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Předmětem této diplomové práce je studie reálných moţností součinnosti veterinární 

správy a sloţek IZS. Seznamuje čtenáře s obecnými, ale především konkrétními úkoly            

a činnostmi sloţek IZS a orgánů veterinární správy při řešení problematiky nebezpečné 

nákazy. Uvádí oblasti spolupráce a činnosti daných sloţek při likvidaci ohnisek nebezpečné 

nákazy a to i s příklady z praxe. Na základě toho, je navrţení moţností zlepšení této činnosti   

a vzájemné spolupráce.  
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1. Úvod 

Výskyt některých nebezpečných nákaz zvířat (přesná specifikace veterinární zákon           

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

přenosných ze zvířat na člověka), pokud dojde k jejich hromadnému rozšíření, můţe mít 

hospodářský i etický dopad. Jako příklad je moţno uvést zejména výskyt slintavky a kulhavky 

v západní Evropě a likvidace ohnisek tzv. nemoci šílených krav (bovinní spongiformní 

encefalopatie – BSE), moru prasat nebo ptačí chřipky (aviární influenza) a to i na území 

České republiky. V některých případech se nejedná jen o nákazy přenosné výhradně mezi 

zvířaty, ale také nákazy přenosné ze zvířat na člověka. Tyto nákazy pak označujeme jako tzv. 

„zoonózy“. Mezi ty nejčastější se vyskytující jsou salmonelózy obecně. 

 

Orgány veterinární správy disponují s velmi omezenými personálními a technickými 

prostředky pro řešení mimořádných událostí (krizových stavů) vyvolaných nebezpečnými 

nákazami zvířat, příp. jinými situacemi. Hromadný výskyt nebezpečných nákaz obvykle 

přesáhne moţnosti pouţití sil a prostředků, které mají k dispozici orgány veterinární správy. 

V tomto případě je důleţitá a nezbytná součinnost se sloţkami IZS (především HZS,         

AČR – záchranné prapory, PČR). Bez jejichţ zapojení není SVS ČR schopna vlastními silami 

a prostředky tuto situaci řešit. Spolupráci všech sloţek podílejících se na řešení mimořádných 

událostí je nutné nebrat na lehkou váhu. Naopak je nezbytné, ji preventivně plánovitě 

připravovat a organizovat. 

 

Spolupráce KVS se sloţkami IZS není důleţitá jen v případech likvidace nebezpečných 

nákaz zvířat. Je nutná při řešení i jiných mimořádných událostí, jako jsou povodně, chemické 

havárie a radiační havárie. Důleţité místo zde mají i dopravní nehody kamiónu se zvířaty,      

u nichţ je také spolupráce KVS se sloţkami IZS nezbytná. I při těchto mimořádných 

událostech jde především o záchranu lidských ţivotů, ale také zvířat. 
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2. Rešerše 

2.1 Publikace 

NOVÁK, P.; ŠOCH, M. a kolektiv : Záchrana zvířat II. – Zásady manipulace se zvířaty 

Vydalo sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě 2003, 164 stran,         

ISBN: 80-86634-32-9.  

 Publikace je pokračováním knihy Záchrana zvířat. Vrací se k některým jiţ zmíněným 

pojmům, ale také zde najdeme řadu dalších doplňujících informací. Obsah se zaměřuje 

především na prohloubení poznatků a informací o platných předpisech v dané problematice. 

Také se zaměřuje na co největší informovanost pracovníkům sloţek Integrovaného 

záchranného systému. Především pak HZS, ale i ostatním osobám, které přicházejí               

do kontaktu se zvířaty při mimořádných událostech nebo ţivot ohroţujících situacích. [3] 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Základy krizového managementu 

Vydalo sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě 2004;                         

ISBN: 80-86634-44-2. 

 Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných sluţeb. 

Předvídání a včasné řešení krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací. 

Proto je zapotřebí zahájit přípravu lidí, kteří se budou zabývat problematikou řešení 

mimořádných a krizových situací, a to jak v podmínkách státní správy a samosprávy, tak         

i v průmyslové sféře. 

 

SWAYNE, D.; Avian influenza. 1. vydání, Blackwell Publishing, 2008,                           

ISBN: 9780813820477 

 Publikace se zabývá ptačí chřipkou a poskytuje informace o této problematice. 

Obsahuje historii a výzkumné šetření ptačí chřipky, dopady nákazy na domácí a volně ţijící 

ptactvo. V publikaci je také navrţení přístupů a preventivních opatření v případě výskytu 

nákazy. Dále poskytuje instrukce, pokyny a zdroj informací veterinárním lékařům a dalším 

pracovníkům zabývajícím se touto problematikou. 
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ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém 

Vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, roku 2005, 157 stran, 

ISBN: 80-86634-55-8  

 Tato kniha se zaměřuje na základy koordinace záchranných a likvidačních prací 

v České republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém. Vychází z platného 

právního předpisu, kterým je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

v aktuálním znění. IZS je systém spolupráce a koordinace sloţek, orgánů státní správy            

a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných                

a likvidačních prací. [4] 

2.2 Legislativa 

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

zákon)  

Tento zákon stanoví poţadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na ţivočišné 

produkty a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, jakoţ i soustavu, 

působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče. 

V tomto zákoně jsem se zaměřila především na HLAVU II - Oddíl 3 Nebezpečné nákazy        

a jejich zdolávání, v němţ jsou vypsány nebezpečné nákazy, které podléhají povinnému 

hlášení. Mimo jiné jsou zde také popisovány povinnosti chovatelů při výskytu nebezpečné 

nákazy. [13] 

 

Vyhláška 299/2003 Sb., o patřeních 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 a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, pohotovostní plány pro 

případ výskytu některých nákaz, programy ozdravování zvířat a jejich očkování. Dále jsou 

zde uváděna obecná a zvláštní opatření pro tlumení nákaz a zoonóz a pro jejich zdolávání. 

Nechybí zde ani doporučení zvláštních opatření k ozdravování zvířat od některých nákaz. [14] 

 

Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změněn 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších přepisů.  

 Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 



12  

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 

těchto povinností. [11] 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje určování          

a ochranu evropské kritické infrastruktury. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému o změně některých zákonů  

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva           

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. [10] 
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3. Základní pojmy 

Pro definování základních pojmů nezbytných k porozumění této práce jsem pouţila 

základní veterinární a krizovou legislativu. Jedná se zejména o zákon č. 239/2000 Sb.,            

o integrovaném záchranném systému o změně některých zákonů [10], zákon č. 430/2010 Sb., 

kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změněn některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších přepisů [11]. Dále jsem čerpala z publikace Záchrana 

zvířat od Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství [6], zákon č. 166/1999 Sb.,            

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 

pozdějších předpisů [13] a některé další zákony. 

 

Asanace 

Soubor opatření zahrnující sběr a zneškodňování uhynulých a utracených zvířata vedlejších 

ţivočišných produktů a jejich svoz do asančních ústavů. Ničení nebo odstraňování původců 

nákaz a jejich přenašečů (dezinfekce, dezinsekce, deratizace). 

Deratizace 

Opatření k hubení škodlivých hlodavců působících hospodářské škody a ohroţujících zdraví 

hospodářských zvířat přenášením nákaz a parazitů. 

Dezinfekce ohnisková 

Soubor opatření v ohnisku nákazy za účelem zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo 

ohnisko nákazy. Uskutečňuje se jako průběţná dezinfekce (po dobu trvání ohniska nákazy)      

a závěrečná (po depopulaci ohniska popř. vyléčení všech nemocných kusů a po uplynutí 

pozorovací doby jako základní podmínka zrušení ohniska nákazy). 

Dezinsekce 

Opatření k hubení členovců, hmyzu a některých zevních parazitů, škodlivých pro zdraví         

a pohodu zvířat. 

Hospodářská zvířata 

Zvířata vyuţívaná převáţně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména 

skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříţenci, hrabavá a vodní drůbeţ, králíci, 

koţešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu, ryby a včely. 

Integrovaný záchranný systém 

Koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. 
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Kadáver 

Tělo uhynulého, nedonošeného, mrtvě narozeného nebo utraceného zvířete. 

Krizová opatření 

Organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích 

následků, včetně opatření jimiţ se zasahuje do práv a povinností osob. 

Krizová situace 

Mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické 

infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 

stav ohroţení státu. 

Krizový stav 

Stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy (stav nebezpečí), 

vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (nouzový stav) nebo Parlament ČR (stav ohroţení státu     

a válečný stav) v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na jejím 

charakteru a rozsahu. 

Likvidační práce 

Činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 

které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. 

Mimořádná veterinární opatření 

Opatření nařízená rozhodnutím krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy 

v Praze, popřípadě Státní veterinární správy, která jsou definována veterinárním zákonem. 

Nákazy 

Nakaţlivé (infekční, přenosná) onemocnění zvířat, na něţ se vztahují ustanovení zvláštních 

předpisů o ochraně zvířat a zdolávání nákaz. 

Ohnisko nákazy zvířat 

Mimořádnými veterinárními opatřeními vymezené území, chov, stáj, farma, kde byla 

prokázána nákaza. 

Ochranné pásmo 

Zpravidla území o poloměru minimálně 3 km kolem ohniska nákazy zvířat. 

Pohotovostní plán Státní veterinární správy 

Dokument vypracovaný pro případ výskytu nebezpečných nákaz vyjmenovaných v zákoně     

o veterinární péči, jakoţ i pro případ vzniku mimořádné situace. 
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Potvrzení nákazy 

Úřední zjištění výskytu nákazy, které je podloţeno laboratorními výsledky vzorků odebraných 

úředním veterinárním lékařem příslušné KVS, popřípadě jde-li o epizootii výsledkem 

klinického vyšetření nebo epizootologického šíření, a které je důvodem pro nařízení 

ochranných a zdolávacích opatření. 

Pozorovací doba 

Doba od likvidace (uhynutí, utracení, uzdravení) posledního nemocného zvířete po účinném 

provedení závěreční ohniskové dezinfekce, která je předpokladem pro zrušení ohniska 

nákazy. Délka stanovená přepisem. Závislá na inkubační době a době přeţívání původce 

onemocnění ve vnějším prostředí. 

Primární ohnisko nákazy 

Hospodářství nebo jiné místo, kde jsou zvířata shromáţděna kde byl úředně potvrzen jeden 

nebo více případů výskytu nákazy, které nesouvisí z epizootologického hlediska s ohniskem 

nákazy, dříve zjištěným v téţe oblasti, anebo s ohniskem nákazy, které je prvním výskytem 

uvedené nákazy v jiné oblasti. 

Ústřední nákazová komise 

Určená skupina pracovníků, kterou zřizuje ministr zemědělství v dohodě s ústředními orgány 

státní správy, jimţ přísluší některé úkoly související s předcházením vzniku a šíření 

nebezpečných nákaz zvířat, jako trvalý poradní orgán ministra zemědělství. 

Záchranné práce 

Činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou 

událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí,         

a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

Zoonóza 

Onemocnění přenosná mezi obratlovci a mezi obratlovci a člověkem a naopak. 

Zvířata podezřelá z nákazy zvířat 

Zvířata, u nichţ se projevují klinické příznaky vyvolávající podezření, ţe jde o určitou nákazu 

zvířat, anebo zvířata, o nichţ je podle výsledků vyšetření nutno mít za to, ţe jsou podezřelá 

z určité nákazy zvířat. Mezi zvířata podezřelá z nakaţení patří i ta, která přišla do kontaktu    

se zvířaty nemocnými, ale jsou bez klinických příznaků onemocnění. 

