutí nedaleko Kostic na 

jižní Moravě  

• pozitivní případ se také potvrdil  29.6.2006 u labutě nalezené na břehu Mlýnského 

rybníka na Břeclavsku. 
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b) v uzavřeném chovu drůbeže: 

 
• poprvé se virus ptačí chřipky objevil 20.6.2007 u drůbeže v Tisové na Orlickoústecku, 

krůty byly nakaženy nejnebezpečnějším, na člověka přenosným virem H5N1 (vir 

potvrdila Národní referenční laboratoř v Praze) 

• další ohniska výskytu viru ptačí chřipky byla zjištěna 27.6.2007 na Ústeckoorlicku 

v Noříně (místní část obce Zálší) a dále 11.7.2007 v Kosoříně a Netřebech (místní část 

obce České Heřmanice) 

• poslední nákaza nízkopatogenním virem ptačí chřipky byla zjištěna 25.2.2009 u hus  

na Hodonínsku. 

 
     V roce 2008 nezaznamenala SVS žádný případ výskytu ptačí chřipky u volně žijícího 

ptactva na území ČR.  

 
Výše zmíněné výskyty ptačí chřipky u velkochovů na Ústeckoorlicku byly u nás úplně 

první a nikdo neměl žádné zkušenosti s řešením nákazy takového rozsahu. Z těchto důvodů 

se  v  Příloze č.2 těmto případům věnuji podrobněji.  
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7. STUDIE MOŽNÉHO VZNIKU PTA ČÍ CHŘIPKY V OLOMOUCKÉM 

KRAJI  

 

Studii jsem zaměřil zejména na chovatele drůbeže a vodní plochy (volně žijící drůbež 

a ptactvo),  kde je riziko nákazy ptačí chřipkou největší. Cílem studie je: 

• určit konkrétní místa možného vzniku ptačí chřipky na správním území Olomouckého 

kraje 

• na základě stanovených kritérií identifikovat místa s největší mírou rizika výskytu 

ptačí chřipky vyžadující nasazení složek IZS v případě jejího potvrzení (v závislosti na 

množství drůbeže, dislokaci atd.)  

• zpracování podkladů potřebných pro zhotovení datových vrstev geografického 

informačního systému (dále jen „GIS“) se znázorněním jednotlivých zdrojů rizika 

a možností vykreslení ochranných pásem kolem zdroje nákazy (3 a 10 km) 

• zpracování vzorového dokumentu se základními informacemi o zdroji rizika včetně 

vypracování mapových podkladů. 

 

Studii jsem rozdělil na dvě části: 

• analýza možnosti vzniku ptačí chřipky u chovatelů drůbeže 

• analýza možnosti vzniku ptačí chřipky u volně žijícího ptactva. 

 

7.1. Stanovení míst možného vzniku ptačí chřipky u chovatelů drůbeže 

 
Při stanovení možných míst výskytu ptačí chřipky u chovatelů drůbeže jsem vycházel 

z odborné konzultace a podkladů získaných z Krajské veterinární správy Olomouckého kraje. 

Ta shromažďuje a eviduje veškeré informace pomocí Integrovaného zemědělského registru. 

Z uvedeného registru lze vygenerovat přehledy obsahující pouze základní informace 

o chovatelích drůbeže v rámci Olomouckého kraje, tj. název subjektu (provozovatele), adresu 

subjektu, adresu hospodářství (provozovny) a PSČ. Takto vygenerovaný přehled chovatelů 

drůbeže obsahoval 130 záznamů. Ukázku z vygenerovaného přehledu uvádím v  Příloze č.3 . 

Pro zpracování studie bylo nutné rozšířit tyto informace o další údaje, tj. o druh chované 

drůbeže, její množství a kapacitu chovu. Z důvodu velké náročnosti na zpracování údajů 

za celý Olomoucký kraj jsem analyzované území rozdělil na menší správní celky.  
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Území Olomouckého kraje jsem rozdělil, v souladu s působností Hasičského záchranného 

sboru Olomouckého kraje, na územní odbory (ÚO), tj.:  

• ÚO Olomouc - správní území ORP Olomouc, Litovel, Uničov, Šternberk 

• ÚO Prostějov - správní území ORP Prostějov, Konice 

• ÚO Přerov - správní území ORP Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou 

• ÚO Sever - správní území ORP Šumperk, Mohelnice, Zábřeh, Jeseník. 

 

Studie se vztahuje k území v působnosti ÚO Olomouc (tj. chovatele drůbeže 

dislokovaných na správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc, Litovel, Uničov, 

Šternberk). V rámci analyzovaného území se jednalo o 36 chovatelů. Obdobný postup byl 

aplikován  pro celé území Olomouckého kraje. 

 

7.1.1. Postup při sběru dat o jednotlivých provozovatelích a chovech drůbeže: 

Při stanovení chovů drůbeže, u kterých je  reálný předpoklad zásahu složek IZS, bylo nutné 

brát v úvahu zejména kapacitu chovu, průměrný počet chované drůbeže, připravenost 

a vybavenost chovatele.  

 

Bez ohledu na výše uvedená kritéria bylo nutné provést u každého chovu:  

• přípravu identifikační karty chovu drůbeže (dále jen „identifikační karta“) pro 

vyplňování zjištěných údajů (dále viz bod 7.1.2.) 

• prvotní oslovení (telefonicky) s cílem zjistit množství a druh drůbeže, kapacitu 

provozovny a kontaktní osobu 

• provést zapracování zjištěných údajů do identifikační karty a datové vrstvy 

geografického informačního systému.  

 

Po zjištění prvotních informací bylo dále potřeba:  

• domluvit osobní návštěvu provozovny s cílem: 

o doplnění podrobných údajů do identifikační karty 

o provedení návrhu možného umístění dekontaminace osob a techniky 

o pořízení fotodokumentace provozovny a okolí 

• provést zapracování zjištěných údajů do identifikační karty a datové vrstvy GIS 

• provést vypracování mapových podkladů se znázorněním velkochovu, příjezdových 

komunikací a umístění dekontaminace osob a techniky. 
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7.1.2. Zpracování identifikační karty  

 
     Identifikační karta je dokument zpracovaný v programu Microsoft Excel, který je rozdělen 

na 2 samostatné listy.  

 
a)  List č.1 obsahuje: 

• základní údaje o provozovateli velkochovu 

• podrobné údaje o provozovně (chovu) 

• kontaktní údaje na příslušnou veterinární správu a veterinárního lékaře 

• možnosti umístění techniky a týlové zabezpečení 

• údaje o vlastních silách a prostředcích využitelných při likvidaci drůbeže. 

 

b) List č.2 obsahuje grafické znázornění s celkovým pohledem na velkochov a jeho okolí, 

příjezdové komunikace, znázornění hranice areálu a návrh na umístění dekontaminace osob 

a techniky 

 

Zpracovaná vzorová identifikační karta je součástí Přílohy č.4. 

          

7.1.3. Výsledky a zhodnocení provedené analýzy u chovatelů drůbeže   

 

V rámci analyzovaného území jsem nejprve telefonicky kontaktoval všechny chovatele 

drůbeže (36 chovatelů). Na základě zjištěných údajů jsem osobně navštívil 30 chovatelů. U 

zbylých 6 chovatelů, kde není reálný předpoklad zásahu složek IZS, jsem na základě  

zjištěných údajů zpracoval List č.1 identifikační karty s uvedením základních údajů 

o provozovateli a chovu.  

Příslušné údaje o všech chovatelích byly využity pro zpracování datové vrstvy pro GIS. Po 

jejím zpracování bylo následně posuzováno, zda se při vymezení ochranného pásma (3 km) 

a pásma dozoru (10 km) nenachází v těchto pásmech další chov drůbeže. Zjištěné údaje byly 

následně zapracovány do identifikační karty.  

 

Ukázka znázornění ochranného pásma a pásma dozoru kolem velkochovu v Olomouci – 

část Holice – využitím zpracované vrstvy GIS je uvedena v Příloze č.5. 
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Vyhodnocení zvoleného postupu sběru dat: 

• pro zjištění prvotních informací se osvědčil telefonní kontakt 

• pro zajištění podrobných informací se osvědčila osobní návštěva u chovatele 

• velmi dobře byla ze strany chovatelů vnímána identifikační karta 

• celkový sběr potřebných dat proběhl bez větších komplikací. 

 

Vyhodnocení připravenosti chovatelů pro řešení ptačí chřipky 

• chovatelé nedisponují dostatečným množstvím prostředků pro likvidaci a utracení 

drůbeže a rovněž prostředky pro zajištění neustálé dekontaminace osob a techniky 

• vzhledem k nevhodným vlastnostem (zejména u starších objektů) není většinou možné 

při utracení drůbeže využít zaplynování hal 

• většina chovatelů prokázala dobrou informovanost a snahu o spolupráci (důsledek 

zveřejnění údajů o výskytu ptačí chřipky na Ústeckoorlicku v roce 2007 

ve sdělovacích prostředcích). 

 

7.2. Stanovení míst možného vzniku ptačí chřipky u volně žijícího ptactva 

 
Mezi místa se zvýšeným rizikem výskytu ptačí chřipky patří veškeré vodní plochy a řeky 

na území Olomouckého kraje. Největší pravděpodobnost výskytu ptačí chřipky u volně 

žijícího ptactva je v okolí chovného rybníka u obce Šumvald, kde se chovají kachny v počtu 

cca 5 000 ks. Další místa možného výskytu jsou: 

a) ÚO Olomouc  –  v okolí toku řeky Moravy, Bystřice, Oskavy, Sitky, Trusovického    

                                a  Mlýnského potoka 

                            –  v okolí pískovny Poděbrady, Náklo, Chomoutov a vodního díla Tršice 

b) ÚO Prostějov  –  v okolí toku řeky Romže, Hlučely, Valová, Blata a Haná 

              –  v okolí vodního díla Plumlov 

     c) ÚO Přerov       –  v okolí toku řeky Moravy, Bečvy, Moštěnky, Olešnice a Blaty 

 –  v okolí odkaliště Přerov a soustavy rybníků u Tovačova 

d)  ÚO Sever        –  v okolí toku řeky Moravy, Desné, Bělé, Vidnávky, Branné, Třebůvky,  

                                 Mírovky, Moravské Sázavy a Nemilky 

–   v okolí vodního díla Dlouhé Stráně a Nemilka, Moravičanského  

     jezera. 
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8. ŘEŠENÍ  PTAČÍ  CHŘIPKY  SLOŽKAMI  IZS   

V případě realizace mimořádných veterinárních opatření nařízených v souvislosti s řešením 

nákazy ptačí chřipky je potřeba součinnosti a spolupráce veškerých dotčených orgánů státní 

správy, veřejné správy, složek IZS, chovatelů, právnických a podnikajících fyzických osob, 

ale i fyzických osob. V příslušné legislativě jsou přesně stanoveny jejich práva a povinnosti, 

postup při zjištění výskytu ptačí chřipky a odpovědnost za řešení nákazy. Jednu z primárních 

odpovědností, v případě výskytu ptačí chřipky u chovů drůbeže má chovatel a veterinární 

správa.  

 IZS je zapojen pouze v případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá HZS kraje, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo ministerstvo vnitra o společné 

řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání nebezpečné nákazy 

(ve smyslu § 34 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů). Právním 

důsledkem žádosti je organizace záchranných a likvidačních prací na úrovni: 

• místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpravidla 

v ohnisku nebezpečné nákazy nebo v ochranném pásmu), kde bude ustaven velitel 

zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS  

• operačního řízení společného zásahu složek IZS prostřednictvím OPIS IZS 

• obce s rozšířenou působností, kraje a ministerstvo vnitra jako tzv. strategické řízení, 

při kterém bude vytvořen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací příslušný 

krizový štáb (obce s rozšířenou působností, kraje, ministerstva vnitra). 