Zvíře vnímavého druhu 

Jakékoliv domácí nebo volně ţijící zvíře, které můţe onemocnět určitou nákazou. 



16  

4. Popis krizové situace a možnosti jejího výskytu 

na území ČR  

Krizová situace (epizootie) z hlediska hromadné nákazy zvířat vzniká v momentě, 

kdy nelze mimořádná veterinární opatření v místě nebezpečné nákazy realizovat silami           

a prostředky veterinárních orgánů, orgánů sloţek IZS a chovatelů. Je nutné k jejímu řešení 

přijmout taková opatření, jejichţ realizace vyţaduje vyhlásit krizový stav. Moţnost jejich 

předvídání vychází z monitoringu nákazové situace na území ČR, prováděné v souladu 

s metodikou kontroly zdraví zvířat specifické profylaxe a informací o nákazách v ostatních 

státech (informace OIE, hlášení ADNS), v neposlední řadě i z informací z místních zdrojů 

(chovatel, privátní veterinární lékař, státní veterinární dozor). Rychlost vzniku a rozšíření 

nákazy je závislé na: 

 vlastnostech původce nebezpečné nákazy, 

 způsobu přenosu původce,  

 včasnosti diagnostiky, 

 rychlosti přijetí a plnění mimořádných veterinárních opatření, 

 zemědělské charakteristice okolí ohniska nákazy. [7] 

 

Pravděpodobný územní a časový rozsah rozšíření epizootie je závislý na: 

 počtech vnímavých zvířat v ohnisku nebezpečné nákazy, 

 počtech vnímavých zvířat v ochranných pásmech (3, 10 km – můţe být upraveno 

podle geografických podmínek a průběhu nákazy), 

 koncentraci zvířat v postiţené oblasti, 

 počtem chovatelských podniků v postiţené oblasti, 

 vzdálenosti mezi jednotlivými chovatelskými podniky, 

 vlastnosti původce, 

 včasnosti diagnostiky, 

 účinnosti přijatých ozdravných a zdolávacích opatření, 

 zemědělské charakteristice okolí ohniska nebezpečné nákazy, 

 ročním období a meteorologické situaci. [7] 

 

Popis skutečností indikujících, ţe můţe vzniknout KS 

Mezi indikace moţnosti vzniku epizootie je moţné uvést: 
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 vznik ohniska nebezpečné nákazy na území ČR, 

 vzplanutí nebezpečné nákazy v sousedních zemích, 

 dovoz veterinárního zboţí z rizikových oblastí, 

 turistika do zemí s nepříznivou veterinární situací, 

 pohyb volně ţijících nakaţených zvířat. [7] 

 

Popis skutečností indikujících, ţe bezprostředně hrozí vznik KS 

Bezprostřední hrozba vzniku epizootie a následné vyhlášení krizového stavu vzniká 

při nezvládnutí likvidace ohniska nebezpečné nákazy na území ČR běţnými veterinárními 

opatřeními orgány veterinární správy a orgány sloţek IZS. [7] 

 

Popis skutečností indikujících, ţe vzniklá situace je krizová 

Výskyt nebezpečné nákazy zvířat přerůstá ve vznik epizootie v případě, ţe: 

 vznikne více ohnisek s nebezpečnou nákazou, 

 k likvidaci ohnisek nebezpečné nákazy nestačí síly a prostředky veterinárních orgánů   

a orgánů sloţek IZS, 

 je velké mnoţství těl uhynulých nebo utracených zvířat, které nelze likvidovat 

v běţných zařízeních, 

 z důvodů minimalizace rizik dalšího šíření nákazy je nutné nařídit uzávěry obcí 

(SLAK) se stanovením zvláštního reţimu ţivota a podnikání, 

 k provádění ochranných a zdolávacích opatření je třeba nasadit velké mnoţství sil       

a prostředků, vyhlášení pracovních povinností a poskytnutí věcných prostředků, 

sluţeb a techniky, 

 je nutné přikročit k likvidaci mrtvých zvířat cestou jejich spálení nebo jejich uloţení 

do předem vytypovaných zahrabovišť. [7] 

 

Popis skutečností (činitelů) urychlujících průběh, popřípadě zesilujících dopady KS 

K urychlení a zvětšení rozsahu epizootie dochází: 

 pozdním vyhlášením krizového stavu, 

 nedostatečnou znalostí nebo nedodrţováním vyhlášených a nařízených opatření 

orgánem veterinární správy ze strany chovatelů a obyvatelstva, 

 psychickými poruchami u chovatelů a obyvatelstva v uzavřených obcích, 

 nepovoleným a nekontrolovaným přesunem zvířat z ohnisek nebezpečné nákazy, 

 nepovoleným pohybem osob a techniky z nařízených uzávěrů, 
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 nedostatečným počtem nasazených sil a prostředků, 

 nezvládnutím řídících a koordinačních činností krizových orgánů, 

 nezvládnutím asanace (desinfekce, desinsekce, deratizace, dále jen DDD), 

 volným pohybem volně ţijící zvěře a hlodavců, 

 roční dobou a meteorologickou situací. [7] 

 

Popis skutečností způsobujících, ţe KS probíhá (trvá), popřípadě se ji nedaří 

stabilizovat a vyřešit 

 ohniska nebezpečné nákazy se nadále rozšiřují, 

 likvidační práce vyţadují nasazení dalších sil a prostředků. [7] 

 

Popis skutečností indikujících, ţe vzniklá situace přestává být krizová 

 probíhá postupná likvidace ohnisek nebezpečné nákazy, 

 nevznikají nová ohniska nebezpečné nákazy nebo jejich počet klesá, 

 končí likvidace utracených zvířat. [7] 

 

Výčet sekundárních dopadů, které mohou vzniknout jako důsledek vzniku KS 

 vznik dalších ohnisek nebezpečné nákazy, 

 omezení nebo zastavení provozu v oblasti svozů produktů ţivočišné výroby, mlékáren, 

jatek a dalších sluţeb a výroby potravin, 

 ohroţení ţivotního prostředí pálením a zahrabáváním uhynulých a utracených zvířat   

a likvidovaných hlodavců, 

 moţné poškození vodních zdrojů a ovzduší v souvislostí s asanačními činnostmi, 

omezení sluţeb poskytovaných obyvatelstvu v obcích, kde byla nařízena uzávěra 

obce. [7] 

 

Proto mezi důleţité činnosti krizových orgánů bude patřit i „práce“ s obyvatelstvem 

zaloţená na včasné informovanosti o nutnosti prováděných mimořádných veterinárních          

a dalších nutných opatřeních s tím souvisejících. Důleţitou součástí informace obyvatelstva 

musí být i reálné časové horizonty nařízených opatření. [7] 
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5. Integrovaný záchranný systém 

Jeho základy byly poloţeny jiţ v roce 1993. Základním předpisem pro IZS je zákon         

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů. IZS vznikl 

jako potřeba kaţdodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších sloţek při řešení 

mimořádných událostí, jako jsou poţáry, havárie, dopravní nehody aj. Vţdy, kdyţ bylo nutné 

spolupracovat při řešení větší události, se sloţky snaţily nějakým způsobem spolupracovat 

pro dosaţení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce         

na místě zásahu uvedených sloţek v nějaké formě existovala vţdy. Avšak odlišná pracovní 

náplň i pravomoci jednotlivých sloţek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace 

postupů. [22] 

 

Integrovaný záchranný systém je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce              

a koordinace záchranných a bezpečnostních sloţek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací         

a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo 

pomoci můţe a vzájemně si nikdo z nich nepřekáţel.“ [22] 

 

Podrobnosti společného postupu při záchranných a likvidačních pracích jsou 

definovány zákonem o integrovaném záchranném systému, který vymezuje: 

 pouţití integrovaného záchranného systému, 

 stanoví sloţky IZS a jejich působnost, 

 působnost a pravomoc orgánů veřejné správy, 

 práva a povinnosti právnických a fyzických osob, 

a to při: 

 přípravě na mimořádné události, 

 záchranných a likvidačních pracích a 

 ochraně obyvatelstva 

o před vyhlášením a 

o po dobu vyhlášení krizových stavů. [5] 

 

Sloţky IZS se dělí na základní a ostatní. Mezi základní sloţky řadíme Hasičský 

záchranný sbor České republiky, jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami poţární ochrany, zdravotnická záchranná sluţba a Policie České republiky. 
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Základní sloţky IZS zajišťují nepřetrţitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události.         

Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. [10] 

Tam, kde základní sloţky při záchranných a likvidačních pracích nestačí, a to jak 

z důvodů nedostatku personálu, tak i z důvodů kompetenčních, odborných nebo 

materiálových, případně v oblasti nouze, která nepředstavuje bezprostřední ohroţení ţivotů     

a zdraví, případně majetku, nastupují ostatní sloţky IZS. Ty tvoří jakousi nástavbu nad 

základní úrovní poskytování pomoci v nouzi. Jejich vyuţití je vázáno na dohody o plánované 

pomoci na vyţádání, které začínají fungovat podle potřeb konkrétní situace. [5] 

 

Ostatními sloţkami IZS jsou:  

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR),  

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě Policie ČR),  

 ostatní záchranné sbory (kromě HZS ČR),  

 orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), v době krizových stavů se 

stávají  ostatními sloţkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni 

fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu,  

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby,  

 zařízení civilní ochrany,  

 neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a likvidačním 

pracím. [4] 

Začlenění ostatních sloţek do IZS podmiňuje uzavření dohody o plánované pomoci na 

vyţádání. Plánovanou pomocí na vyţádání se rozumí předem písemně dohodnutý způsob 

poskytnutí pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním sloţkám IZS 

dotčenou ostatní sloţkou IZS. [4] 

Sloţka, která uzavře s HZS ČR dohodu o plánované pomoci na vyţádání, je zahrnuta 

do poplachového plánu IZS kraje (pokud uzavře dohodu HZS kraje) nebo ústředního 

poplachového plánu IZS (pokud uzavře dohodu GŘ HZS ČR). Poplachový plán IZS je tedy 

jakýmsi registrem ostatních sloţek IZS. [4] 

Při zásahu jsou nasazené sloţky IZS povinny se řídit příkazy velitele zásahu. Pokud 

koordinaci záchranných a likvidačních prací provádí starosta obce s rozšířenou působností, 

hejtman kraje nebo Ministerstvo vnitra, řídí se sloţky IZS jejich pokyny. [5] 
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6. Orgány veterinární správy 

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči jsou orgány veterinární správy 

Státní veterinární správa, která vykonává působnost na celém území České republiky, Krajská 

veterinární správa, která vykonává státní veterinární správu ve věcech veterinární péče 

v územních obvodech krajů, pro něţ jsou zřízeny a Ústav pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv. [13] 

 

Veterinární správa spolupracuje s orgány na ochranu zvířat, hygienickou sluţbou        

a Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Stejně tak s orgány veterinární správy 

spolupracují orgány veřejné správy, Policie ČR a obecní policie. Podílí se na zvyšování          

a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatření při předcházení, šíření a zdolávání 

nebezpečných nákaz.  