 

Zdolání nákazy ptačí chřipky musí být realizováno v souladu s veterinárním zákonem 

a vyhláškou o opatřeních pro tlumení aviární influenzy. Zapojení složek IZS při realizaci 

mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky v  souvislosti  s podezřením 

nebo potvrzením výskytu ptačí chřipky  a pro zabránění šíření nákazy se realizuje zejména 

v souladu: 

• s veterinárním zákonem 

• s § 34 zákona č.239 /2000 Sb., o IZS 

• se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně 

• s Operačním manuálem pro aviární influenzu, který vydala SVS ČR jako součást 

svých pohotovostních  plánů. 
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Rozsah a způsob provádění mimořádných opatření ke zdolání ptačí chřipky z pohledu 

činnosti IZS je uveden v Operačním manuálu pro aviární influenzu (dále jen „operační 

manuál“), který vydala SVS jako součást svých  pohotovostních plánů. Činnosti a postupy 

stanovené operačním manuálem dále upřesňuje dokument „Zapojení HZS ČR 

a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinárních opatření ke 

zdolání ptačí chřipky“ (zapojení HZS ČR a IZS). 

8.1. Analýza  činností  stanovených  složkám IZS a chovatelům při realizaci 
mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky 

 

V souvislosti s činností složek IZS jsem zpracoval analýzu určení, porovnání 

a vyhodnocení činností IZS ve prospěch mimořádných veterinárních opatření (MVO) ke 

zdolání ptačí chřipky, které pro tyto složky vyplývají z  operačního manuálu a dokumentu 

o zapojení HZS ČR a IZS. V rámci analýzy činností stanovených složkám IZS jsou brány 

v úvahu také povinnosti chovatelů související s nařízenými MVO. Cílem této analýzy je 

vypracování přehledného listu s uvedením veškerých činností jednotlivých složek IZS při 

likvidaci ptačí chřipky. Listy jsou zpracovány formou kontrolního seznamu, který umožňuje 

vyznačení plnění dané činnosti a zpětnou vazbu prováděných činností a zajištění potřebných 

prostředků. 

Z  operačního manuálu vyplývá, že veškeré činnosti související s nařízenými MVO má 

primárně zajišťovat chovatel. Pokud však nedisponuje dostatečným množstvím sil 

a prostředků nebo v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, tyto činnosti zajišťují složky IZS 

na jeho náklady. Složkám IZS Operační manuál dále stanovuje činnosti, za které jsou 

primárně odpovědny a nesouvisejí s činnostmi chovatele.  

Dokument o zapojení HZS ČR a IZS upřesňuje mimo činnost složek IZS také úkoly OPIS 

HZS ČR v souvislosti s nákazou. Jednotlivé činnosti jsou složkám IZS rozděleny pro každou 

složku samostatně.  

Z výsledků analýzy činností stanovených složkám IZS a chovateli a z vyhodnocení 

zpracované studie je zřejmé, že likvidaci ptačí chřipky u chovů drůbeže si bez účasti složek 

IZS nelze představit. IZS má nezastupitelnou roli v případě řešení ptačí chřipky a bez pomoci 

jeho složek není chovatel ani příslušná veterinární správa schopna komplexně zajistit MVO. 

Tímto se také potvrzuje zkušenost získaná z řešení ptačí chřipky na Ústeckorlicku v roce 

2007. 

Jednotlivé listy s výčtem stanovených činností pro složky IZS jsou uvedeny  v Příloze č.6. 
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8.2. Časové schéma činností při zjištění ohniska ptačí chřipka 

 

 

 
                                  Časová osa 

 

 

 

                           0 -1 hodina 

 

 

 

 

                           1-2 hodina 

                            

 

 

                           2-4 hodina 

 

 

                           4-6 hodina 

                            

 

 

                            8-9 hodina 

 

 

 

                            12-13 hodina 

 

                             

                            16-19 hodina 

                            

                            20-25 hodina 

Zjišt ění onemocnění 
Podezření na onemocnění 

 

CHOVATEL Ohlášení podezření SVL  
(případně KVS) 

Vyšetření zvířete 
Vyslovení podezření z nákazy 

(chovatel, SVL, KVS) 

Nařízení neodkladných opatření u 
chovatele do doby příchodu týmu expertů 

Spolupráce s týmem expertů při 
epizootologickém vyšetření a 

odběru vzorků 
Transport vzorků 

do SVÚ k vyšetření 

Pozitivní výsledek 
laboratorního vyšetření (KVS) 

Oznámení OPIS IZS  
o nákazové situaci 

Laboratorní vyšetření HAPAI 

Potvrzení HAPAI 
Oznámení OPIS IZS  

s žádostí o společný zásah 

Nájezd sil a prostředků 
IZS a PSLN  

Zahájení činností spojených s likvidací ohniska  

Onemocnění  
Příznaky onemocnění 

Nařízení MVO u chovatele 

Nedostatečný počet sil a prostředků 
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Analýza časového schématu činností při zjištění ohniska ptačí chřipky 

 

Pokud chovatel zjistí onemocnění drůbeže nebo má na něj podezření (vysoký úhyn, 

příznaky ptačí chřipky viz část 4.3.) je povinen tuto skutečnost oznámit soukromému 

veterinárnímu lékaři, případně KVS. Chovateli jsou nařízena neodkladná opatření do doby 

příjezdu týmu expertů, kteří ve spolupráci s chovatelem provedou epizootologické vyšetření 

a odběr vzorků.   

Po provedení potřebných šetření a v  případě potvrzení důvodného podezření a poté 

i pozitivního výsledku podává KVS informaci svému nadřízenému a následně operačnímu 

a informačnímu středisku IZS (dále jen „OPIS IZS“) o nákazové situaci. Veškeré tyto 

činnosti, od doby vzniku podezření chovatele až po samotné oznámení o nákazové situaci, by 

měly být splněny v rozmezí 8 až 9 hodin. Oznámení o nákazové situaci  na OPIS IZS není 

důvodem  k nasazení IZS (nejedná se o žádost o společné řešení mimořádné události). 

Současně jsou chovateli nařízena mimořádná veterinární opatření. V případě, že chovatel 

nemá personální ani technické možnosti splnit některou z nařízených činností, požádá 

chovatel písemně KVS, nebo OPIS IZS o společné řešení mimořádné události.  

V rozmezí zhruba 3-4 hodin je provedeno další laboratorní vyšetření s cílem určit, zda 

se nejedná o vysoce patogenní vir ptačí chřipky. V případě pozitivního výsledku laboratorního 

vyšetření následuje oznámení OPIS IZS s podáním žádosti o společné řešení mimořádné 

události. Po podání žádosti následuje organizace sil a prostředků potřebných pro řešení 

vzniklé situace, příprava pracovišť a následně zahájení likvidace ohniska nákazy.  

 

 

8.3. Návrh postupu činností IZS v případě řešení ptačí chřipky  
 

Na základě vyhodnocení části 8.2. jsem rozdělil činnost IZS na dvě části: 

• Příprava IZS před zahájením činností spojených s likvidací ohniska nákazy  

   (dále  jen „příprava IZS“) 

• Činnost IZS spojená s likvidací ohniska nákazy. 

 

 

 



 37 

8.3.1. Příprava IZS před zahájením činností spojených s likvidací ohniska  
 

Dobu po nahlášení nákazové situace lze využít v rámci přípravy na možný společný zásah 

IZS při řešení ptačí chřipky, a to i přesto, že žádost o společný zásah IZS zatím není, ani 

nemusí být vůbec podána. Příprava IZS (zejména OPIS IZS) by v této fázi měla být zaměřena 

zejména na sběr potřebných informací a studium zpracované dokumentace. 

 

PŘÍPRAVA IZS PO NAHLÁŠENÍ NÁKAZOVÉ SITUACE KVS 

 

Zjistit informace, zejména o: 

• zdroji nákazy (chovu drůbeže) – jeho dislokaci, charakteristiku terénu (dopravní 

obslužnost, zdroje vody, přívody elektrické energie), počet chované drůbeže, 

technologie chovu a další podrobnější údaje 

• dalších chovech drůbeže v pásmu 3 km a 10 km od ohniska nákazy vzhledem 

k možnému rozšíření nákazy a provedení preventivních opatření souvisejících 

s likvidací těchto chovů. 

 

Zdrojem těchto informací mohou být zpracované identifikační karty chovů drůbeže 

v Olomouckém kraji a mapové podklady s využitím GIS. Dalším možným zdrojem jsou také 

informace od úředního veterinárního lékaře, který se podílí na vyšetření nakažené drůbeže. 

 

PŘÍPRAVA IZS PŘI POTVRZENÍ VYSOCE PATOGENNÍHO VIRU A PODÁNÍ 

ŽÁDOSTI O SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ MIMO ŘÁDNÉ UDÁLOSTI   

 

Před zahájením činností spojených s likvidací ohniska je potřeba provést: 

• odbornou přípravu se zaměřením na stanovené činnosti složkám IZS a s využitím 

zpracovaných metodických listů  

• přípravu scénáře řešení a úvahu o budoucích potřebách sil a prostředků 

• provedení kontroly a zajištění  věcných prostředků (např. sorbenty, dezinfekční 

prostředky atd.) 

• zajištění potřebného počtu osob pro zabezpečení likvidace ohniska nákazy 

• posílení stavu na OPIS IZS v počátečních fázích mimořádné události (dále jen „MU“).  
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V  RÁMCI PŘÍPRAVY IZS K  VLASTNÍMU ZÁSAHU JE DÁLE POT ŘEBA 

PROVÉST: 

• určení hranice nebezpečné zóny a zajištění ohniska (zónu určí KVS, provedení 

je zpravidla ve smyslu oplocení, zajištění ohniska zabezpečuje Policie ČR) 

• zjištění možností chovatele ke splnění všech požadavků stanovených MVO 

• přípravu opatření k zabezpečení požadavků stanovených MVO, která nejsou 

v možnostech chovatele 

• dle rozsahu a složitosti provedení záchranných a zejména likvidačních prací zřídit 

štáb velitele zásahu (podrobnosti viz dále) 

• nasazení sil a prostředků IZS do prostoru ohniska nákazy. 