6.1 Státní veterinární správa 

Státní veterinární správa podle § 48 zákona č. 166/1999 Sb. [13] např.: 

 předkládá ministerstvu ke schválení návrhy programů ozdravování hospodářských 

zvířat od nebezpečných nákaz, návrhy zásad pro vypracování pohotovostních plánů 

pro případ výskytu některých nebezpečných nákaz a vzniku mimořádné situace           

a návrhy na stanovení rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů 

k předcházení vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání, jakoţ i na určení, které z nich 

budou hrazeny z prostředků státního rozpočtu, a zabezpečuje jejich plnění. Při vzniku 

mimořádné situace organizuje vyuţití pojízdných veterinárních laboratoří a činnost 

středisek pro likvidaci nebezpečných nákaz, 

 navrhuje ministerstvu stanovení mimořádných veterinárních opatření, prohlášení 

nákazy za zdolanou a zrušení jim stanovených opatření, popřípadě zmírnění nebo 

zrušení některých z nich ještě před prohlášením nákazy za zdolanou, koordinuje 

přijímání a provádění mimořádných veterinárních opatření, která se týkají územních 

obvodů dvou a více okresních veterinárních správ, 

 řídí krajské veterinární správy, rozhoduje o opravných prostředcích proti jejich 

rozhodnutím a proti rozhodnutím Ústavu, 

 vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných 

nedostatků, 
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 shromaţďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace o výskytu a vývoji nebezpečných 

nákaz a o vývoji ukazatelů zdravotní nezávadnosti ţivočišných produktů a provozuje 

informační a komunikační systém, jimţ se shromaţďují a předávají data 

z jednotlivých oblastí veterinární péče uvedených v § 2 veterinárního zákona, 

 spolupracuje 

o s Agrární komorou, s Komorou veterinárních lékařů České republiky, se 

zájmovými a s dalšími profesními organizacemi v otázkách týkajících se jejich 

působnosti a společného zájmu, 

o se zahraničními veterinárními sluţbami a příslušnými mezinárodními 

organizacemi zpracovává programy ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní 

nezávadnost ţivočišných produktů.  

6.2 Krajská veterinární správa 

Krajská veterinární správa (viz. Obr. č. 1) podle § 49 zákona č. 166/1999 Sb. [13] 

např.: 

 vypracovává pohotovostní plány pro případ výskytu slintavky a kulhavky, vezikulární 

choroby prasat, moru koní, afrického moru prasat, moru prasat, moru drůbeţe 

(influenzy drůbeţe) a pseudomoru drůbeţe (Newcastleské choroby drůbeţe), podle 

potřeby i pro případ výskytu jiné nebezpečné nákazy, jakoţ i pro případ vzniku 

mimořádné situace a zabezpečuje jejich plnění, 

 organizuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení 

vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání, 

 vyhlašuje mimořádná veterinární opatření v obvodu své působnosti nebo jeho části, 

přesahující územní obvod obce, prohlašuje nákazu za zdolanou a ruší vyhlášená 

mimořádná veterinární opatření, popřípadě zmírňuje nebo ruší některá z nich ještě 

před prohlášením nákazy za zdolanou a dohlíţí na plnění vyhlášených opatření, 

 rozhoduje o nařízení mimořádných veterinárních opatření, jimiţ se ukládají povinnosti 

individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám, o prohlášení nákazy               

za zdolanou a o zrušení nařízených opatření, popřípadě zmírnění nebo zrušení 

některých z nich ještě před prohlášením nákazy za zdolanou a dohlíţí na plnění 

nařízených opatření, 

 oznamuje na základě výsledků předběţného vyšetření zvířat podezření z výskytu 

nebezpečné nákazy SVS ČR a po jejich potvrzení výskyt této nákazy příslušnému 
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krajskému úřadu, obci a orgánu Policie ČR, výskyt nemoci přenosné ze zvířat           

na člověka téţ příslušnému orgánu hygienické sluţby, 

 z nákazových důvodů můţe nařídit chovateli, aby předvedl zvíře k veterinárnímu 

vyšetření, ochrannému očkování nebo k provedení jiného odborného veterinárního 

úkonu, a určuje podmínky karantény, 

 vykonává veterinární prosektorskou činnost v asanačních podnicích.  

 

 

Obrázek č. 1 Rozmístění Krajských veterinárních správ [9] 

 

6.3 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů  
a léčiv 

Ústav vykonává činnost v oblasti regulace veterinárních léčiv, veterinárních přípravků 

a veterinárních technických prostředků. Ústav úzce spolupracuje s dalšími orgány státní 

správy, zejména Státní veterinární správou, Krajskými veterinárními správami, Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv, Státní rostlinolékařskou správou, Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavem zemědělským a rovněţ s odbornými institucemi a profesními skupinami. 

Zřizovatelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je Ministerstvo 

zemědělství ČR. [15] 
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7. Přehled součinnosti IZS a KVS 

Součinnost sloţek IZS a orgánů veterinární správy je důleţitá nejen ve spojitosti 

s nebezpečnými nákazami. Jejich spolupráce je potřebná i při jiných mimořádných událostech 

jako např. povodně, dopravní nehody aut převáţející zvířata, chemické havárie. Z období let 

2007 – 2010 jsem vybrala několik zajímavých situací a mimořádných událostí, které 

vyţadovaly součinnost těchto sloţek.  

 

Rok 2007 

20. 6. 2007 

 likvidace ohniska ptačí chřipky, obce Tisová a Nořín, Pardubický kraj, zasahovalo       

8 JPO, KVS, AČR, Policie ČR, délka zásahu 10 dní. 

 

11. 7. 2007   

 likvidace ohniska ptačí chřipky, obec Kosořín, Pardubický kraj, zasahovalo 19 JPO, 

AČR, KVS, Policie ČR, délka zásahu 11 dní. 

 

11.9.2007 

 veterináři diagnostikovali v ZD Zálší Slatina v Pardubickém kraji výskyt BSE – tzv. 

nemoci šílených krav. Výskyt BSE odhalily testy pouze u více neţ jedenáctileté krávy. 

Celkový počet kusů hovězího dobytka v ZD Zálší dosahuje téměř tří set. K zásahu 

povolány mimo jiné KVS, HZS, Policie ČR, Armáda ČR, KHS, povodí Moravy. 

 

Rok 2008 

 17.4.2008 

 na ţádost Policie ČR vyjela jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec do areálu 

bývalého zemědělského druţstva v obci Jarošov nad Neţárkou. Zde za přítomnosti 

Policie ČR a pracovnice Krajské veterinární správy hasiči provedli průzkum jedné 

jímky, ve které našli cca 13 uhynulých psů. Na ţádost pracovnice KVS byli tři psi 

vyloveni a odvezení Policií ČR na rozbor na veterinární správu do Jihlavy. 
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Rok 2009 

23.2.2009 

 desítky hasičů vyjely k zásahu k likvidaci ptačí chřipky na Hodonínsku. Při kontrole 

chovu vodního ptactva v Rybářství Hodonín odhalen virus ptačí chřipky (méně 

nebezpečný kmen H7). Byly uvedeny do pohotovosti dvě dekontaminační linky pro 

dekontaminaci osob a techniky. K zásahu byly povolány mimo jiné odřad HZS 

Jihomoravského kraje, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. 

 

Konec června a v průběhu července 

 vlivem přívalových dešťů došlo k lokálním záplavám, tzn. zatopení obcí a jejich části 

z okolního terénu. Povodněmi bylo různou měrou zasaţeno 451 obcí na území celkem 

9 krajů. Jednotky HZS ČR a SDH obcí ve všech postiţených krajích úzce 

spolupracovaly se základními i ostatními sloţkami IZS (AČR, ZZS, Celní správa ČR, 

krajské hygienické a veterinární stanice, Český červený kříţ, aj.). Nejintenzivnější 

spolupráce byla s PČR. 

 

2010 

14.února 2010 

 při podezření z týrání kříţence Dobrmana a Německého ovčáka zasahovala Policie ČR 

a Veterinární správa. Po 4 hodinách byl majiteli pes odebrán a převezen do útulku. 

 

Květen a červen  

 povodně v povodí Odry a Moravy. Povodně výrazně postihly čtyři kraje České 

republiky (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský). Jednotky HZS ČR 

a SDH obcí ve všech postiţených krajích úzce spolupracovaly se základními                

i ostatními sloţkami IZS (AČR, ZZS, Celní správa ČR, krajské hygienické                  

a veterinární stanice, Český červený kříţ, aj.). Nejintenzivnější spolupráce byla s PČR. 



26  

8. Součinnost IZS a KVS při mimořádných 

opatřeních 

Orgány veterinární správy disponují vlastními silami a prostředky (personální 

obsazení KVS, inspektorátů, NRL, SVÚ, týmy expertů, PSLN, technické vybavení, ochranné 

pomůcky, desinfekce), určenými k zajišťování daných úkolů a opatření. Další prostředky pro 

likvidaci nakaţených zvířat (skotu, drůbeţe, prasat, ovcí apod.) jsou uloţeny ve státních 

hmotných rezervách. Provádění samotných veterinárních opatření je závislé především na 

právnických a podnikajících fyzických osobách, působících v oboru (kafilérie, soukromí 

veterinární lékaři). Jejich vyuţívání je legislativně dostatečně ošetřeno. V případech, kdy tyto 

síly a prostředky nebudou ke zvládání situace postačovat (epidemie slintavky a kulhavky, 

výskyt BSE nebo ptačí chřipky), je nutné vyuţít mechanismy, dokumentaci, síly a prostředky 

IZS. [16]  

8.1 Hlavní úkoly orgánů veterinární správy 

Mezi orgány veterinární správy jsou zařazeny Státní veterinární správa ČR, Krajské 

veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze. 

8.1.1 Státní veterinární správa 

Státní veterinární správa ČR
1
 vypracovává a aktualizuje plány pro případ vzniku 

některých nákaz a vzniku mimořádné situace na území naší republiky – Celostátní 

pohotovostní plány, které obsahují ochranná a zdolávací opatření pro případ výskytu 

stanovených nákaz. Tyto plány musí umoţňovat přístup ke všemu, co je povaţováno za 

nezbytné k rychlé a účinné likvidaci ohniska nákazy, zejména k budovám, jejich vybavení, 

prostředkům a materiálům, nezbytným k řádnému provedení ochranných a zdolávacích 

opatření. Tyto plány upravuje a doplňuje zejména se zřetelem na vývoj nákazové situace a na 

vývoj poznatků a zkušeností, týkajících se jednotlivých nákaz a jejich zdolávání. Aktuální 

celostátní pohotovostní plány SVS pak předkládá Evropské komisi. [1,3] 

                                                 
1
 v souladu s § 10 odst. 1 a § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších 

předpisů 
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8.1.2 Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v 
Praze 

Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze
2
 vypracovávají, 

upravují a doplňují krajské pohotovostní plány na základě celostátních pohotovostních plánů 

s přihlédnutím k místním podmínkám. Základním obsahem těchto dokumentů je plánování 

opatření k likvidaci následků výskytu některých nebezpečných nákaz, mimořádných situací, 

k ochraně hospodářských a volně ţijících zvířat, ekonomiky, obyvatelstva a ţivotního 

prostředí. Aktualizace pohotovostního plánu v příslušném kraji se předkládá do Bezpečnostní 

rady kraje. Většina opatření, pokud mimořádná situace nepřesáhne hranice kraje, je v případě 

realizace pohotovostního plánu řízena Krajskou veterinární správou v koordinaci se 

specializovaným útvarem SVS ČR – oddělením pro řešení krizových situací, pracoviště Brno 

(KC Brno). Toto pracoviště bude koordinovat i řešení mimořádných situací na větším území 

s příslušnými orgány státní správy a sloţkami IZS. [1,3] 

  

V případě výskytu jiných mimořádných situací (povodně, chemické a radiační 

havárie) se Krajská veterinární správa zapojí do jejich řešení jako součást IZS a podléhá jeho 

koordinaci z hlediska vyuţití a koordinace dostupných zdrojů. [3] 

8.2 Hlavní úkoly složek IZS 

Princip zapojení sloţek IZS, jako systému pro koordinování záchranných 

likvidačních prací, spočívá v podpoře a pomoci orgánům veterinární správy při provádění 

jejich mimořádných opatření ke zdolání nebezpečných nákaz a z toho vyplývajících důsledků, 

ve všech úrovních koordinace sloţek IZS a správních úřadů. [8] 

 

IZS bude zapojen do mimořádných opatření v případě, ţe příslušný orgán veterinární 

správy poţádá 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 a v zájmu veřejného zdraví. Ţádost je podávána generálnímu 

řediteli HZS ČR, případně na OPIS GŘ HZS ČR. Nebo také řediteli HZS kraje, případně na 

OPIS HZS kraje. [8] 

 

                                                 
2
 v souladu s § 10 odst. 1 a § 49 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona 
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Ţádost o pomoc výše uvedeným ředitelům bývá písemná nebo formou záznamu 

z jednání příslušné nákazové komise, ţádost na OPIS můţe být telefonická nebo písemná 

(faxem). [8] 

 

Právním důsledkem uvedené ţádosti je organizace záchranných a likvidačních 

prací podle zákona o IZS na úrovni: 

 místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpravidla 

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

pro koordinaci nasazení sloţek IZS dle zákona o IZS jako taktické řízení, 

 operačního řízení společného zásahu sloţek IZS prostřednictvím OPIS HZS ČR, 

 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), 

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

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů jakoţ i všechna ustanovení 

vyplývající z uvedeného zákona budou v souladu s § 4 odst. 5 zákona o IZS plně 

respektována na všech úrovních řízení v IZS. [4,8] 

 V případě, ţe pravomoc orgánů veterinární správy, starostů obcí s rozšířenou 

působností, hejtmanů krajů nebo Ministerstva vnitra při koordinaci záchranných                      

a likvidačních prací ve prospěch provádění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání 

nebezpečné nákazy nařízených příslušným orgánem veterinární správy nebude stačit 

k zabezpečení mimořádných veterinárních opatření nebo k odstranění důsledků jimi 

způsobených, vyhlásí se
3
 odpovídající krizový stav. [8] 

8.2.1 Hasičský záchranný sbor ČR 

Hasičský záchranný sbor ČR bude v souladu s postupem vyhlášeným orgány 

veterinární správy a dle Operačního manuálu pro chřipku ptáků provádět zejména: 

 sběr uhynulého nebo nemocného ptactva, případně jiného zvířete uhynulého ve volné 

přírodě včetně vodních ploch nebo pomoc při tomto sběru poţární technikou                

a věcnými prostředky. 

                                                 
3
 v souladu se Zákonem č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změněn 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších přepisů 
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 podpůrné práce pro orgány státní veterinární správy v chovných objektech drůbeţe 

označené jako ohniska nákazy nebo určených k usmrcení chované drůbeţe nebo 

ostatních ptáků drţených v zajetí. 

 zajištění činnosti stanovišť dezinfekce osob a techniky včetně sloţek IZS v místech 

ochranných zón kolem ohnisek nákazy, popř. zajištění náhradních oděvů po 

dekontaminaci. 

 zajištění a provoz prostředků pro noční osvětlení v místech zásahu. 

 zajištění vytyčovacích prostředků k označení infikovaného místa a vstupu a výstupu 

do ochranné zóny. 

 podíl na zabezpečení dodávek vody pro dezinfekci a pomoc při závěrečné dezinfekci. 

 v součinnosti s obcemi nebo chovatelem – pomoc při zabezpečení potřeb nebo 

nouzového přeţití osob nebo obyvatel v karanténní zóně. 

 přepravu prostředku Tamilu dle pandemického plánu z centrálního skladu na určená 

místa v krajích. 

 dále při koordinaci záchranných prací bude zajišťovat: 

o funkci OPIS IZS a krizového štábu, 

o velitele zásahu na místě zásahu, přičemţ velitel zásahu bude vyuţívat 

oprávnění ze zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně v úplném znění     

č. 67/2001 Sb. a § 19 zákona o IZS, 

o přepravu vzorků k ověření nebezpečné nákazy na vyţádání orgánu 

veterinární správy vozidlem s právem přednosti jízdy do národní referenční 

laboratoře pokud tak neučiní Policie ČR, 

o podílet se na zajištění (v rámci uplatnění osobní a věcné pomoci nebo 

poplachových plánů IZS): 

 dodávky vody potřebné k dekontaminaci a desinfekci, 

 likvidace utracených zvířat, 

 nezbytných zemních prací,  

 zásobování obyvatel území postiţených uzavřením dopravními           

a mechanizačními prostředky, 

 činnosti stanovišť k desinfekci osob a prostředků, 

 uzavření prostoru ohniska nákazy s Policií ČR po dobu nezbytně 

nutnou k nasazení Armády ČR. [8] 
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Poţadavky jednotlivých HZS krajů na síly a prostředky HZS ČR budou 

soustřeďovány na OPIS GŘ HZS ČR a odtud uplatňovány v souvislosti s celkovou strategií 

ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací. [8] 

 

MV – generální ředitelství v součinnosti se Státní veterinární správou ČR vydá postup 

pro HZS krajů v návaznosti na Pohotovostní plán SVS ČR pro případ výskytu nebezpečných 

nákaz a vzniku mimořádné situace. [8] 

8.2.2 Policie ČR 

Policie ČR bude v souladu s vyhlášenými mimořádnými opatřeními v rámci IZS nebo 

samostatně na vyţádání orgánu veterinární správy zejména zajišťovat: 

 plnění úkolů Policie ČR, které jí 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 ochrannými 

prostředky, 

 přepravu vzorků k ověření nebezpečné nákazy na vyţádání orgánu veterinární správy 

vozidlem s právem přednosti jízdy do národní referenční laboratoře, 

 dopravní opatření při přesunu Armády ČR, 

 dozor při činnosti v ohnisku z hlediska dodrţování 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. [8] 

 

Pro plnění úkolů bude Policie ČR posílena o vojáky Armády ČR na základě nařízení 

vlády. Toto nařízení vlády předloţí vládě ministr vnitra. [8] 

 

Poţadavky jednotlivých krajů na síly a prostředky Policie ČR budou 

soustřeďovány na OPIS generálního ředitelství a odtud uplatňovány na Policii ČR 

v souvislosti s celkovou strategií ústředního řízení záchranných prací a budou mít vlastní 

logistickou podporu. [8] 

8.2.3 Zdravotnická záchranná služba 

Plní úkoly v součinnosti s orgány veterinární sluţby a KHS. [8] 
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8.2.4 Armáda ČR 

Armáda ČR plní mimo ochrany a obrany územní celistvosti republiky a mezinárodních 

závazků naší země také vnitřní funkci při zajišťování bezpečnosti občanů. 

Armáda ČR v souladu s vyhlášenými mimořádnými opatřeními zejména zajišťuje: 

 předurčené síly a prostředky, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR              

a chemické útvary pro zabezpečení: 

a) dodávky vody potřebné k dekontaminaci a desinfekci, 

b) likvidaci utracených zvířat, 

c) nezbytných zemních prací a zásobování obyvatel území postiţených uzavřením 

dopravními a mechanizačními prostředky, 

d) činnosti stanovišť k desinfekci osob a prostředků v průběhu likvidace ohniska               

i po ukončení činnosti, 

e) povolání speciálních skupin např. DDD podle Pohotovostního plánu SVS ČR pro 

případ výskytu nebezpečné nákazy a vzniku mimořádné situace. [8] 

 

Aby se zamezilo nekontrolovatelnému uplatňování poţadavků jednotlivých krajů nebo 

obcí a umoţnilo se koordinované vyuţití sil a prostředků Armády ČR, budou poţadavky na 

síly a prostředky soustřeďovány na OPIS GŘ HZS ČR a odtud uplatňovány na Armádu 

ČR prostřednictvím SOC MO. Síly a prostředky Armády ČR budou mít vlastní logistickou 

podporu. [8] 

8.3 Hlavní činnost orgánů IZS 

O společném řešení mimořádných opatření ke zdolání nebezpečných nákaz orgány 

veterinární správy a IZS uvědomí neprodleně: 

 generální ředitel HZS ČR  ministra vnitra, 

 ředitel HZS kraje  hejtmana kraje, v hl.m. Praze  primátora hl.m. Prahy                  

a generální ředitelství HZS ČR,  

 Územní ředitel  přednostu krajského úřadu, ředitele HZS kraje a generální ředitelství 

HZS ČR,  

 Územně příslušný OPIS IZS  základní sloţky IZS, 

 OPIS generálního ředitelství  HZS ČR operační dozor Generálního štábu a vojska 

územní obrany Armády ČR. [8] 
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8.3.1 OPIS IZS 

Operační a informační střediska IZS jsou stálými orgány pro koordinaci sloţek IZS při 

společném zásahu. Těmito středisky jsou operační a informační střediska HZS krajů               

a operační a informační středisko MV – generálního ředitelství HZS ČR. [4] 

 

Operační a informační střediska IZS kromě úkolů ze zákona o IZS, budou nepřetrţitě: 

 připravena přijmout ţádost příslušného orgánu veterinární správy o společné řešení 

mimořádných opatření v rámci IZS, 

 plnit poţadavky velitele zásahu nebo příslušného krizového štábu na síly a prostředky 

sloţek IZS na zajištění mimořádných opatření ke zdolání nebezpečných nákaz 

nařízených příslušným orgánem veterinární správy, 

 v případě potřeby zajišťovat předávání zpráv
4
 hromadným sdělovacím prostředkům, 

 předávat získané informace o nákaze a ţádostech 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. [8] 

 

OPIS GŘ HZS ČR bude soustřeďovat poţadavky na centrální síly a prostředky            

a pomoc z krajů. K centrálním silám a prostředkům náleţí: 

 předurčené prostředky HZS ČR pro zabezpečení dekontaminace a humanitární 

pomoci, 

 předurčené prostředky Armády ČR, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR, 

chemické útvary a vojáci vyčlenění k posílení úkolů pořádkové sluţby Policie ČR. [8] 

8.3.2 Krizové štáby 

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

výkonnými orgány pro koordinaci sloţek IZS uplatňovanou starosty obcí s rozšířenou 

působností, hejtmany a Ministerstvem vnitra a budou: 

 aktivovány bezprostředně po vyţádání společného řešení mimořádné události 

příslušným orgánem veterinární správy a to v kraji, v místě ohniska nákazy 

mimořádné události a na generálním ředitelství HZS ČR, 

                                                 
4
 dle § 32 zákona o integrovaném záchranném systému 
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 aktivovány na kraji pokud rozsah opatření spojený s ohniskem nákazy přesáhne území 

jednoho kraje, 

 pracovat nepřetrţitě po dobu zdolávání nebezpečné nákazy, při tom zejména: 

a) analyzují a hodnotí situaci v postiţeném území a zpracovávají návrhy na opatření 

v souladu s poţadavky příslušného orgánu veterinární správy, 

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

c) organizují ochranu obyvatel a monitorují základní ţivotní podmínky obyvatel 

postiţeného území, zejména v uzavřeném prostoru ohniska nákazy a navrhují 

příslušná řešení z úrovně správních úřadů, 

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

e) zpracovávají informace pro sdělovací prostředky a organizují komunikaci 

s postiţeným územím, za tím účelem se zřizuje informační telefonická linka pro 

občany, při tom postupuje dle plánu mediální činnosti, 

f) udrţují a koordinují spojení s příslušnými krizovými štáby krajů prostřednictvím 

operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému. 