 

Štáb velitele zásahu 

 
Z vyhodnocení části 8.1. vyplývá, že likvidace ohniska ptačí chřipky vyžaduje nasazení 

většího množství sil a prostředků v rámci zásahu IZS. Proto je vhodné, aby si  velitel zásahu 

zřídil štáb velitele zásahu (dále jen "štáb"), jednotlivé úseky a určil velitele úseků. Štáb 

v souladu s rozhodnutími velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě zásahu, je 

využíván při koordinaci složek IZS a připravuje rozhodnutí velitele zásahu [19]. Štáb tvoří 

náčelník štábu a další členové štábu:  

• pro spojení (koordinace spojení na místě zásahu složkami IZS a OPIS IZS)  

• pro týl (organizace materiálního zabezpečení) 

• pro analýzu situace na místě zásahu  

• člen štábu pro nasazení sil a prostředků (organizuje součinnost jednotek a složek IZS 

na místě zásahu a jejich evidenci) 

• zástupci složek IZS, orgánu veterinární správy, krajské hygienické stanice, chovatele 

• odborníci (chemik, vodohospodář, atd.). 
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8.3.2. Činnost IZS spojená s likvidací ohniska nákazy 
 

Jednotlivé činnosti složek IZS spojené s likvidací ohniska nákazy musí být prováděny 

v souladu s  operačním plánem a zapojením HZS ČR a IZS a se zásadami uvedenými v části 

8.3. Výčet stanovených činností složkám IZS jsou součástí metodických listů v Příloze č.6.   

 

Rozdělení místa zásahu 

 
Vzhledem k charakteru zásahu při likvidaci ohniska ptačí chřipky je vhodné, aby si velitel 

zásahu zřídil jednotlivé bojové úseky (dále jen „úsek“) a určil velitele úseků. Zřízení úseku, 

případně sektoru, usnadňuje veliteli zásahu řízení zásahu, zaručuje bezprostřednější reakci 

nasazených sil a prostředků na vzniklou situaci, včetně soustředěnější práce několika jednotek 

pro splnění společného specifického úkolu [9].  

Na základě prostudování činností stanovených složkám IZS jsem vyhodnotil, že jejich 

hlavními činnostmi je zejména sběr zvířat, pomocné práce při jejich utracení a zabezpečení 

dekontaminace. Proto jsem navrhl  rozdělení místa zásahu na tyto úseky: 

• vyklízení a utrácení zvířat 

• plošná dekontaminace 

• dekontaminace techniky 

• dekontaminace osob. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení ne zcela běžné mimořádné události, zaměřil jsem 

se v následující části na činnost v jednotlivých úsecích, na možný pracovní postup, potřebu 

sil, využitelné prostředky a použití osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen 

„OOPP“) pro zasahující při zajišťování činnosti daného úseku. 
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ÚSEK VYKLÍZENÍ A UTRÁCENÍ ZVÍ ŘAT 
 

 

VYKLÍZENÍ ZVÍ ŘAT  

 
Způsob vyklízení zvířat se odvíjí zejména od zvoleného způsobu utracení zvířat. Vyklízení 

drůbeže lze provést dvěma způsoby: 

 
Vynášení živých jedinců a následné utrácení v kontejnerech pomocí CO2 

• fyzicky velmi náročné 

• vzhledem k ochraně zdraví zasahujících pracovníků nutno volit jako krajní řešení 

• v případě možnosti (s ohledem na stavební a technická omezení) vždy preferovat 

zaplynování celé haly. 

 

Vynášení kadavérů do kontejneru 

• lze využít v případě hromadného úhynu zvířat nebo při možnosti objemového 

utrácení zvířat (zaplynování celé haly) 

• fyzicky méně náročné.  

 

UTRACENÍ  ZVÍŘAT  

 
Utracení a neškodné odstranění infikovaných ptáků musí být prováděno co nejrychleji 

a v souladu s platnými právními předpisy. Aby se zabránilo přístupu volně žijících ptáků 

a jiných zvířat k infikovaným organickým materiálům, musí být likvidační práce 

prováděny, pokud možno, v uzavřeném objektu. Neškodné odstranění uhynulých zvířat a 

zvířat utracených v souvislosti s předmětnou nákazou zajišťují svými prostředky osoby 

k tomu oprávněné, zde asanační podnik, a to včetně přepravních prostředků a přepravy jako 

takové. V případě nezbytné nutnosti lze kadávery neškodně odstranit zahrabáním za 

stanovených podmínek (nejlépe přímo na místě, případně ve vytypovaných zahrabovištích). 

Pálení kadáverů, vzhledem k ekologické zátěži, riziku šíření viru a značným technickým 

problémům (návoz paliva, pohyb velkého počtu osob v ohnisku) je možné použít jen 

v případě vyčerpání ostatních možností. 

O způsobu utracení drůbeže, nasazení potřebné techniky a obsluhy rozhodne Pohotovostní  

středisko pro likvidaci nákaz (dále jen „PSLN“). Následně také zabezpečí poučení o správném 

pracovním postupu. 
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Základní způsoby utracení zvířat v ohnisku používané PSLN 

 
a) Elektrickým proudem  

• kapacita  – od 200 do 1000 ks /hod (nosnice do 400 ks/hod., krůty (5-7kg) do 300 

ks/hod, brojleři  do 1000 ks/hod, krůty (13 kg) do 200 ks/hod) 

• postup shodný s porážením drůbeže na  jatkách. 

 

b) Oxidem uhličitým CO2  ve velkých kontejnerech 

• kapacitu utrácení lze odhadnout na cca 3000 ks nosnic (brojlerů)/h, 500 krůt (hmotnost 

nad 10 kg) v jednom kontejneru 

• SVS má k dispozici 9 kontejnerů (7 tun) upravené pro utrácení drůbeže CO2 

• kontejnery jsou uloženy ve skladu Správy státních hmotných rezerv v Pohořelicích 

u Brna. 

 
c) Plynováním hal oxidem uhličitým CO2 

• je možno použít u drůbeže ustájené na podestýlce a v halách, které lze utěsnit 

• vhodné zejména pro vysoké koncentrace drůbeže 

• nevhodné je u klecového odchovu a u vodní drůbeže 

• menší náročnost na vyklízení drůbeže 

• při nízké okolní teplotě (zimní období) nelze provést vypařování CO2 ve výparnících – 

řešením je buď zahřívání výměníků pomocí teplometů nebo přímé navedení CO2 do 

hal (nerezové vedení), kde by se kapalný CO2 vypařoval. 

 

d) Injekční utrácení přípravkem T61 

• provádí veterinární lékař nebo pod jeho dohledem osoba odborně způsobilá.  

 

Utrácení zvířat v drobných chovech  

• zajišťuje veterinární správa prostřednictvím PSLN. 
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POTŘEBNÉ SÍLY PRO ZABEZPEČENÍ VYKLÍZENÍ A UTRACENÍ ZVÍ ŘAT 

Pro zabezpečení vyklízení a utracení zvířat je nutné počítat se silami pro: 

• vynášení zvířat  

• obsluhu kontejnerů  

• obsluhu utracení (SVS) 

• obsluhu nakladačů  

• obsluhu výparníku (zásobník CO2), (v případě zaplynování haly zajistí PSLN) 

• měření koncentrací a kontrola úhynu (v případě zaplynování haly). 

 
POUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROTICHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO 

VYKLÍZENÍ A UTRÁCENÍ ZVÍ ŘAT 

 

K ochraně těla je možno použít: 

• jednorázový ochranný oděv s tzv. bioatestem  

o Microgard 2500 

o 3M 4560 

• protichemický ochranný oděv rovnotlaký např. SOO-CO 

• protichemický oděv OPCH 90 PO – limitováno množstvím vzduchu dýchacího 

přístroje 

• pryžová holeňová obuv (gumové holinky) 

• gumové rukavice se speciální úpravou proti protržení. 

 

Ochrana zraku a dýchacích cest může být řešena:  

• brýlemi a rouškou  

• ochrannou maskou CM 6 s filtrem MOF 6 s bílým barevným kódem 

• filtrační polomaskou FF P3  

 
Doporučení pro použití OOPP na základě využití v praxi 

• dodržovat doporučenou dobu pobytu v oděvu (teplotní podmínky, namáhavá práce) 

• pro těžkou práci se nedoporučuje použít brýle a roušku (dochází k zamlžení brýlí 

a nasáknutí roušky potem a tím ke zvýšení odporu dýchání) 

• spoje u rukávů a nohavic je vhodné zatahovat páskou 

• nevýhodou jednorázového oděvu je možnost jeho trhání a lepení se na tělo. 
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ÚSEK  PLOŠNÉ  DEKONTAMINACE 

Po přemístění utracené drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí za účelem 

neškodného odstranění musí být části hospodářství, ve kterých byli ptáci chováni a navazující 

prostory a technologie vystříkány účinnými dezinfekčními prostředky. To samé se vztahuje na 

všechny části dalších budov, které byly  kontaminované během utrácení nebo během 

postmortálního vyšetřování. Dekontaminaci hal je nutné provádět v přetlakových chemických 

oděvech (příslušníci HZS ČR a AČR).  

Dekontaminace (dezinfekce)  infikovaných prostor: 
• dezinfikovány musí být veškeré jednotky fyzicky nebo funkčně propojené 

s hospodářstvím (tj. líheň, sklad vajec, balírna vajec, přepravníky vajec, provozy na 

zpracování vajec)  

• musí být provedeno čištění a dezinfekce zdí, podlah a stropů infikovaných provozů, 

které je zaměřeno na odstranění všech organických materiálů, kovové materiály (např. 

klece mohou být dekontaminovány ošetřením teplem) 

• veškeré vybavení používané uvnitř stáje, jako jsou napáječky a krmítka, musí být 

omyto a vystaveno působení dezinfekčního prostředku po dobu nejméně 24 hodin 

• zásobníky na pitnou vodu musí být vyprázdněny, vyčištěny a vydezinfikovány 

• zásobníky na krmiva (sila) musí být vyprázdněny, vymyty horkou tlakovou vodou 

a ošetřeny dezinfekcí plynováním 

• po vyčištění a vydezinfikování musí být všechny jednotky znovu dvakrát v intervalu 

sedmi dnů ošetřeny dezinfekčním prostředkem a vymyty vodou 

• podestýlka může být dezinfikována postřikem a pokryta odolnou plastovou fólií na 

dobu nejméně 42 dní se zajištěním, že zde proběhne likvidace patogena proběhnutím 

biotermického procesu. Z časových důvodů však může být vhodnější spálení 

• veškerá mastnota a nečistota musí být odstraněna pomocí odmašťovače ze všech 

povrchů a následně musí být plochy umyty vodou. 

 

SÍLY PRO ZABEZPEČENÍ PLOŠNÉ DEKONTAMINACE 

 
V návaznosti na rozsah plošné dekontaminace je vhodné počítat se: 

• 4-6 člennými skupinami (počet skupin  dle rozsahu dekontaminace) - činnost skupiny 

by měla být maximálně 1 hodinu – nutnost vytvořit více skupin 

• zajištěním obsluhy mobilní techniky.  
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PROSTŘEDKY PRO ZABEZPEČENÍ PLOŠNÉ DEKONTAMINACE 
 

Standardní prostředky pro dezinfekci: 

• Persteril 36 %  

•   Chlornan sodný - roztok s 2% aktivního chlóru, např. SAVO ředěno vodou 1:2 nebo 

rozpuštěný  pevný chlornan sodný ve vodě za dodržení dané koncentrace chloru 

•  Chlornan sodný – pevný, dezinfekce se provede posypem  

•  Chloramin (5% roztok chloraminu v 60oC teplé vodě). 

 
Mobilní technika: 

• automobil rozstřikovací ARS-12M 

• automobil chemický rozstřikovací ACHR-90. 

 
POUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROTICHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘI 

PLOŠNÉ DEKONTAMINACI 

 
Při použití plynotěsného přetlakového protichemického ochranného oděvu se musí dodržet 

maximální doporučená doba pobytu v tomto obleku. Pro plošnou dekontaminaci lze použít:  

Plynotěsné protichemické oděvy: OPCH 90 PO, TYCHEM, MSA-AUER Vautex SL, Vautex 

Elite M, Champion 

Dýchací techniku: MSA AUER - BD 96, AirMaXX, Dräger (PA 94). 