 

Doporučuje se, aby v případě společného řešení mimořádné události byly krajské 

nákazové komise včleněny do tohoto krizového štábu, obdobně jako v případě vyhlášení 

krizového stavu. [8] 

8.3.3 Ministerstvo vnitra 

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací ve prospěch řešení mimořádných 

opatření ke zdolání nebezpečné nákazy, bude uplatňovat ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací, jestliţe: 

 mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je nutná koordinace 

záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničních styku, nebo 

 mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu
5
 vyhlásil nejvyšší stupeň 

poplachu, anebo 

 o tuto koordinaci poţádá velitel zásahu, starosta obce s rozšířenou působností nebo 

hejtman. [8] 

                                                 
5
 §19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  
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8.3.4 Hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností 

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací budou hejtmani vyuţívat krizové 

štáby, přičemţ cílem koordinace je: 

 zapojit síly a prostředky v působnosti Ministerstva vnitra, ostatních ústředních 

správních úřadů a orgánů kraje ve prospěch a v souladu s potřebami provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva podle poplachového plánu 

IZS, v souladu s havarijním plánem kraje a poţadavky orgánu veterinární správy, 

 stanovit priority provádění záchranných a likvidačních prací při opatřeních majících 

dopad na obyvatele a infrastrukturu územního celku, 

 spolupracovat s obcemi postiţených uzávěrou nebo jinými reţimovými opatřeními při 

zabezpečení ţivotních podmínek obyvatel těchto obcí, 

 zabezpečit logistické podmínky pro činnost sloţek IZS při provádění záchranných        

a likvidačních prací, pokud bude sloţkami vyţadována, 

 zajistit návaznost záchranných a likvidačních prací s opatřeními po případném 

vyhlášení krizového stavu. [8] 

8.3.5 Starostové obcí postižených uzávěrou ohniska nákazy 

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

 základní ţivotní funkce v obci a dodrţení přijatých reţimových opatření nařízených 

orgánem veterinární správy, 

 informovanost obyvatel a návštěvníků obce o přijatých opatřeních,  

 spolupráci s ostatními orgány a sloţkami IZS. [8] 

 

V případě, ţe pravomoc hejtmanů krajů nebo Ministerstva vnitra při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací ve prospěch provádění mimořádných opatření ke zdolání 

nebezpečné nákazy nařízených příslušným orgánem veterinární správy nebude stačit 

k zabezpečení mimořádných opatření nebo k odstranění důsledků jimi způsobených, vyhlásí 

se
6
 odpovídající krizový stav. [8] 

8.4 Součinnost při jiných mimořádných situacích 

V případě výskytu jiných mimořádných situací (povodně, chemické a radiační 

havárie, dopravní nehody auty převáţející zvířata) se orgány veterinární správy zapojují do 

                                                 
6
 v souladu se zákonem č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změněn 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších přepisů 
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jejich řešení jako součást IZS, jsou-li podle rozsahu mimořádné situace do něj zařazeny.       

Ve své činnosti podléhají řídícímu orgánu IZS.  

 

KVS u jednotlivých mimořádných situací zajišťuje tyto úkoly: 

a) povodně 

 schvaluje plány evakuace zvířat a jejich náhradní výţivy, 

 řídí sběr a neškodné odstranění kadáverů, nebo utracených zvířat v asanačním podniku 

ve spolupráci se ZVZ, 

 řídí odstranění některých produktů a odpadů na řízených skládkách toxických odpadů. 

b) chemické havárie 

Podle druhu zasaţení, vytřídění uhynulých nebo utracených zvířat, neškodné 

odstranění provedou jednotky IZS a ZVZ v asanačním podniku s případným následným 

spálením ve spalovně (podle druhu napadení) nebo zahrabání na místě. 

c) radiační havárie 

Ve spolupráci s KVS jednotky IZS nebo ZVZ provedou vytřídění zvířat podle stupně 

zamoření a 

 ponechají je na místě, nebo 

 evakuují zvířata do předem vytypovaných oblastí, 

 případně jsou zvířata poráţena, nebo 

 jsou utrácena a kadávery likvidovány podle druhu. 

d) hromadné úhyny volně žijící zvěře 

 u nebezpečných nákaz vyhledávání a sběr zajistí uţivatelé honiteb, neškodné 

odstranění se provádí v asanačním podniku, 

 u ţivelných pohrom je to jako v předchozí odráţce za případné pomoci ZVZ, 

neškodné odstranění v asanačním podniku, 

 u nebezpečných nákaz sběr zajišťují uţivatelé rybářských revírů a podniků, neškodné 

odstranění se provádí v asanačním podniku, 

 u ţivelných pohrom a ekologických havárií je to jako v předchozí odráţce za případné 

pomoci ZVZ, neškodné odstranění se provádí buď v asanačním podniku, nebo 

zahrabáním nebo spálením ve spalovně. 

e) bakteriologické bojové prostředky  

f) dopravní nehody auty převážející zvířata 

Podle druhu původců je stanovena přesná metodika detekce a zjišťování v přílohách 

Pohotovostního plánu. [3,9]  
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9. Nebezpečné nákazy 

Infekční choroba (nákaza) je označení pro stav, kdy choroboplodné mikroorganismy 

pronikají do zvířecího či lidského organismu a způsobují mu újmu na zdraví. Zároveň dochází 

k jejich vylučování postiţeným organismem a jedinec tak můţe nakazit další populaci. 

V úzkém slova smyslu se tedy jedná o onemocnění přenosná. [6] 

 

Podle nebezpečnosti té které nákazy je veterinární sluţba rozděluje na: 

 velmi nebezpečné nákazy, 

 nebezpečné nákazy, 

 jiná hromadná onemocnění zvířat.[6] 

 

V případě výskytu některých těchto nákaz veterinární lékař v dané oblasti vymezuje 

ohnisko nákazy. Jedná se o místo, v němţ jsou zvířata nákazou nemocná, zvířata podezřelá 

z nákazy nebo předměty kontaminované původci nákazy zvířat. 

Veškerá činnost v ohnisku nákazy je pak řízena a prováděna pod odborným dohledem 

příslušných pracovníků veterinární sluţby. 

Z hlediska infekčních chorob zvláštní význam mají tzv. „zoonózy“, především pak ty, 

které se mohou ze zvířat přenášet i do lidské populace a tuto pak zdravotně ohroţují. Této 

skupině je pak věnována pozornost v další části sdělení. [6] 

 

Zoonózy 

Termín „zoonóza“ označuje skupinu nakaţlivých chorob, šířících se přirozeným 

způsobem mezi obratlovci a mezi obratlovci a člověkem. Medicínský význam zoonóz,           

tj. moţnost nakaţení lidí, je dán řadou faktorů: 

 zoonózy tvoří asi 1/3 všech infekčních chorob. Jejich výskyt je převáţně vázán na 

tropické oblasti, ale některé způsobují váţná onemocnění i v mírném pásmu,  

 u některých zoonóz je zřejmá tendence k epidemickému výskytu (salmonelóza, 

leptospiróza, klíšťová encefalitida apod.), 

 velká část zoonóz má vysloveně profesionální charakter výskytu (leptospiróza, Q 

horečka, ornitóza, trichofytóza a další), 

 některé z nich se vyznačují mimořádně těţkým klinickým průběhem (vzteklina, 

tetanus, antrax apod.), 
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 hromadný výskyt zoonóz u zvířat můţe výrazně ovlivňovat nejen zdravotní, ale i 

ekonomickou situaci v daném území, 

 je třeba počítat v průběhu evoluce s výskytem i nových etiologických agens, které 

mohou dát vznik novým zoonózám. [6] 

 

Zdrojem infekce jsou různé druhy domácích a volně ţijících zvířat. U některých 

zoonóz se jako rezervoár uplatňuje více druhů zvířat, ale jeden z nich bývá dominantní. Stejně 

tak v různých geografických oblastech můţe mít ta která zoonóza rozdílné rezervoáry. 

 

Přenos zoonóz se děje rozmanitým způsobem. Za nejvýznamnější faktory přenosu 

lze povaţovat: 

 úzký kontakt s nemocnými zvířaty při jejich ošetřování, 

 kontakt se surovinami ţivočišného původu, které pocházející z infikovaných zvířat 

nebo jsou kontaminované post mortem jejich sekrety a exkrety, 

 kontakt s předměty a prostředím kontaminovaným sekrety a exkrety nemocných 

zvířat, 

 kontakt s ţivými vektory (klíšťata, blechy apod.). [6] 

 

Obecná prevence zoonóz 

Opatření směřující k likvidaci pramenů nákazy: 

 utracení a neškodné odstranění nemocných zvířat, 

 léčba nemocných zvířat, 

 systematické sledování populace volně ţijících zvířat spolu s opatřeními vedoucími ke 

sníţení početních stavů, 

 boj proti přenášečům (většinou hmyz), 

 přerušení cest přenosu: 

o ochrana potravin ţivočišného původu (pasterace, tepelné zpracování, 

hygienická manipulace, vhodné uskladnění), 

o osobní ochrana při ošetřování, styku a manipulaci se zvířaty popřípadě jejich 

produkty. [6] 
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10. Oblasti spolupráce a činností při řešení 

nebezpečné nákazy 

Plánování opatření k likvidaci následků vzniku mimořádných situací, výskytu ohnisek 

některých nebezpečných nákaz zvířat, k ochraně hospodářských a volně ţijících zvířat, 

ekonomiky, obyvatelstva a ţivotního prostředí, vychází např. z Pohotovostního plánu, 

Operačního manuálu pro aviární influenzu, Typového plánu – Epizootie hromadné nákazy 

zvířat a z velké části také dle legislativy
7
. Dokumenty mimo jiné udávají praktické informace 

týkající se zvládání ohniska nákazy (ptačí chřipka) nebo zapojení sloţek IZS do společného 

řešení mimořádné události pro zabránění šíření nákazy. 

 

Pohotovostní plán 

Státní veterinární správa
8
 vypracovává a aktualizuje celostátní pohotovostní plány, které 

obsahují ochranná a zdolávací opatření pro případ výskytu nákaz
9
 v komerčních chovech 

drůbeţe, případně u drobnochovatelů. Plán podrobně popisuje postupy a činnosti při 

podezření a po potvrzení nákazy, moţnosti, síly a prostředky, kterými disponuje SVS ČR pro 

tlumení nákazy a veškeré potřebné kontakty na základní i ostatní sloţky IZS. Tyto plány musí 

umoţňovat přístup ke všemu, co je povaţováno za nezbytné k rychlé a účinné likvidaci 

ohniska nákazy, zejména k budovám, jejich vybavení, prostředkům a materiálům, nezbytným 

k řádnému provedení ochranných a zdolávacích opatření. Součástí plánu je i „Operační 

manuál pro aviární influenzu“. 

 

Operační manuál pro aviární influenzu 

Tento dokument je připraven proto, aby poskytl úředním veterinárním lékařům 

praktické informace týkající se zvládání ohniska aviární influenzy. 

 

                                                 
7
 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů 

Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o 

opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších 

přepisů 

Zákon č. 139/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů 
8
 v souladu s § 10 odst. 1 a § 48 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona 

9
 uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, popřípadě i některých dalších nákaz uvedených v příloze č. 1 veterinárního 

zákona 
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Zapojení sloţek IZS do společného řešení mimořádné události pro zabránění šíření 

nákazy je v souladu s § 34 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů          

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně. 

Postup HZS ČR a IZS je rozpracován v Zapojení HZS ČR a IZS při realizaci 

mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků (č.j. PO-682/IZS-2006     

ze dne 27. března 2006). 

10.1 Podezření z nákazy 

Povinnost hlásit podezření se vztahuje na chovatele nebo SVL. Úřední veterinární lékař 

musí shromáţdit potřebné informace k vyhodnocení nákazové situace (rizika). Před příjezdem 

ÚVL, chovatel podle pokynů SVL musí přijmout veškerá opatření bránící šíření nákazy.      

Je tedy povinen zajistit, aby: 

a) do příchodu úředního veterinárního lékaře  

 podezřelá zvířata neopustila svá stanoviště s výjimkou jejich izolace, 

 ţivočišné produkty, které pocházejí od podezřelých zvířat, nebyly pouţívány, jakkoli 

zpracovávány nebo uváděny do oběhu a aby byly ukládány odděleně, 

 předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, nebyly vynášeny nebo vyváţeny    

a pouţívány jinde, 

 stanoviště podezřelých zvířat byla dezinfikována, 

 osoby, které ošetřují podezřelá zvířata, nepřicházely do styku s jinými zvířaty a aby   

do prostorů slouţících chovu podezřelých zvířat nevstupovaly jiné osoby bez váţného 

důvodu, 

 do objektu nevjíţděly a z objektu nevyjíţděly ţádné dopravní prostředky. 

b) po příchodu úředního veterinárního lékaře postupovat podle jeho pokynů a poučení. 

[3,13] 

 

ÚVL od chovatele shromáţdí informace týkající se: 

 umístění a typu hospodářství, počtu drůbeţe a jiných zvířat v hospodářství, 

 přítomnost personálu a vozidel, 

 posledního přemísťování osob, vozidel, zvířat, produktů atd. 

 dostupnosti dezinfekčních prostředků a vybavení pro dezinfekci na místě a současně, 

o podezření informuje SVS ČR, 

 vybaví se materiálem potřebným pro vstup a výstup z místa podezření a pro odběr 

vzorků (pohotovostní kufr, brašna). [24] 
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Činnost úředního veterinárního lékaře: 

 určí místa na hospodářství, kde mohou být čištěna a dezinfikována vozidla opouštějící 

hospodářství a stanoví postup čištění a dezinfekce. Čištění a dezinfekce vozidel se 

musí provádět uvnitř i vně podniku. Vozidla mohou opustit infikované hospodářství 

pouze v případě nejvyšší nouze a se souhlasem ÚVL. Musí se dbát o to, aby nedošlo 

pouţitým dezinfekčním prostředkem ke kontaminaci přírodních nebo umělých 

vodních nádrţí a toků. 

 určí místa pro mytí a dezinfekci personálu a výměnu oděvu, 

 odebere vzorky a zajistí jejich odeslání do laboratoře, 

 zahájí epizootologické šetření 

 o výsledcích šetření informuje SVS ČR a KVS. Na základě výsledku šetření zahájí 

neprodleně shromaţďování informací nutných pro vydání MVO (vytyčení pásem, 

seznamy katastrálních území obcí, které budou zahrnuty do pásem aj.), 

 prostřednictvím KVS informuje HZS kraje o podezření z nákazy 

 nařídí chovateli vypracovat soupis zvířat. [24] 

 

Krajská veterinární správa, která byla uvědoměna o podezření z výskytu nebezpečné 

nákazy nebo je zjistila při plnění svých úkolů: 

 vyšetří podezřelá zvířata a kadávery, podle potřeby odebere vzorky k laboratornímu 

vyšetření a provede další úkony k potvrzení přítomnosti nebezpečné nákazy, zjištění 

jejího původu a moţností jejího šíření, 

 prověří neodkladná opatření účinná chovatelem a podle potřeby stanoví další opatření, 

jeţ nesnesou odkladu a jichţ je třeba ještě před nařízením mimořádných veterinárních 

opatření
10

 k zamezení šíření a ke zdolání nebezpečné nákazy, zejména zákaz 

přemísťování zvířat. Chovatel je povinen podrobit se těmto opatřením a poskytnout 

k jejich provedení nezbytnou součinnost a pomoc, 

 nařídí utracení zvířete  diagnostickým účelům, vyţadují-li to povaha nebezpečné 

nákazy a okolnosti případu, 

 poučí chovatele zejména o povaze nebezpečné nákazy, o moţnostech jejího šíření       

a o dalších zacházení s podezřelými zvířaty, jejich produkty a předměty, které mohou 

být nositeli původců nákaz. [13] 

                                                 
10

 §54 zákona č. 131/2003 Sb.,, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
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Krajská veterinární správa vyhotoví úřední záznam o svém zjištění, učiněných 

opatřeních a poučení chovatele. Opis záznamu předá chovateli. [13] 

 

V případě, ţe nákaza nebyla na místě vyloučena ředitelem KVS, jeho zástupcem 

nebo pověřeným úředním veterinárním lékařem, kteří se na vyzvání chovatele nebo 

příslušného veterinárního lékaře dostavili na místo, oznámí tito podezření z nákazy SVS ČR, 

KC SVS ČR a vedoucímu regionální diagnostické skupiny. Regionální diagnostická skupina 

odebere u onemocnělých zvířat materiál k laboratornímu vyšetření a plní další úkoly podle 

Pohotovostního plánu. [3] 

 

Dále se prověří neodkladná opatření, učiněná chovatelem nebo veterinárním 

lékařem, který podezření vyslovil a případně se stanoví další opatření, jeţ nesnesou odkladu   

a musí být provedena ještě před nařízením mimořádných veterinárních opatření včetně 

nařízení utracení zvířete k diagnostickým účelům, vyţaduje-li to povaha případu
11

. [3] 

10.2 Potvrzení nákazy 

V případě potvrzení nebezpečné nákazy nebo při hrozbě zavlečení nebezpečné 

nákazy na území České republiky ze zahraničí, příslušný orgán veterinární správy musí: 

 informovat OPIS IZS a poţádat o společné řešení mimořádné události spojené 

s mimořádnými opatřeními silami a prostředky IZS, 

 určit hranici ohniska, vstup a výstup z a do ohniska, 

 povolat Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz do ohniska, 

 vydat další, doplnit či změnit stávající mimořádná veterinární opatření, v rámci nich 

vymezit pásmo ochrany  o poloměru minimálně 3 km a pásmo dozoru o poloměru 

minimálně 7 km (podle druhu nákazy), 

 provést analýzu místa ohniska ve spolupráci s HZS kraje a na jejím základě vydat 

konkrétní poţadavky na síly a prostředky, 

 zajistit preventivní utracení vnímavých zvířat (zejména prasat) v ochranných pásmech, 

hrozí-li nebezpečí šíření nákazy, 

 zamezit pronikání volně ţijících zvířat, zejména ptactva do ohniska, 

 zajistit provádění průběţné dezinfekce, 

                                                 
11

 podle § 13 a 14 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířete na člověka 
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 zajistit vyčištění a dokonalou dezinfekci, dezinsekci a deratizací ustajovacích              

a souvisejících prostor ohniska, 

 sepíše protokol o vyšetření nebezpečné nákazy. [9,24] 

10.3 Utrácení zvířat  

KVS můţe nařídit utracení nemocných, z nákazy podezřelých zvířat a preventivní 

utracení vnímavých zvířat v ochranných pásmech a v rámci vydaných mimořádných 

veterinárních opatření. Utrácení a neškodné odstranění infikovaných ptáků musí být 

prováděny co nejrychleji a v souladu s platnými právními předpisy. Aby se zabránilo přístupu 

volně ţijících ptáků a jiných zvířat k infikovaným organickým materiálům, musí být 

likvidační práce prováděny v pokud moţno uzavřeném objektu. Utrácení zvířat zajišťují 

Pohotovostní střediska pro likvidaci nákaz (PSLN), která jsou řízena SVS ČR. V ČR byla 

zřízena dvě tato střediska (viz. Obr. č. 2): 

 PSLN při KVS pro Jihomoravský kraj (sídlo v Brně) 

 PSLN při KVS pro Královéhradecký kraj (sídlo v Hradci Králové) [6,9] 

 

Obrázek č. 2 Pohotovostní střediska pro likvidaci nákaz [9] 

 

Personál a vybavení nezbytné k utrácení a neškodnému odstranění 

Ministerstvo zdravotnictví zajistí: 

 antivirový preparát Tamiflu (řádově desítky), jimţ budou ošetřeny všechny osoby před 

vstupem do ohniska   
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SVS ČR zajistí: 

 telefonickou a následně písemnou ţádost o zapojení sil a prostředků IZS na OPIS GŘ 

HZS ČR (v případě výskytu nákazy v několika krajích současně), 

 písemnou ţádost o dodávku CO2, včetně potřebného technického vybavení k utrácení 

v plynotěsných kontejnerech a k zaplynování haly na základě smlouvy uzavřené mezi 

výrobcem a distributorem CO2, 

 telefonickou a následně písemnou ţádost o uvolnění speciálně upravených kontejnerů 

k utrácení v CO2 z místa jejich uloţení (sklady SSHR), a jejich dopravu do ohniska, 

 písemnou ţádost o doručení potřebného mnoţství desinfekčního prostředku u výrobce 

či případného dodavatele na základě smlouvy uzavřené s výrobcem (dodavatelem), 

 vydání „nařízení k výjezdu“ PSLN na základě informací KVS o předpokládaném 

rozsahu utrácení zvířat, 

 telefonickou a následně písemnou informaci o nákazové situaci a ţádost o odbornou 

výpomoc řediteli ÚVVÚ (ústřední vojenský veterinární ústav) v Hlučíně 

 utrácení zvířat do 50 000 ks, nad 50 000 ks ve spolupráci se silami HZS. [24] 

 

PSLN zajistí: 

 před výjezdem do ohniska rozhodne o nasazení potřebné techniky a personálu           

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

technologie chovu), 

 odbornou obsluhu zařízení při vlastním utracení zvířat pouţitím plynotěsných 

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

 měření a sledování účinné koncentrace CO2 v kontejneru, 

 injekční utrácení ve spolupráci se SVL v drobnochovech, 

 dostatečné mnoţství přípravku a techniky k utrácení drůbeţe v drobnochovech, 

 poučení o správném pracovním postupu při usmrcování, manipulaci se ţivými ptáky, 

 kontrolu dodrţování předpisů k ochraně zvířat proti týrání a poţadavků zamezení 

šíření nákazy (zabezpečení kontejneru před odjezdem). [24] 

 

SVL zajistí: 

 na základě nařízených MVO injekční utrácení drůbeţe a ostatních ptáků drţených 

v zajetí v drobnochovech, ve spolupráci s PSLN. [24] 

 



44  

KVS zajistí: 

 telefonickou a následně písemnou ţádost o zapojení sil a prostředků na OPIS IZS HZS 

kraje (v případě výskytu nákazy v kraji), 

 zřízení krajského krizového centra ke koordinaci ochranných a zdolávacích opatření,  

 ustanovení ÚVL pro hospodářství (oblast - obec), kde bude prováděno utrácení,  

 povinné vybavení úředních veterinárních lékařů KVS, před vstupem do ohniska          

a pohybujících se v ohnisku, osobními ochrannými pomůckami. [24] 