 
OČEKÁVANÉ ZVLÁŠTNOSTI  

• značné nasazení osob 

• velmi náročné na zajištění dýchací techniky (plnění tlakových lahví, dezinfekce masek 

a obleků, apod.) 

• pomalé ohřívaní teplé vody v automobilu ARS-12M  (v případě nutnosti urychlení 

prací je potřeba zabezpečit dovoz teplé vody) 

• velký hluk v kabině automobilu ARS-12M (obsluha často neslyší radioprovoz) 

• negativní působení dekontaminačních činidel (chloramin, persteril) na ochranné 

prostředky 

• spotřeba teplé vody na plošnou dekontaminaci je zhruba 3 automobily na 1 halu  

• spotřeba chloraminu na plošnou dekontaminaci je zhruba 110 kg na jeden automobil. 

Poznámka: S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisí také likvidace použitého 

dezinfekčního prostředku. Způsob likvidace musí být projednán  s orgány životního prostředí. 
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ÚSEK  DEKONTAMINACE OSOB 

 
Dezinfekce osob je prováděna podle požadavků orgánu veterinární správy. Při likvidaci 

ptačí chřipky je po celou dobu nutné mít zajištěnou hromadnou dekontaminaci osob. 

Prostředky pro zajištění dekontaminace má primárně zajišťovat chovatel a orgány veterinární 

správy. Při větším rozsahu řešené situace je většinou nutné nasadit  prostředky HZS ČR nebo 

Armády ČR.  

 
VÝBĚR PROSTORU PRO ROZVINUTÍ STANOVIŠTĚ DEKONTAMINACE OSOB 

(SDO) 

• na stavbu je třeba vyčlenit pokud možno rovný a čistý prostor. 

 

ČINNOST  OBSLUHY SDO 

• dohlížet a upravovat ústroj ochranných prostředků u všech osob vstupujících do 

ohniska zásahu (z počátku i vybavovat) 

• dekontaminovat všechny osoby opouštějící ohnisko nákazy 

• zamezit vstupu do ohniska osobám bez ochranných prostředků. 

 
V průběhu dekontaminace je obsluhou prováděna také: 

• kontrola nádrží na odpadní vodu 

• výměna plných odpadních barelů 

• doplňování spotřebního materiálu (pohotovostní souprava dimenzovaná na 1hodinu 

provozu linky). 

 

 

SÍLY PRO ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SDO 

• družstvo (1+5) pro uvedení stanoviště do pohotovosti 

• osoby potřebné pro obsluhu linky (stanovení v závislosti na rozsahu řešení) 

• 2 osoby pro dekontaminaci obsluhy 

• nutné zajistit střídání osob (dvojnásobný počet osob). 
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PROSTŘEDKY PRO ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI  SDO 

• dekontaminační linka SDO 1  

• dekontaminační linka SDO 2  

• dekontaminační sprcha 

• dezinfekční prostředky  

• voda 

• barely na odpadní vodu 

• spotřební materiál (ručníky, náhradní oblečení, atd.). 

 

DEKONTAMINACE OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH VYKLÍZENÍ ZVÍ ŘAT 

 
• hrubá očista 

• vysvléknutí a likvidace jednorázových ochranných prostředků 

• vlastní omytí a dezinfekce osob (Persteril 0,2%, voda) ve stanovišti dekontaminace 

osob.  

 
DEKONTAMINACE OSOB PROVÁDĚJÍCÍ  PLOŠNOU DEKONTAMINACI 

• hrubá očista 

• dekontaminace povrchu OOPP za použití Persteril 0,2%, voda. 

 

Poznámka: S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisí také likvidace použitého 

dezinfekčního prostředku. Způsob likvidace musí být projednán  s orgány životního prostředí. 

 

 

 
 

 

ÚSEK  DEKONTAMINACE  TECHNIKY 

Dezinfekce prostředků je prováděna podle požadavků orgánu veterinární správy. HZS ČR 

a Armáda ČR musí být připravena na provádění dezinfekce obvodu pneumatik kol, podběhů 

vozidel a celého vozidla.  
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ZABEZPEČENÍ DEZINFEKCE 

 
a) Dezinfekce obvodu pneumatik kol a podběhů vozidel 

Je prováděna zpravidla broděním v roztoku chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru 

nebo 3% chloraminu (jakýkoliv typ). Výška hladiny dezinfekčního roztoku musí být 

minimálně 10 cm. Podběhy vozidel musí být vystříkány roztokem chlornanu sodného s 2 % 

aktivního chlóru. 

 
b) Dezinfekce celého vozidla 

Doporučuje se  provedení pomocí stanoviště dekontaminace techniky (SDT), v případě 

nutnosti lze využít také mycí rám. 

 

ZÁSADY PRO ROZVINUTÍ SDT 

• umístit nejlépe na zpevněný terén (rozměr dekontaminační linky je 6x30 m) 

• částečně lze postavit na zpevněný a nezpevněný terén (u nezpevněné části je nutno 

zvýšit únosnost) 

• na povrch terénu je nutno položit geotextilie, které zamezí průniku ostřejších předmětů 

(hrubý povrch terénu, kamínky na polní cestě apod.) 

 

ČINNOST SDT 
• jako dezinfekční prostředek je vhodné použít  5% roztok chloraminu nebo roztok 

chlornanu sodného s 2% aktivního chlóru 

• obsluha SDT musí pracovat v ochranných oblecích, rukavicích, gumových             

botách  a ochranných maskách. 

 

OČEKÁVANÉ ZVLÁŠTNOSTI 
• nedostatek vhodného prostoru (zvýšení doby stavby SDT) 

• v místě nasazení není vhodný terén pro rozvinutí SDT – nutno vyplnit prohlubně pro 

vyrovnání geotextilie a dekontaminační vany (lze použít řezivo atd.) 

• při vysokém zatížení nákladními vozidly a traktory může dojít k poškození 

pojezdových roštů. 

Poznámka: S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisí také likvidace použitého 

dezinfekčního prostředku. Způsob likvidace musí být projednán s orgány životního prostředí. 
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8.4. Zásady a další opatření v souvislosti s likvidací ohniska nákazy  
 

Zásady při činnosti v ohnisku nákazy ptačí chřipky 

 
Činnost v ohnisku nákazy musí být prováděna za použití osobních ochranných pracovních 

prostředků. Pokud není znám důvod úhynu, tak zatím bez podání antivirového přípravku. 

V případě zásahu v ohnisku nebezpečné nákazy vysoce patogenním virem H5N1 je nutné 

zahájit preexpoziční profylaxi antivirovým přípravkem např. preparátem Tamiflu již před 

vstupem do ohniska. Profylaxe potrvá po celou dobu činnosti v ohnisku a dále 10 dnů po 

posledním kontaktu s infekčním materiálem, doba nasazení by neměla přesáhnout tři týdny. 

V rámci sledování zdravotního stavu musí příslušný funkcionář složky IZS  vést evidenci 

o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, datum narození, součást, datum a doba 

expozice) a o případných projevech změn zdravotního stavu. Sledování zdravotního stavu 

se zaměří zejména na následující příznaky - zvýšená teplota nad 38 st. C (měření tělesné 

teploty 2x denně), kašel, bolest v krku, dýchací obtíže, ale také zažívací poruchy – např. 

zvracení, průjem, bolesti břicha. Při změně zdravotního stavu se musí příslušník bez 

zbytečného prodlení podrobit mimořádné lékařské prohlídce v určeném zdravotnickém 

zařízení. Lékařský dohled je stanoven na dobu max. 20 dnů po poslední expozici virem. 

 

Odstranění infikovaných materiálů 
 

Odpady, organické materiály a všechny ostatní materiály, které není možné dezinfikovat 

musí být neškodně odstraněny. Jedná se zejména o odstranění trusu, vajec, vaječných 

výrobků, sena, krmiv, peří a přepravek na vejce. O způsobu odstranění  rozhodne orgán 

veterinární správy. S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisejí také likvidace 

použitého dezinfekčního prostředku. Způsob likvidace musí být projednán s orgány životního 

prostředí. 
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Další opatření  
 

Opatření k minimalizaci rizika přenosu nebezpečné nákazy na člověka u složek IZS 

Opatření k minimalizaci rizika přenosu a šíření nebezpečné nákazy na zasahující při sběru 

uhynulých zvířat a při zásahu v okolí nebo uvnitř ohniska nákazy jsou: 

- minimalizovat počty exponovaných osob 

- minimalizace doby expozice infekčnímu agens 

- používání osobních ochranných pracovních prostředků  

- profylaktické užívání antivirových přípravků (např. Tamiflu), pokud došlo ke kontaktu 

s nakaženým zvířetem 

- důsledné provádění dezinfekce, deratizace a přísné dodržování zásad osobní hygieny 

- vakcinace sezónní očkovací látkou proti chřipce (v případě vysoce patogenního viru) 

- sledování zdravotního stavu exponovaných osob. 

Zabezpečení zázemí pro zasahující  

 
Po dobu zásahu je nutné zajistit pro zasahující  zejména stravování, místnost pro odpočinek 

a ubytování. K zabezpečení je nejvhodnější využít kapacity a možnosti chovatele (např. 

administrativní budovu chovatele). V případě, pokud není chovatel schopen zajistit nezbytné 

zázemí pro zasahující, doporučuje se  využít prostorové možnosti nejbližší obce (tělocvična, 

sál, kulturní středisko atd.). 

 

Zajištění dalších prostředků pro zasahují 

 
V souvislosti s prováděním dekontaminace je nutné zabezpečit: 

• náhradní oblečení (teplákové soupravy) 

• ručníky, utěrky 

• mýdla, chlorové tablety 

• a další dle potřeby jednotlivých úseků. 

 

Informování veřejnosti 
 
 V souvislosti s výskytem ptačí chřipky a její likvidací je reálný předpoklad zvýšeného 

zájmu ze strany médií a veřejnosti. Zásady krizové komunikace pro oblast veřejných 

informací stanovuje „Plán mediální činnosti“, který je součástí dokumentu o zapojení HZS 

ČR a IZS. 
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9. OBYVATELSTVO V OCHRANNÉM  PÁSMU A V PÁSMU  DOZOR U  

 Při potvrzení výskytu ptačí chřipky v chovu drůbeže (hospodářství) je povinna KVS 

vymezit kolem hospodářství příslušná pásma. V případě potvrzení výskytu vysoce patogenní 

aviární influenzy se vymezuje kolem hospodářství ochranné pásmo o poloměru nejméně tří 

kilometrů a pásmo dozoru o poloměru nejméně deseti kilometrů, jehož součástí je ochranné 

pásmo. V případě potvrzení výskytu nízkopatogenní aviární influenzy se kolem hospodářství 

vymezuje pásmo s omezením o poloměru nejméně jednoho kilometru. [18] 

Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy stanovuje KVS v ochranném pásmu 

a v pásmu dozoru zajistit taková MVO, která umožní dohledat vše, co by mohlo šířit virus 

ptačí chřipky včetně drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, vajec, kadáverů, 

krmiva a podestýlky. Dohledání se vztahuje také na osoby,  které byly v kontaktu s nakaženou 

drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí anebo dopravních prostředků, které mají 

vazbu na hospodářství. Příslušná MVO jsou stanovena a vydána nařízením KVS.  

Aby tyto MVO mohly být realizovány, je KVS povinna zabezpečit plnou informovanost 

všech osob v ochranném pásmu a v pásmu dozoru o nařízených omezeních, která se jich 

týkají. Informovanost musí být zabezpečována všemi dostupnými prostředky, např. 

rozmístěním výstražných upozornění, spoluprací se sdělovacími prostředky a součinností 

s příslušnými orgány (zejména s obecním úřadem a starostou obce, příp. ORP). 