 

ÚVL zasahující v ohnisku: 

 kontroluje a přijímá opatření k plnění MVO vydaných KVS, 

 určuje pořadí a způsob provádění odborných veterinárních úkonů ke zdolání                

a zabránění šíření nákazy, 

 vznáší poţadavky na síly a prostředky IZS potřebné  k likvidaci ohniska 

prostřednictvím velitele zásahu a spolupracuje s PSLN. [24] 

 

Výrobce a distributor CO2  zajistí: 

 dodávku potřebného mnoţství smluvně zajištěného plynu včetně technického 

vybavení k provedení zaplynování haly, 

 dodávku potřebného mnoţství smluvně zajištěného plynu včetně technického 

vybavení k provedení utrácení drůbeţe zaplynováním v kontejneru. [24] 

 

Chovatel zajistí všechny činnosti související s nařízenými MVO, zejména: 

 povinné vybavení pro zaměstnance hospodářství, před vstupem do ohniska a 

pohybujících se v ohnisku, osobními ochrannými pomůckami, v případě nedostatečné 

kapacity IZS na náklady chovatele, 

 pomocné práce při vyskladnění drůbeţe ze stájí k utracení, v případě nedostatečné 

kapacity a nebezpečí z prodlení  zajistí IZS na  náklady chovatele, 

 přemístění drůbeţe do kontejneru k utracení, v případě nedostatečné kapacity a 

nebezpečí z prodlení  zajistí IZS na náklady chovatele, 

 odstranění kadáverů utracené drůbeţe ze stájí, v případě nedostatečné kapacity zajistí 

IZS na náklady chovatele, 
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 vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeţe, v případě nedostatečné 

kapacity a nebezpečí z prodlení zajistí IZS na náklady chovatele, 

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

zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení  zajistí sloţky 

IZS, 

 průběţná desinfekce hospodářství, v případě nedostatečné kapacity zajistí IZS na 

náklady chovatele, 

 úklid, mechanickou očistu a předběţnou dezinfekci, v případě nedostatečné kapacity 

zajistí IZS na náklady chovatele,   

 pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska, v případě nedostatečné kapacity 

zajistí IZS na náklady chovatele, 

 dekontaminaci osob a techniky vystupujících z ohniska, zajistí chovatel, v případě 

nedostatečné kapacity IZS, 

 závěrečná dezinfekce, zajistí DDD firmy, dle aktualizovaného seznamu uloţeného na 

kaţdé KVS. [24] 

 

Asanační podnik zajistí: 

 na základě telefonické a písemné objednávky dopravu speciálně upravených 

kontejnerů určených k utrácení drůbeţe z místa jejich uloţení do ohniska, 

 propočtený počet vozidel a kontejnerů nezbytných k odvozu kadáverů. [24] 

 

KHS zajistí: 

 dodávku antivirového preparátu a ošetření veškerých osob pohybujících se v ohnisku 

tímto přípravkem dle pokynů MZ. [24] 

 

Složky IZS (HZS, AČR) zajišťují: 

 kontrolu povinného vybavení veškerých osob, před vstupem do ohniska                       

a pohybujících se v ohnisku, osobními ochrannými pomůckami: 

o pro zaměstnance hospodářství, zajistí chovatel, v případě nedostatečné 

kapacity IZS,  

o pro příslušníky armády zasahující v ohnisku ve spolupráci se sloţkami IZS 

zajistí AČR, 

 pro příslušníky HZS zasahující v ohnisku  zajistí HZS, 
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 tyče a plastové pásky k označení určené nebezpečné zóny a vstupů/výstupů, zajistí 

HZS, 

 mobilní dezinfekční jednotky k dezinfekci osob a techniky,  

 prostředky pro noční osvětlení,  

 součinnost a potřebné technické vybavení k přípravě haly k zaplynování a přívodu 

plynu do haly, zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity sloţky IZS,  

 zaplynování haly, technické vybavení pro zavedení plynu od odpařovačů do haly,       

a bezpečné odvětrání haly po utracení drůbeţe, zajistí  IZS, 

 měření koncentrace plynu v hale, zajistí  IZS po zapůjčení přístroje k měření             

od PSLN, 

 zabezpečení desinfekce osob a techniky vystupujících z ohniska, zajistí chovatel, 

v případě nedostatečné kapacity sloţky IZS na náklady chovatele, 

 pomocné práce při vyskladnění drůbeţe ze stájí k utracení, zajistí chovatel, v případě 

nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení sloţky IZS na náklady chovatele, 

 přemístění drůbeţe do kontejneru k utracení, zajistí chovatel, v případě nedostatečné 

kapacity a nebezpečí z prodlení  sloţky IZS na náklady chovatele, 

 odstranění kadáverů utracené drůbeţe ze stájí, zajistí chovatel, v případě nedostatečné 

kapacity a nebezpečí z prodlení sloţky IZS na náklady chovatele, 

 vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeţe, zajistí chovatel, v případě 

nedostatečné kapacity a nebezpečí  z prodlení sloţky IZS na náklady chovatele, 

 průběţná desinfekce hospodářství, zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity 

sloţky IZS na náklady chovatele, 

 úklid, mechanickou očistu a předběţnou dezinfekci, zajistí chovatel, v případě 

nedostatečné kapacity sloţky IZS na náklady chovatele, 

 pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska, zajistí chovatel, v případě 

nedostatečné kapacity sloţky IZS na náklady chovatele, 

 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, zajistí sloţky IZS na náklady 

chovatele, 

 zabezpečení ostrahy ohniska, zajistí PČR a v případě potřeby jiné sloţky IZS, 
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 určení trasy vozidel odváţejících usmrcené ptáky, zajistí KÚ- dopravní odbor, PČR   

ve spolupráci s asanačním podnikem, 

 doprovod vozidel do místa neškodného odstranění kadáverů, zajistí PČR v případě 

potřeby. [24] 

 

Obec zajistí: 

(při utrácení v drobnochovech v kontaktní obci (obcích) při pouţití injekčních preparátů 

k euthanázii)  

 soupisy chovatelů (občanů), 

 soupisy zvířat k případnému utracení, 

 informování občanů o mimořádné situaci, 

 doprovod osob provádějících utrácení, ve spolupráci s PČR, 

 svoz utracených zvířat v obci,  

 soupisy utracené drůbeţe. [24] 

 

Způsob likvidace zvířat stanoví příslušná KVS. Jsou to zejména: 

 zabití elektrickým proudem, 

 omráčení elektrickým proudem a následná destrukce mozku, 

 euthanasie plynem, 

 mechanické omráčení a zabití elektrickým proudem, 

 medikamentózní euthanasie, 

 další metody dle nejnovějších poznatků veterinární vědy, 

 poraţení na jatkách. [3,9]  

 

Faktory, které lze považovat za limitující při výběru způsobu utracení jsou: 

 počet zvířat v ohnisku, 

 systém ustájení, 

 riziko infekce člověka, 

 potenciální riziko dalšího šíření nákazy, 

 aspekty pohody zvířat (walfare). [24] 
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Neškodné odstranění kadáverů můţe být provedeno: 

 zpracováním v asanačním podniku, kadávery určené k asanaci musí být naloţeny      

do vhodných vozidel, která musí být úplně nepropustná, asanace musí být provedena 

v podnicích schválených pro manipulaci s vedlejšími ţivočišnými produkty, 

 zahrabáváním (schválená zahraboviště), 

 spálením ve schválené spalovně, 

 spálením na místě, 

 jiným způsobem neškodného odstranění.  

V ČR vzhledem k asanačním kapacitám a síti asanačních podniků se upřednostňuje neškodné 

odstranění kadáverů tímto způsobem. V případě nutnosti lze kadávery neškodně odstranit 

zahrabáním (nejlépe přímo na místě, případně ve vytypovaných zahrabovištích). Pálení 

kadáverů vzhledem k ekologické zátěţi, riziku šíření viru a značným technickým problémům 

(návoz paliva, pohyb velkého počtu osob v ohnisku) je moţno pouţít jen v případě vyčerpání 

ostatních moţností. [3,9,24]  

 

Zahraboviště 

V kraji jsou vytipována potenciální zahraboviště v blízkosti rozhodujících chovů 

hospodářských zvířat pro případ asanace ohnisek nebezpečných nákaz. Při výběru vhodného 

místa je třeba přihlíţet k poţadavkům, aby zahraboviště: 

 bylo dostatečně vzdáleno od chovů hospodářských zvířat, lidských obydlí, veřejných 

cest, vodních zdrojů (250 – 300 m od studny, 30 m  od pramene, 10 m od polní 

drenáţe), 

 bylo budováno na místě s půdou písčitou nebo hlinitopísčitou s ohledem na hloubku 

spodní vody, 

 bylo budováno tak, aby při výkopu nedošlo k poškození veřejných sítí. 

 

Vlastní výkop (viz. Obr. č. 3) musí splňovat poţadavky, aby: 

 byl minimálně 3 – 4 m hluboký, 

 vrstva zeminy pod zahrabem byla 1 m,  

 kadávery byly uloţeny minimálně 1 m nad hladinou spodní vody, 

 kadávery se ukládají obvykle v jedné vrstvě (vrstva kadáverů 1 – 1,5 m) tak, aby nad 

nimi byla vrstva zeminy minimálně 1 m vysoká a posypou se nehašeným vápnem 

(kyselina citrónová – postřik 0,2% roztokem), 
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 velikost výkopu se řídí druhem kadáverů hospodářských zvířat a jejich počtem, podle 

zásad, ţe na 20 ks dospělého skotu nebo 60 ks větších prasat je třeba délka 6 m, 

 před umístěním skotu a prasat do zahraboviště je nutno otevřít břišní dutiny kadáverů 

včetně předţaludků, 

 po pouţití se zahraboviště ohradí a stanoví se opětovná moţnost přístupu zvířat na toto 

místo. [9] 

 

Obrázek č. 3 Zahraboviště - vlastní výkop [9] 

 

Neškodné odstranění infikovaných materiálů 

Odpady, organické materiály a všechny ostatní materiály, které není moţné 

dezinfikovat, přítomné na hospodářství, musí být neškodně odstraněny. Zejména musí být 

naplánováno neškodné odstranění trusu, vajec, vaječných výrobků, sena, krmiv, peří               

a přepravek na vejce. 

Trus 

V závislosti na mnoţství a vlastnostech trusu přítomného na hospodářství můţe být trus buď 

zahrabán do jámy společně s kadávery nebo navršen na hromady, postříkán dezinfekcí, pokryt 

odolnou plastovou fólií a nechán zrát po dobu nejméně 42 dnů (kompostování). Před 

naskladněním nové drůbeţe musí být infikovaný trus odvezen z hospodářství. 

Vejce a vaječné produkty 

Mohou být zahrabány společně s kadávery nebo odeslány do AP. 
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Podestýlka 

Podestýlka můţe být dekontaminována postřikem účinnou dezinfekční látkou a pokrytím 

odolnou plastovou fólií na dobu nejméně 42 dní. Z časových důvodů však můţe být vhodnější 

spálení. 