 

Předpokládaná MVO nařízená v ochranném pásmu a v pásmu dozoru na základě 

analýzy  vyhlášky o opatřeních pro tlumení aviární influenzy 

 
V ochranném pásmu se nařízená MVO vztahují na každého chovatele provozujícího 

komerční drůbežářské hospodářství s chovem drůbeže pro účely podnikání. Dále také na 

nekomerční hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pro 

vlastní potřebu nebo užití anebo jako zvířata v zájmovém chovu a pásmu dozoru. Všichni 

uvedení chovatelé nacházející se v ochranném pásmu jsou povinni neprodleně nahlásit místně 

příslušnému obecnímu úřadu údaje o počtu a druhu chované drůbeže nebo jiného ptactva. 

Obecní úřad tento soupis hospodářství předá KVS. 

V pásmu dozoru se nařízená MVO vztahují pouze na chovatele provozující komerční 

drůbežářské hospodářství s chovem drůbeže pro účely podnikání. Nevztahují se tedy na 

nekomerční hospodářství.  
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Chovatelé v  ochranném pásmu jsou povinni: 

a) neprodleně předat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí k utracení PSLN 

b) neškodně odstranit kadavéry uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 

(zabezpečuje obecní úřad). 

 
Pro chovatele provozující komerční drůbežářské hospodářství s chovem drůbeže pro 

účely podnikání v ochranném pásmu dále platí povinnost: 

a) vedení evidence o počtu kusů chované drůbeže s aktualizací minimálně jednou denně 

b) neprodleně provést dezinfekci všech dopravních prostředků a zařízení, které mohly být 

kontaminovány  

c) umístit dezinfekční vany a rohože při vjezdu do hospodářství a jednotlivých vchodů 

d) vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství a předložit tyto záznamy 

na požádání orgánu vykonávajícímu státní veterinární dozor. 

 
V ochranném pásmu a pásmu dozoru jsou chovatelé povinni uplatňovat tato MVO: 

a) umístit a držet veškerou drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí uvnitř budovy 

v hospodářství tak, aby nepřišlo do kontaktu s jinou drůbeží 

b) zamezit přístupu drůbeže, jiného ptactva nebo domácích zvířat do hospodářství 

c) neprodleně oznámit KVS pokles spotřeby krmiva o více jak 20 % nebo pokles 

produkce vajec o více než 5 % v průběhu dvou dnů 

d) neprodleně oznámit KVS úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 % nebo výskyt 

klinických příznaků 

e) dodržovat opatření k zamezení přenosu ptačí chřipky.  

 
V ochranném pásmu a pásmu dozoru je zakázáno: 

a) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje a kejdy z hospodářství bez  

souhlasu KVS 

b) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže 

c) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření 

d) pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, 

jednodenních kuřat, vajec a kadavérů  po pozemních komunikacích (možnost stanovení 

výjimky KVS) 

e)  volný pohyb psů mimo obydlí za účelem zabránění přímého kontaktu s uhynulými 

nebo nemocnými ptáky (pouze v ochranném pásmu). 
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V případě vymezení dalšího pásma s omezením jsou MVO obdobná jako v ochranném 

pásmu a pásmu dozoru. 

 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z MVO může KVS podle § 71 odst. 

1 písm. c) a § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona udělit pokutu. Fyzické osobě až do 

výše 50 000 Kč, právnické nebo podnikající fyzické osobě až do výše 2 000 000 Kč. [21]    

 

Platnost MVO dle vyhlášky o opatřeních pro tlumení aviární influenzy 

 V ochranném pásmu mohou být tato nařízení zrušena nejdříve po uplynutí 21 dní 

po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství a provedení 

kontrolních testů v komerčních hospodářstvích. V pásmu dozoru mohou být tato nařízení 

zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce 

infikovaného hospodářství. [21]    
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10. ZÁVĚR 

     Ve své diplomové práci jsem se věnoval problematice možného vzniku aviární influenzy  

(ptačí chřipky) v Olomouckém kraji a návrhům postupů řešení této nákazy.   

    Pro pochopení podstaty vzniku ptačí chřipky jsem považoval za nutné v teoretické části 

uvést základní informace o tomto onemocnění, tj. možnostech vzniku ptačí chřipky, 

možnostech jejího šíření, příznacích a preventivních opatřeních proti nákaze.  

     Hlavním cílem práce bylo provedení studie možnosti vzniku ptačí chřipky na území 

Olomouckého kraje. Na základě této studie bylo možné konkretizovat místa případného 

vzniku ptačí chřipky u chovatelů drůbeže a volně žijícího ptactva na uvedeném území. 

Získané údaje o chovatelích drůbeže jsem zapracoval do identifikačních karet a podle těchto 

karet následně zpracoval datovou vrstvu geografického informačního sytému, která umožňuje 

zobrazit konkrétní zdroj rizika a vyznačit jednotlivá pásma v okolí ohniska nákazy. 

Vyhodnocením studie a zjištěním připravenosti chovatelů drůbeže se potvrdilo, že likvidaci 

ohniska ptačí chřipky lze provést pouze za účasti složek IZS. Z tohoto důvodu jsem 

podrobněji analyzoval zapojení složek IZS do činností souvisejících s výskytem, likvidací 

a prevencí vzniku ptačí chřipky. Pozornost jsem věnoval postupům, které vyplývají pro IZS 

a chovatele z příslušných právních předpisů. Pro jednotlivé složky IZS jsem následně 

zpracoval metodické listy s výčtem stanovených činností (včetně zapracování činností 

chovatelů, které v případě jejich nepřipravenosti budou plnit složky IZS). Na základě 

vyhodnocení těchto činností jsem navrhl postup IZS při potvrzení výskytu a při likvidaci ptačí 

chřipky. Postup IZS jsem rozdělil na fázi přípravy a samotnou činnost při likvidaci ohniska 

nákazy. Součástí návrhu je rozdělení místa zásahu a uvedení využitelných  prostředků pro 

zabezpečení stanovených činností v jednotlivých úsecích.  

Vzhledem k tomu, že v případě potvrzení výskytu ptačí chřipky  je nutné vymezit ochranné 

pásmo, pásmo dozoru, případně další pásmo, proto v závěru diplomové práce uvádím opatření 

k zabezpečení ochrany obyvatelstva v těchto pásmech. 

 Informace uvedené v diplomové práci lze využít i v praxi. Mimo podrobné údaje 

o možnosti vzniku ptačí chřipky na území Olomouckého kraje se jedná o možnost 

všeobecného využití metodických listů pro složky IZS, navržený postup IZS při potvrzení 

výskytu a likvidaci nákazy a opatření vztahující se na obyvatelstvo ve stanovených pásmech.  

Tím, že jsem zpracoval tuto diplomovou práci, jsem získal mnoho poznatků, zkušeností 

a informací, které mohu využít při své práci u HZS Olomouckého kraje a v případě potřeby 

tím přispět k minimalizaci negativních důsledků výskytu ptačí chřipky. 
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12. POUŽITÉ ZKRATKY 

AČR   Armáda České republiky 

ARS   Automobil rozstřikovací  

ČR   Česká republika  

DNK   Deoxyribonukleová kyselina 

EU   Evropská unie 

GIS   Geografický informační systém 

GŘ   Generální ředitelství 

HAPAI  Highly Pathogenic Avian Influenza, vysoce patogenní vir ptačí chřipky 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

KVS   Krajská veterinární správa 

LAPAI  Law Pathogenic Avian Influenza, nízkopatogenní vir ptačí chřipky 

MU   Mimořádná událost 

MV   Ministerstvo vnitra 

MVO   Mimořádná veterinární opatření 

MZe   Ministerstvo zemědělství 

ORP   Obec s rozšířenou působností  

OPIS        Operační a informační středisko 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

PSLN  Pohotovostní středisko likvidace nákaz 

RNK   Ribonukleová kyselina 

SDO   Stanoviště dekontaminace osob 

SDT   Stanoviště dekontaminace techniky 

SVL   Soukromý veterinární lékař 

SVS   Státní veterinární správa 

SVÚ   Státní veterinární ústav 

ÚO   Územní odbor 

VZ   Velitel zásahu 

WHO  World health organisation, Světová zdravotnická organizace 

ZOD   Zemědělské obchodní družstvo 

 

 



 57 

PŘÍLOHY 

Příloha č.1 
Časové rozmezí a následky mezilidského přenosu u rodinného výskytu viru  

H5N1 ve Vietnamu 

Příloha č.2 Ptačí chřipka v Pardubickém kraji od 20. června do 14.srpna 2007 

Příloha č.3 
Ukázka přehledu chovatelů drůbeže v Olomouckém kraji vygenerovaného  

z Integrovaného zemědělského registru 

Příloha č.4 Vzorová identifikační karta chovu drůbeže (List č.1 a č.2) 

Příloha č.5 
Ukázka znázornění ochranného pásma a pásma dozoru kolem velkochovu 

v Olomouci – část Holice – využitím vrstvy GIS 

Příloha č.6 Přehled stanovených činností složkám IZS při likvidaci ptačí chřipky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.1  Časové rozmezí a následky mezilidského přenosu u rodinného výskytu 

viru  H5N1 ve Vietnamu 

 

Časové rozmezí mezilidského přenosu u rodinného 

výskytu H5N1 ve Vietnamu [den]  

1 3 4 7 8 9 10 20 

Poznámka 

1. manžel 

31 let 

  úmrtí 4.den po 

hospitalizaci 

netestován na H5N1 

2. sestra 

30 let 

 úmrtí po 10 dnech po 

hospitalizaci 

H5N1 pozitivní 

3. sestra 

23 let 

 úmrtí po 10 dnech po 

hospitalizaci 

H5N1 pozitivní 
4. manželka 

28 let 

 
uzdravení 

H5N1 pozitivní 

Obrázek č.4 Rodinný výskyt H5N1 – mezilidský přenos   

zdroj: [4] 

  

 fyzický kontakt s kachnami                       začátek onemocnění, kašel, horečka 

 

      hospitalizace                                              úmrtí 

 

Tento případ se stal v lednu 2004 ve Vietnamu a zahrnoval infekci H5N1 u 4 osob žijících 

v jedné domácnosti. Muž (31 let) onemocněl v lednu a zemřel 4 dny po hospitalizaci, jeho 

žena rovněž onemocněla, byla hospitalizována s potvrzenou H5N1 infekcí a uzdravila se. Dvě 

sestry onemocněly 3. a 4. den po hospitalizaci manžela a zemřely 13 dní poté. Onemocnění 

nebyla přenesena na zdravotnický personál ani do lokální komunity, v níž výše uvedení žili. 

Kmeny virů obou sester byly totožné, muž byl považován za zdroj nákazy, sestry a manželka 

se staly sekundárními přenašečkami viru H5N1. Je to jeden z mála případů, kdy se připouští 

mezilidský přenos infekce virem H5N1, ale není jednoznačným způsobem prokázán 

a zdokumentován. 

 

 



 

Příloha č.2   Ptačí chřipka v Pardubickém kraji od 20. června do 14.srpna 2007 

 

Informace použité v této příloze jsou součástí podkladů získaných z  Krajského úřadu 

Pardubického kraje a HZS Pardubického kraje.  

1. Podrobné informace o ohniscích ptačí chřipky  

 
1.1. Ohnisko Tisová 
 

Ohniskem nákazy v Tisové u Vysokého Mýta byl chov krůt, jejichž chovatelem bylo 

Zemědělsko-obchodní družstvo Zálší (dále jen „ZOD Zálší“). Krůty byly chovány v 5 halách 

po naskladněných 1.200 kusech s hmotností cca 9 kg/kus. Od 16. 6. 2007 byl chov 

antibioticky léčen na laboratorně potvrzené bakteriální onemocnění. K 20. 6. 2007 došlo 

k úhynu stovek kusů a z odebraných vzorků potvrdil v pozdních odpoledních hodinách Státní 

veterinární ústav Jihlava virus ptačí chřipky H5. Veterinárním lékařem krajské veterinární 

správy byla provedena uzávěra ohniska nákazy a chovateli nařízena mimořádná veterinární 

opatření. 

V souladu s platnou legislativou bylo krajskou veterinární správou stanoveno pásmo 

ochrany s poloměrem 3 km (cca 17 tisíc ks drůbeže) a pásmo dozoru s poloměrem 10 km (cca 

350 tisíc ks drůbeže). Dále byl nařízen způsob zacházení s drůbeží a dalšími ptáky, zacházení 

s produkty jejich chovu a odpady z chovu, a to v jednotlivých pásmech. Byl  stanoven postup 

ke zdolání nákazy, což znamenalo utracení ptáků, plošná dezinfekce po 24 hodinách vyklízení 

podestýlky, umytí a následná dezinfekce všech prostor v ohnisku. Velitelem zásahu byl 

stanoven příslušník HZS Pardubického kraje.  

 

Dne 21. 6. 2007 

8:00 hod. – příslušník HZS společně se štábem velitele zásahu začal jednat v administrativní 

budově mechanizačního střediska ZOD Zálší. Výsledkem bylo určení míst pro zřízení 

stanoviště dekontaminace osob, stanoviště dekontaminace techniky a zajištěn dostatečný 

počet osob nutných k vynášení krůt do speciálních kontejnerů k utrácení plynem CO2. Pro 

samotné nasazení se využily tři  dvacetičlenné skupiny, které se střídaly, s ohledem na 

klimatické podmínky, v cca 2 hodinových intervalech. Kapacitní možnosti ZOD Zálší 

neumožňovaly vyčlenit víc než jednu skupinu, proto byly další dvě skupiny zajištěny 

 příslušníky AČR.  



 

13:00 hod. – začalo vyklízení hal. Do té doby bylo potřeba: 

• postavit stanoviště dekontaminace osob  

• postavit stanoviště dekontaminace techniky ( v prázdné silážní jámě před halami ) 

• připravit zařízení pro usmrcování krůt CO2 (odpovědnost Pohotovostního střediska 

pro likvidaci nákaz SVS) 

• připravit speciální kontejnery pro odvoz kadavérů 

• pro všechny osoby předurčené pro práci v ohnisku zajistit dostatečný počet 

antivirotika Tamiflu. 

 

15:00-17:00 hod. - začaly přípravné práce pro zahájení plošné dekontaminace, kterou 

zajišťovali společně příslušníci AČR a HZS Pardubického kraje ve 4 skupinách po 4-5 

osobách v přetlakových protichemických oblecích. AČR připravovala dodávku 5% roztoku 

chloraminu v 600 C teplé vodě a samotná příprava dekontaminačního roztoku pak probíhala 

ve dvou speciálních vozidlech ARS. Práci v přetlakových protichemických oděvech 

zajišťovali společně příslušníci AČR a HZS Pardubického kraje.  

20:00 hod. - současně probíhaly obě činnosti, t.j. vyklízení a utrácení krůt a plošná 

dekontaminace již vyklizených hal.  

21:00 hod. – plánované práce na tento den byl  ukončeny s tím, že bylo vyklizeno 80% krůt 

a dekontaminováno 20% plochy hal.  

 

Dne 22. 6. 2007 

7:00 hod. – zahájení činnosti 

8:30 hod. – začalo vyklízení krůt  

10:00 hod. – byla zahájena plošná dekontaminace. S ohledem na technické možnosti ARS byl 

u přípravy roztoku chloraminu změněn způsob ohřevu teplé vody. Příprava teplé vody přímo 

v ARS (cca 2.200 l), která trvá cca 1 hodinu, byla nahrazena dovozem teplé vody z teplárny 

podniku Saint-Gobain a.s. v Litomyšli, k přepravě bylo využito vozidlo CAS 32. Tím se 

podstatně urychlily práce při plošné dekontaminaci hal.  

12:00 hod. – bylo ukončeno vyklízení krůt z hal a jejich utrácení  

17:00 hod. – ukončena plošná dekontaminace  

Souběžně s výše uvedenými činnostmi probíhalo v obci Tisová utrácení drobnochovů, 

které bylo plně v režii Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz SVS. Dovoz vody 

odborné firmě, která prováděla následnou konečnou dezinfekci, zabezpečovaly jednotky 



 

požární ochrany. Od ukončení plošné dekontaminace jednotlivých hal běžela 24 hodinová 

lhůta pro působení dezinfekce.  

 
Dne 23. 6. 2007 

Z preventivních důvodů byl za asistence jednotek požární ochrany spálen stoh, ze kterého 

pocházela sláma na podestýlku pro chov krůt. Spálení stohu bylo nařízeno vzhledem k tomu, 

že nebylo možné vyloučit, že je také kontaminován virem ptačí chřipky.  

Poslední činností dne 23.6.2007 bylo vyklízení podestýlky z hal a jejich následné důkladné 

umytí. Tyto činnosti již prováděli zaměstnanci ZOD Zálší pomocí vlastní techniky. 

Dekontaminaci osob i techniky při vyklízení podestýlky zajišťovala AČR svými prostředky 

a po ukončení těchto prací byla ukončena i činnost AČR. Dekontaminaci osob při mytí hal 

prováděl HZS Pardubického kraje ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje.  

 

Dne 25. 6. 2007 

14:00 hod. - bylo ukončeno mytí hal, místo zásahu bylo poté předáno zástupci KVS.  

Ve dnech 25.6.2007 a 2.7.2007 byly při použití 5 % roztoku chloraminu provedeny 

soukromou firmou dezinfekční práce v hospodářství. 

Tabulka č.1 Souhrn informací k ohnisku nákazy v obci Tisová  

Základní informace ohnisko Tisová 
Drůbež  Krůty cca 11 kg/ks Počet kusů / hmotnost 6 000 / 66 tun 

Počet hal 5 Způsob ustájení Podestýlka 

Celková doba zásahu 114 hodin Celkový počet osob 265 

Počty osob a techniky podílejících se na likvidaci ohniska 
Složka Osoby Technika Vydané Tamiflu 

HZS ČR 48 20 HZS ČR 22 
Policie ČR 93 42 Policie ČR 82 
Armáda ČR 79 19 Armáda ČR 0 
Veterinární správa 13 6 Veterinární správa 12 
Hygienická služba 2 1 Chovatelé 62 

Počty osob a techniky podílejících se na likvidaci ohniska 
Složka Osoby Technika Vydané Tamiflu 

Chovatelé ( přibližně) 30 10 Asanace s.r.o. Žichlínek 101 

Celkem 265 98 Celkem 279 

Likvidace drůbeže v malochovech v obci Tisová 

Drůbež celkem   1 120 ks 
 



 

1.2. Ohnisko Nořín  

 
Dne 27. 6. 2007 byl ředitelem KVS potvrzen výskyt ptačí chřipky v dalším chovu 

v Noříně, části obce Zálší, chovatelem bylo opět ZOD Zálší. Virus byl zjištěn na základě 

laboratorního vyšetření brojlerů. Brojleři byli chováni v objektu bývalého kravína ve dvou 

patrech v celkovém počtu cca 27.000 kusů, přičemž nebyly pozorovány žádné klinické 

příznaky aviární influenzy. I zde bylo vytýčeno pásmo dozoru i pásmo ochrany, které však 

svým  rozsahem (10 km) zasahovalo i do Královéhradeckého kraje, proto byl o situaci 

informován hejtman Královéhradeckého kraje. Pro samotnou likvidaci byl stanoven obdobný 

postup jako v případě ohniska v  Tisové, velitelem zásahu (VZ) byl opět příslušník HZS 

Pardubického kraje.  

Vzhledem k velmi omezenému prostoru v okolí chovu nastal problém při zajišťování  

prostoru pro rozvinutí dekontaminace AČR. Z tohoto důvodu bylo nutné vyžádat cestou OPIS 

GŘ HZS ČR odřady z jiných HZS ČR, konkrétně odřad HZS hl. m. Prahy, HZS  

Královéhradeckého kraje a 156. záchranný prapor Olomouc. Na základě doporučení 

a požadavku ze strany hygieniků bylo rozhodnuto, že k řízení zásahu a k pracím v ohnisku 

boudou použity, pokud možno, stejné osoby jako v případě likvidace ohniska v Tisové. Další 

menší komplikace nastala při umístění štábu velitele zásahu, protože umístění přímo v  Noříně 

nebylo možné.  

 

Den 27. 6. 2007 

14:00 hod. – započata činnost štábu velitele zásahu  

14:30 hod. - proběhla tisková konference za účasti všech zainteresovaných složek a orgánů 

s cílem podat médiím nezkreslené informace k dalšímu postupu v souvislosti s druhým 

výskytem viru ptačí chřipky v uzavřeném chovu v ČR. Tisková konference byla vysílána živě 

na programu ČT2. 

20:00 hod. – zahájeno vyklízení brojlerů a jejich utrácení s tím, že práce byly prováděny 

nepřetržitě příslušníky Armády ČR. V souvislosti s prací v nočních hodinách muselo být 

zabezpečeno osvětlení objektu a dekontaminačních stanovišť, včetně osvětlení 

bezpečnostního koridoru. K vyklízení brojlerů z haly byly použity plastové boxy. Brojleři byli 

z boxů přemístěni do kontejneru s CO2,  pomocí kterého byli utraceni.  

 

 

 



 

Den 28. 6. 2007 

03:17 hod. – činnosti byly ukončeny.Plošná dekontaminace objektu byla provedena stejným 

způsobem jako v prvním případě společnými silami AČR a HZS Pardubického kraje.   

Ranní hodiny - probíhalo utrácení drobných chovů v Noříně. Práce prováděli pracovníci 

Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz SVS. Technicky byla činnost zabezpečena stejně 

jako v prvním případě, tedy ve spolupráci s jednotkami požární ochrany.  

Dopolední hodiny - v blízkosti objektu byla vyhloubena jáma pro uložení podestýlky.  

  

Dne 29. 6. 2007 a 7. 7. 2007 

Po uplynutí 24 hodinové lhůty pro působení dezinfekce proběhlo vyklízení podestýlky a od 

17:00 hod. probíhalo mytí haly, které pokračovalo nepřetržitě do 30. 6. 2007 do 12:00 hod., 

kdy byly práce v ohnisku ukončeny a místo zásahu bylo předáno zástupci krajské veterinární 

správy. Ve dnech 30. 6. 2007 a 7. 7. 2007 byly při použití 5 % roztoku chloraminu provedeny 

soukromou firmou dezinfekční práce v hospodářství. 

Tabulka č.2 Souhrn informací k ohnisku nákazy v obci Nořín  

Základní informace ohnisko Nořín 
Drůbež  Brojleři cca 2 kg/ks Počet kusů / hmotnost 27 000/ 54 tun 

Počet hal 1 dvoupatrová Způsob ustájení podestýlka 

Celková doba zásahu 68 hodin Celkový počet osob 253 

Počty osob a techniky podílejících se na likvidaci ohniska 
Složka Osoby Technika Vydané Tamiflu 

HZS ČR 64 39 HZS ČR 58 

Policie ČR 80 32 Policie ČR 82 

Armáda ČR 84 20 Armáda ČR 5 

Veterinární správa 13 6 Veterinární správa 6 

Hygienická služba 2 1 Chovatelé 23 

Chovatelé ( přibližně) 25 10 Asanace s.r.o. Žichlínek 50 

Celkem 268 108 Celkem 224 

Likvidace drůbeže v malochovech v obci Tisová 

Drůbež celkem   220 ks 
 

 

 

 



 

1.3. Ohnisko Netřeby a Kosořín 

 

Dne 11. 7. 2007 

Třetí a čtvrté ohnisko potvrdila Národní referenční laboratoř pro ptačí chřipku Státního 

veterinárního ústavu Praha dne 11. 7. 2007 ve 12:00 hod. Jednalo se o přítomnost 

influenzového viru s antigenem H5 v chovech drůbeže v Netřebech a Kosoříně. Virus byl 

diagnostikován ve dvou rozmnožovacích chovech drůbeže masného typu ve stávajícím 3 km 

ochranném pásmu, z předešlých ohnisek. Jednalo se o hospodářství firmy VAJAX a.s. v obci 

Kosoříně a hospodářství MACH DRŮBEŽ a.s. v Netřebech (místní část obce České 

Heřmanice). V obou chovech, podobně jako u chovu v Noříně, nebyly pozorovány žádné 

klinické příznaky aviární influenzy. Virus byl zjištěn na základě pravidelného 14-ti denního 

virologického monitoringu komerčních chovů přesunujících násadová vejce do líhní.  

Vzhledem k místním podmínkám byla zvolena dekontaminační stanoviště HZS ČR, a to 

dvě stanoviště dekontaminace osob a dvě stanoviště dekontaminace techniky. Tato stanoviště 

byla doplněna také technikou a příslušníky AČR z 152. záchranného praporu Kutná Hora 

a 154. záchranného praporu Rakovník. 

U těchto dvou ohnisek byl pro utrácení drůbeže navržen odlišný postup, který spočíval 

v tom, že na začátku prací bylo utrácení prováděno již zavedeným způsobem a souběžně se 

provádělo utrácení pomocí zaplynování hal CO2.  Tento způsob nebyl dosud u nás použit 

a jeho cílem bylo snížit náročnost prací při vyklízení.  

 

15:00 hod. - byl projednán postup prací se zástupci obou chovatelů, kteří byli seznámeni 

s problematikou prací v ohnisku a požádáni o zajištění místa pro štáb, zajištění stravování 

a ubytování pro zasahující. Vzhledem k tomu, že obě firmy neměly téměř žádné zázemí 

a počet zaměstnanců byl velmi malý, byla využita nabídka ZOD Zálší a štáb byl umístěn opět 

v jeho administrativní budově v obci Zálší. Stejným způsobem bylo zajištěno i zázemí pro 

zasahující.  

Dalším problémem oproti minulým chovům byl způsob umístění drůbeže. Slepice byly 

sice chovány na podestýlce, ale ve středové ose haly byla automatická snášková hnízda a po 

stranách haly byly umístěny krmné linky. Tyto linky bylo nutné před samotným začátkem 

likvidace chovu odbornou firmou demontovat a vynést mimo haly. Vytvoření harmonogramu 

činností  negativně ovlivnilo několik faktorů, např. nedostatečná kapacita asanačního podniku 

Žichlínek a přepravní kapacita (počet kontejnerů).  

 



 

Odpolední a noční hodiny – bylo rozhodnuto o provedení přípravných prací, tj. rozvinutí 

dekontaminačních stanovišť a demontáž technologie. 

 

Dne 12. 7. 2007 

Dopolední hodiny – bylo zahájeno utrácení v Netřebech a následně kontinuálně pokračovalo 

v  Kosoříně. Po ukončení přípravných prací v Netřebech byly započaty další činnosti, na které 

byl zajištěn dostatečný počet sil a prostředků. Pro kontinuální přechod prací na farmu Kosořín 

a nepřetržitou činnost ke zdolání ohnisek nákazy vyžádal HZS Pardubického kraje odřady 

z ostatních HZS krajů o počtu 20 příslušníků na odřad. Počet a předpokládaný čas nasazení 

odřadů se průběžně aktualizoval. Celkem bylo nasazeno 10 odřadů HZS krajů.  

 
Odpolední hodiny - byly zahájeny přípravné práce pro zaplynování hal v Kosoříně. 

Současně s těmito pracemi se uskutečnil přesun vybavení pro utrácení drůbeže (kontejnery, 

stanice CO2 ) z Netřeb 

22:00 hod. - činnost byla ukončena.  

 

Dne 13. 7. 2007 

11:00 hod. - uskutečnilo se poslední mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje s cílem 

dořešit situaci v souvislosti se třetím a čtvrtým ohniskem viru ptačí chřipky v Pardubickém 

kraji. 

Na základě odborného stanoviska krajské veterinární správy bezpečnostní rada kraje 

doporučila preventivní utracení zbývajících zdravých chovů v tříkilometrovém pásmu ohniska 

nákazy. Jednalo se o farmy ZOD Zálší v Loučkách – 6 hal (10 tisíc krůt a 54 tisíc brojlerů) 

a v Zářecké Lhotě - 2 haly (3 tisíce krůt). Postup utrácení u těchto chovů se různil, 

v Loučkách bylo vzhledem k technickým možnostem zvoleno zaplynování hal. V Zářecké 

Lhotě bylo utrácení drůbeže zaplynováním hal technicky nemožné, proto se zvolilo utrácení 

v kontejnerech s CO2. S ohledem na skutečnost, že se utrácely zdravé chovy, nebylo nutné 

zajišťovat dekontaminační stanoviště.  

21:00 hod. – bylo zahájeno zaplynování hal v Loučkách.  

 

Dne 14. 7. 2007 

Vyklízení drůbeže pokračovalo a pokračovala také následná plošná dekontaminace hal 

v Kosoříně až do 04:00 hod., kdy byla ukončena dekontaminace poslední haly.  

17:00 hod. – bylo ukončeno vyklizení chovů. Na toto vyklizení byli v Zářecké Lhotě nasazeni 



 

příslušníci AČR, v Loučkách příslušníci HZS vybraných krajů.  

18:00 hod. - na jednání štábu bylo oznámeno ukončení stěžejních prací, další činnost na místě 

zásahu pokračovala zajištěním stanovišť dekontaminace techniky a dekontaminace osob pro 

zaměstnance chovatele, kteří provedli vyklízení podestýlky a mytí hal.  

 

Dne 15. 7. 2007 

S účinností od 00.00 hod. dne 15. 8. 2007 zrušily Krajská veterinární správa pro 

Pardubický kraj a Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj nařízená mimořádná 

veterinární opatření v pásmech 3 a 10 km. 

 

Dne 19. 7. a 30. 7. 2007 

Probíhala dezinfekce hospodářství – ohnisek. Tuto dezinfekci provedla soukromá firma za 

použítí 5% roztoku chloraminu v Netřebech. V Kosoříně ve dnech 21. 7. 2007 a 28. 7. 2007. 

Během jejich platnosti (t.j. od 21. 6. 2007 do 14. 8. 2007) bylo vyšetřeno celkem 4.026 

vzorků ze 113 chovů nebo lokalit s cílem zjistit zdroje nákazy, vyloučit dalších podezření z 

nakažení a s cílem monitorovat nákazové situace. 

 

Tabulka č. 3 Souhrn informací k ohnisku nákazy v obci Netřeby, Kosořín, Zámecká  

                      Lhota a Loučka 

Základní informace  
Ohnisko Netřeby Kosořín Zářecká Lhota Loučka 

Drůbež  Slepice 4-5 kg Slepice 4-5 kg 
Krůty  

12 kg / ks 

Brojleři  

1,2 kg / ks 

Počet kusů / hmotnost 
18 000 /  

72 tun 

54 000 / 

216 tun 

14 500 /  

174 tun 

50 000 /  

60 tun 

Způsob ustájení Podestýlka 
Podestýlka + 

snášecí linka 
Podestýlka Podestýlka 

Počet hal 3 9 2 6 

Celkový počet osob 937 

Celková doba zásahu 221 hodin 

 

 

 

 

 



 

Počty osob a techniky podílejících se na likvidaci ohnisek 
Složka Osoby Technika Vydané Tamiflu 

HZS ČR 445 110 HZS ČR 235 

Policie ČR 284 126 Policie ČR 92 

Armáda ČR 93 24 Armáda ČR 0 

Veterinární správa 13 6 Veterinární správa 10 

Hygienická služba 2 3 Chovatelé 37 

Chovatelé ( přibližně) 100 20 Asanace s.r.o. Žichlínek 38 

Celkem 937 289 Celkem 412 

Likvidace drůbeže v malochovech v obci Netřeby a Kosořín 

Drůbež celkem   Netřeby  144 ks Kosořín  431 ks 
 

3. Závěrečné vyhodnocení provedených opatření z pohledu složek IZS 

 

a) Nasazení sil a prostředků 

• mimořádných veterinárních opatření se přímo zúčastnilo kolem 1 000 osob, největší 

zastoupení měl HZS ČR 

• ukázalo se, že je vhodné stanovit VZ příslušníka HZS ČR  a zřídit štáb velitele zásahu 

• při nasazení osob v jednotlivých ohniscích se osvědčilo využití osob, které 

zabezpečovaly likvidaci  ohnisek (zkušenosti, Tamiflu atd.) 

• pro utrácení drůbeže v mobilních kontejnerech se osvědčilo nasazení skupin  

• při takovém rozsahu prováděných opatření je velký nárok na prostředky, zejména pak 

pro dekontaminaci, utrácení drůbeže, osobní ochranné pomůcky, Tamiflu atd. 

• osvědčilo se vyžadování sil a prostředků HZS i AČR cestou OPIS GŘ HZS ČR 

• nasazení příslušníci složek IZS musí být po celou dobu plně zabezpečeni jak po 

stránce stravování, ubytování, tak i zdravotní a hygienické 

• utrácení drůbeže v mobilních kontejnerech se ukázalo jako velmi náročné, přínosem 

bylo následné plynování hal (1 hala = zhruba 20 osob na 1-3 hod práce) 

• finanční náklady vynaložené na likvidaci ohnisek ptačí chřipky nad rámec běžné 

činnosti u složek IZS dosáhly 8 miliónů Kč.  

 

 

 



 

b) Připravenost chovatelů  

• ukázalo se, že likvidace ohniska (i malého chovu) není v silách samotné státní 

veterinární správy ani chovatele, ale vždy bude nutné počítat se zapojením složek IZS, 

AČR a je nutný společný koordinovaný postup, včetně nasazení sil a prostředků 

• velkou výhodou je možnost využít zázemí chovatele, jako např. ZOD Zálší (místnost 

pro štáb VZ, zajištění stravování, ubytování, atd.) 

• osvědčilo se využití pohotovostního plánu chovatele pro získání prvotní informace 

o provozovně. 

 

c) Využitelnost „Operačního manuálu pro aviární influenzu“  

• složkami IZS a orgány státní správy byl operační manuál využit pouze rámcově  

• konkrétní situace nebyly operačním manuálem řešitelné a byly realizovány po 

vzájemné dohodě na mimořádných jednáních bezpečnostní rady kraje, případně 

operativně ve štábu velitele zásahu  

• manuál předpokládá, že vyklízení a utrácení chovů má primárně zajišťovat chovatel 

a státní veterinární správa. V praxi je tento předpoklad nereálný, protože síly 

a prostředky chovatelů i státní veterinární správy nutné k vyklízení a utrácení chovů 

zdaleka nepostačovaly. Obdobně je tomu i v případě, kdy po celou dobu (od zjištění, 

že se jedná o nákazu, až do umytí hal) je nutné mít zajištěnou dekontaminaci osob 

a techniky. Při větším rozsahu tyto prostředky nedostačují a je nutné nasadit 

prostředky AČR nebo HZS ČR 

• neobsahuje opatření vztahující se na drobnochovy a obyvatelstvo 

• na základě zkušeností byly podány návrhy pro upravení operačního manuálu. 

 

d) Ostatní 

• velmi důležitá je rychlá a správná informovanost obyvatelstva 

• osvědčily se mapové podklady se zákresem ochranných pásem dotčených obcí, 

možnost umístění dekontaminace atd. 

• ve vztahu k dotčenému obyvatelstvu nebylo potřeba zabezpečovat základní ani jiné 

služby 

• důležitá je také správná komunikace s veřejností (pravidelné tiskové konference, 

nezkreslené informace, zamezit vzniku paniky). 

 



 

Fotodokumentace při vyklízení a utrácení zvířat na Ústeckoorlicku v roce 2007 

                                             

      

       
 

         



 

Příloha č.3 – Ukázka přehledu chovatelů drůbeže v Olomouckém kraji vygenerovaného z Integrovaného zemědělského registru 

 

Registrační číslo Subjekt Adresa hospodářství Adresa subjektu PSČ subjektu 

71022689 Jiří Novák Olbramice 16 Olbramice 16 783 44 

71033684 Chov drůbeže MEZ Kmochova 25, Olomouc Partyzánská 43, Prostějov 779 00 

71025841 ZD Uničov Přichystalova 3, Uničov Jílová 31, Uničov 783 91 

71002598 Vajex s.r.o. Tovární 26, Olomouc Příčná 3, Olomouc 772 00 

71062612 Josef Zapletal Čechovice 9 Čechovice 9 783 72 

………     

………     

………     

………     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4  Vzorová identifikační karta velkochovu drůbeže – List č.1 

Vajex s.r.o. - Přerovská Olomouc Adresa Telefon (mobil) 

Registrační 
číslo chovu Název  Souřadnice GPS Obec Místní část 

Krajská 
veterinární 

správa 
Olomouc  

Třída Míru 101, 
Olomouc 

585 700 730 

71002598 Vajex s.r.o. 
Severní šířka             
49o 34‘ 15“ 

Východní délka        
17o 18‘ 6“ 

Olomouc Holice Veterinární 
lékař 

MVDr. Novák Jan 602 145 123 

Subjekt (provozovatel) UMÍSTĚNÍ TECHNIKY 

Název Adresa Obec IČO Poznámka Dekontaminace osob Na travnaté ploše u haly 

Vajex s.r.o. Příčná 3 Olomouc 56459874  Dekontaminace techniky 
Na příjezdové komunikaci 
do areálu  

Kontaktní osoba Funkce Telefon Mobil Poznámka Ostatní 
Dále lze využít betonové 
parkoviště 

ŠTÁB VELITELE ZÁSAHU 
Novák Pavel  Majitel  585 123 456  606 111 222  

 
 

Chov drůbeže 
Umístění 

správní budova chovatele -
zasedačka  

Adresa Kapacita 
drůbeže 

Počet 
objektů 

Počet 
zaměstnanců Poznámka Telefon/ FAX/ internet ANO ANO ANO 

Mlýnská 26, Olomouc 50 000 ks 2 4 jedná se o starší objekty TÝLOVÉ ZABEZPE ČENÍ 

Kontaktní osoba Telefon Mobil  Email Poznámka Stravování  ZŠ Holice 

Novák Jiří 585 123 789 777 123 852 j.novak@vajex.cz Po - Pá od 7:00 do 15:00 Ubytování  NE 

Údaje o chované drůbeži   WC, umývárna Sprcha + WC 

Číslo objektu Chov Počet Technologie chovu  Stav k 
1     Kuřata výkrm 17 000 klecový chov  30.3.2009 
2 Kuřata výkrm 10 000 klecový chov  30.3.2009 

Síly a 
prostředky 
chovatele 

4 zaměstnanci chovu  
UNC nakladač, plastové barely 

Ostatní Příjezdové komunikace jsou dostatečně široké a zpevněné, v blízkosti se nachází prostor parkoviště s betonovým podkladem. Při vymezení 
pásma dozoru (10 km) se v pásmu nacházejí chovy drůbeže Velký Týnec, Olšany u Prostějova a Vacanovice.   

 



 

Příloha č. 4  Vzorová identifikační karta velkochovu drůbeže – List č.2 

 

Hala č.1 

Hala č.2 

Dekontaminace osob 

Dekontaminace techniky 

CHOV  DRŮBEŽE VAJEX s.r.o. 

OLOMOUC - HOLICE 

 



 

Příloha č. 5   
Ukázka znázornění ochranného pásma a pásma dozoru kolem velkochovu v Olomouci – část Holice využitím zpracované vrstvy GIS 
 



 

Příloha č.6  Přehled stanovených činností složkám IZS při likvidaci pta čí chřipky 

 

METODICKÝ LIST PRO ŘEŠENÍ PTAČÍ CHŘIPKY  
Zapojení IZS při likvidaci ohniska nákazy 

OPIS  IZS 
mimo úkolů vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, bude nepřetržitě  
� Připraveno přijmout informaci o nákaze, případně i žádost příslušného orgánu 

veterinární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření v rámci 
IZS 

� Plnit požadavky velitele zásahu nebo příslušného krizového štábu na síly a prostředky 
složek IZS pro zajištění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nebezpečné 
nákazy nařízených příslušným orgánem veterinární správy 

� V případě potřeby zajišťovat předávání zpráv hromadným sdělovacím prostředkům 
dle § 32 zákona o IZS 

� Předávat získané informace o nákaze a žádostech příslušného orgánu veterinární 
správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření na operační středisko 
Policie ČR správy kraje a prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR také na Stálé operační 
centrum Ministerstva obrany ČR 

� Připraveno přijmout informaci o nákaze případně i žádost příslušného orgánu 
veterinární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření v rámci 
IZS 

OPIS GŘ HZS ČR  
bude soustřeďovat požadavky o pomoc z krajů na centrální síly a prostředky:  
� Předurčené prostředky HZS ČR pro zabezpečení dekontaminace a humanitární 

pomoci 

� Předurčené prostředky Armády ČR, zejména chemické útvary, dekontaminační 
odřady a vojáci vyčlenění k posílení úkolů pořádkové služby Policie ČR 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODICKÝ LIST PRO ŘEŠENÍ PTAČÍ CHŘIPKY  
Zapojení IZS při likvidaci ohniska nákazy 

ČINNOST HZS ČR 
� Kontrola povinného vybavení veškerých osob osobními ochrannými pomůckami před 

vstupem do ohniska a pohybujících se v ohnisku 

� Sběr uhynulého zvířete ve volné přírodě nebo pomoc při tomto sběru požární 
technikou a věcnými prostředky 

� Podpůrné práce pro orgány státní veterinární správy v  chovných objektech zvířat 
označené jako ohniska nákazy nebo určených k usmrcení chovaných zvířat 

� Zajištění činnosti stanovišť dezinfekce osob a techniky včetně složek IZS v místech 
ochranných zón kolem ohnisek nákazy, popř. zajištění náhradních oděvů po 
dekontaminaci 

� Vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže 

� Průběžná desinfekce hospodářství 

� Podíl na zabezpečení dodávek vody pro dezinfekci a pomoc při závěrečné dezinfekci 

� Měření koncentrace plynu v hale 

PROSTŘEDKY 
� Zajištění a provoz prostředků pro noční osvětlení v místech zásahu 

� Zajištění vytyčovacích prostředků k označení infikovaného místa a vstupu a výstupu 
do ochranné zóny (tyče a plastové pásky) 

� Měřící přístroj pro měření koncentrace v hale (v případě zaplynování hal) 

V PŘÍPADĚ NEPŘIPRAVENOSTI CHOVATELE BUDE  
HZS ČR PROVÁDĚT  

� 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 

� 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 

� Průběžnou dezinfekci hospodářství 

� Úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci 

� Pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska 

PROSTŘEDKY 
� Vhodné nádoby nebo kontejnery k neškodnému odstranění infikovaných materiálů 

kromě kadáverů, pevné igelitové pytle, popř. vhodné nepropustné nádoby na 
přemístění kadáverů do velkých kontejnerů  při utrácení v drobných chovech 

� 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 

 



 

METODICKÝ LIST PRO ŘEŠENÍ PTAČÍ CHŘIPKY  

Zapojení IZS při likvidaci ohniska nákazy 

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací bude HZS ČR zajišťovat 
� Činnost OPIS IZS  

� Velitele zásahu na místě zásahu, přičemž velitel zásahu bude využívat oprávnění ze 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 19 zákona o IZS 

� Přepravu vzorků k potvrzení nebezpečné nákazy na vyžádání orgánu státní 
veterinární správy vozidlem s právem přednostní jízdy do národní 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 mechanizačními 

prostředky 
- stanoviště k dezinfekci osob a prostředků 
- uzavření prostoru ohniska nákazy 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODICKÝ LIST PRO ŘEŠENÍ PTAČÍ CHŘIPKY  
Zapojení IZS při likvidaci ohniska nákazy 

ČINNOST ARMÁDY ČR 
� Kontrola povinného vybavení veškerých osob osobními ochrannými pomůckami před 

vstupem do ohniska a pohybujících se v ohnisku 

� Dodávka vody potřebná k dekontaminaci a dezinfekci 

� Nezbytné zemní práce a zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními 
a mechanizačními prostředky 

� Zabezpečení činnosti stanovišť k dezinfekci osob a nasazených prostředků v průběhu 
likvidace ohniska i po ukončení činnosti 

V PŘÍPADĚ NEPŘIPRAVENOSTI CHOVATELE BUDE  
ARMÁDA ČR PROVÁDĚT 

� 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 

Poznámka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METODICKÝ LIST PRO ŘEŠENÍ PTAČÍ CHŘIPKY  

Zapojení IZS při likvidaci ohniska nákazy 

ČINNOST POLICIE ČR 
� Plnění úkolů Policie ČR, které vyplývají z vyhlášených mimořádných veterinárních 

opatření 

� Zabezpečení uzávěry místa výskytu nákazy podle pokynů orgánu veterinární správy 
nebo na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků Policie ČR 
ochrannými prostředky 

� Zabezpečení ostrahy ohniska nákazy 

� Určení trasy vozidel odvážejících usmrcené ptáky (ve spolupráci s dopravním odborem 
KÚ a asanačním podnikem) 

� Dopravní opatření při přesunu Armády ČR 

� Doprovod vozidel do místa neškodného odstranění kadáverů (v případě potřeby) 

� Zabezpečení dohledu nad dodržováním zásad ochrany před případným rozšířením 
nákazy z místa výskytu podle pokynů orgánu veterinární správy nebo na příkaz 
velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků policie ochrannými prostředky 

Úkoly vyplývající z vyhlášených mimořádných veterinárních opatření: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