Krmiva 

Krmiva přítomná na hospodářství musí být dekontaminována a následně spálena. [24] 

10.4 Dezinfekce infikovaných prostor 

 veškeré jednotky fyzicky nebo funkčně propojené s hospodářstvím (tj. líheň, sklad 

vajec, balírna vajec, přepravníky vajec, provozy na zpracování vajec) musí být 

vydezinfikovány. Vozidla pouţívaná k přepravě ţivých zvířat, vajec a krmiv musí být 

také vydezinfikována,  

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

které je zaměřeno na odstranění všech organických materiálů, kovové materiály, jako 

např. klece, mohou být dekontaminovány ošetřením teplem, 

 veškeré vybavení pouţívané 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 fumigací, 

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

sedmi dnů ošetřeny dezinfekčním prostředkem a vymyty vodou.  [24] 

10.5 Zdolání nákazy 

Orgán, který nařídil ochranná a zdolávací opatření, prohlásí nebezpečnou nákazu       

za zdolanou, jestliţe 

 všechna nemocná zvířata v ohnisku nákazy se uzdravila nebo byla poraţena nebo 

utracena a ve stanovené pozorovací době nedošlo k dalšímu onemocnění touto 

nákazou nebo nevzniklo podezření z ní, a 

 byla provedena závěrečná dezinfekce, v odůvodněných případech téţ deratizace          

a dezinsekce ohniska nákazy. [13] 
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Krajská veterinární správa můţe nařídit, ţe v pozorovací době budou v prostředí, 

v němţ byla chována nemocná zvířata, umístěna zvířata vnímavá na nebezpečnou nákazu, 

která má být prohlášena za zdolanou.  

Se zřetelem na průběh zdolávání a rizika šíření nebezpečné nákazy můţe orgán, který 

nařídil ochranná a zdolávací opatření zmírnit nebo zrušit některá nařízená ochranná                

a zdolávací opatření ještě před prohlášením nákazy za zdolanou.  

Chov, hospodářství, obec, kraj nebo jiná oblast anebo území České republiky jsou 

prosté nebezpečných nákaz, pokud v nich nejsou orgány veterinární správy evidována             

a sledována ohniska těchto nákaz. [13] 

10.6 Řetězec velení 

Z hlediska kompetencí orgánů státní správy ve věcech veterinární péče spočívá 

odpovědnost za řízení (viz. Obr. č. 4) strategie a tlumení nebezpečné nákazy a mimořádné 

události na Ministerstvu zemědělství, které předává pravomoc na ústředního ředitele SVS ČR.  

 

 

Obrázek č. 4 Schéma zodpovědnosti a velení [9] 

 

Ministr zemědělství zřizuje v dohodě s ústředními orgány státní správy, jimţ přísluší 

některé úkoly související s předcházením vzniku a šíření nebezpečných nákaz a jejich 

zdoláváním, Ústřední nákazovou komisí (ÚNK) jako svůj trvalý poradní orgán. [9] 

Krizové centrum SVS ČR je útvar SVS ČR zřízený pro pomoc při řešení krizových 

situací, které způsobují ohroţení zdraví zvířat nákazami, zdraví lidí zoonózami a jinou 

SVS ČR ústřední 

ředitel 

ÚNK jako poradní 

orgán ministra 

krizový štáb MZe 

Odbor ochrany 

zdraví a pohody 

zvířat KC SVS ČR 
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orgán  

ředitel KVS 

MZe ministr 
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mimořádnou situací. Organizačně je začleněn jako oddělení odboru ochrany zdraví a pohody 

zvířat. V případě výskytu krizové situace ustavuje „řídící krizový štáb“ sestavený 

z přizvaných odborníků podle druhu krizové situace. [9] 

Vedoucí KC Brno je zodpovědný za dozor nad výkonem protinákazových aktivit 

příslušných KVS. KVS jsou zodpovědné za tlumení SLAK a jiných nebezpečných nákaz       

a mimořádné situace na svém území. [9] 

Ředitel KVS
12

 si z pracovníků veřejné správy, zemědělských a jiných odborníků 

zřizuje nákazovou komisi jako svůj poradní orgán. [9] 

Operační a informační střediska IZS jsou oprávněna povolávat a nasazovat síly IZS 

podle poplachového plánu a poţadavků velitele zásahu. Součástí poplachového plánu            

je poskytování plánované veterinární pomoci na vyţádání: 

 krajskému úřadu, 

 Ministerstvu vnitra, 

 základním sloţkám IZS. [9] 

 

Pokud nákazová nebo jiná situace ohroţení má povahu mimořádné události, jejíţ 

následky vedou ke vzniku krizové situace. V těchto případech se stává nákazová komise 

ředitele KVS součástí krizového štábu kraje a KNK součástí Ústředního krizového štábu
13

. 

[9] 

 

 

                                                 
12

 podle § 49. odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů 
13

 podle § 39, odst. 1, zákona č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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11. Spolupráce IZS a orgánů veterinární správy při 

řešení nebezpečné nákaze 

Lze očekávat, ţe za běţného stavu budou mimořádné události veterinárního charakteru 

řešeny formou mimořádných veterinárních opatření. Nebude se tedy jednat o zásahy sloţek 

IZS, protoţe tyto sloţky budou podřízeny orgánům veterinární správy. Tak jsou také obvykle 

nastaveny pohotovostní veterinární plány, jako operační součást územních havarijních plánů. 

Tyto operační plány by měly vycházet i ze zpracovaného vzorového Plánu mimořádných 

opatření a typového plánu Epizootie-hromadné nákazy zvířat. 

 

Prvním příkladem spolupráce IZS a orgánů veterinární správy v ČR byla v roce 2001. 

Jednalo se o přípravu na případnou odezvu na zavlečení epidemií SLAK, BSE, případně       

na pouţití antraxu teroristy. Byl připraven a odzkoušen postup pro likvidaci utracených zvířat. 

Obdobně byla připravena typová činnost reagující na tzv. antraxové obálky. HZS ČR 

zabezpečoval fyzický rozvoz a vlhčení desinfekčních rohoţí na hraničních přechodech           

a provedl tisíce zásahů v souvislosti s ohlášením podezřelé obálky.    

 

Státní veterinární správa a krajské veterinární správy se na základě dohod o plánované 

pomoci na vyţádání zapojují také do provádění záchranných a likvidačních prací při 

dopravních nehodách (utracení zraněných zvířat, likvidace kontaminovaného masa v důsledku 

poţáru apod.), povodních, chemických nebo radiačních haváriích. V těchto případech spadají 

orgány veterinární správy pod vedení IZS. 

11.1 Likvidaci ohniska BSE v ZD  

KVS zpracovala závěrečnou zprávu o likvidaci ohniska BSE [20] (bovinní 

spongiformní encefalopatie) v zemědělském druţstvu. V České republice se jedná o první 

výskyt této nebezpečné nákazy. Ve zprávě jsou v časové posloupnosti schematicky popsány 

všechny důleţité kroky, které KVS musela podstoupit a záleţitosti, které musela projednat, 

rozhodnout nebo na jejichţ organizaci se ve větší nebo menší míře podílela. Ze zprávy jsou 

odstraněny jména a osobní údaje.  

BSE neboli nemoc šílených krav, je neurodegenerativní onemocnění projevující se 

změnami v chování, a poruchami koordinace pohybů a končící vţdy letálně (smrtí).              

Za původce jsou povaţovány škodlivé bílkoviny (priony), které hostitelský organizmus 
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napadají bez imunitní odezvy, hromadí se v centrálním nervovém systému a způsobují zde 

nezvratné patologické změny. U BSE bylo pravděpodobně hlavním zdrojem nákazy krmivo 

kontaminované BSE prionem, čili krmivo s obsahem masokostní moučky nebo mléčné 

náhraţky na bázi kafilerního tuku. 

 

4. 6. 2001 

V masokombinátě bylo poraţeno 12 dojnic ze ZD. Ze všech poraţených 12 ks byly 

odebrány vzorky (komerční) k vyšetření na BSE, které byly ihned dopraveny do SVÚ Jihlava. 

Všechny kusy byly pozastaveny vč. derivátů ( kůţí, rohů, paznehtů) a konfiskátů. 

 

5. 6. 2001 

Ve 13:00 hod. SVÚ Jihlava telefonicky oznámila, ţe vzorek z krávy (označení - ušní 

číslo, evidenční číslo) narozené 28.9.1995, pocházející ze ZD je při 1. vyšetření metodou 

Western blot BSE pozitivní. Ve 14:00 hod. při jednání s předsedou ZD probíhá oznámení 

výsledku vyšetření, informace o nutnosti dalšího potvrzení pozitivního nálezu a moţnostech 

dalšího postupu. 

Při jednání byl sepsán protokol o kontrolním zjištění s uvedením známých skutečností 

a předáno oznámení o zahájení řízení ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. 

Současně bylo vydáno předběţné opatření, které zakazovalo chovateli přesuny skotu. 

V 16:00 hod. proběhla kontrola pozastaveného podezřelého kusu, jeho derivátů        

vč. konfiskátu. Na základě toho sepsán protokol o kontrolním zjištění – v něm potvrzen zákaz 

manipulace s podezřelým kusem, jeho deriváty a konfiskátem do konečného rozhodnutí. 

Zvláštní způsoby čištění a dezinfekce nebyly nařízeny, protoţe jsou běţnou denní praxí. 

Hlava podezřelého kusu byla odeslána (poslem) do SVÚ Jihlava ke konfirmaci 

imunohistochemiskou metodou. 

 

6. 6. 2001 

V chovu ZD provedeno šetření, orientační soupis zvířat v jednotlivých stájích skotu  

(VKK 400 ks, kravín 150 ks, OMD 350 ks, teletník 150 ks) včetně zjištění seznamu skotu 

prodaného jiným chovatelům v letech 1994 – 1996.  

U pozastaveného konfiskátu byly při kontrole zjištěny počátky hnilobného procesu 

(proces dočasně omezen přídavkem pyrosiřičitanu). 

V 10:00 hod. proběhlo jednání na Krajském úřadu: 

o informace hejtmana Krajského úřadu o podezření na výskyt BSE 
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o předběţná ústní ţádost o součinnost v případě potvrzení pozitivního výsledku  

o informace o počtu utrácených zvířat (mezní varianty):  

a) všechen skot v chovu od určité věkové hranice,  

b) skot v určitém časovém rozmezí k datu narození podezřelé plemenice 

o předjednání moţnosti neškodného odstranění utracených kusů – 3 varianty      

(v této fázi jednáno o likvidaci ve vyčleněném asanačním podniku) 

o zváţení moţnosti likvidace konfiskátu z (cca 5 tun tekutého konfiskátu – střev 

a předţaludků) spálením v lokalitě zdroje BSE; k jednání přizván vedoucí 

referátu ŢP; poţadavek přednosty: informace starostky a regionálních 

sdělovacích prostředků 

Bylo provedeno předběţné šetření moţného zdroje nákazy u výrobců krmných směsí              

a mléčných krmných náhraţek se zaměřením na import v r. 1994-1996. 

 

7. 6. 2001 

Postupující kaţení tekutého konfiskátu (střeva, předţaludky, ořezy apod.) se stalo        

z důvodu zápachu neúnosnou situací. Proběhlo jednání v uvedené věci (za účasti ředitele 

masokombinátu, předsedy ZD, ředitele HZS Jihlava, vedoucího referátu ŢP krajského úřadu 

Jihlava, krajského ředitele policie), na kterém bylo dohodnuto spálení tekutého konfiskátu 

v následující den, bez ohledu na potvrzení výsledku laboratorního vyšetření. Místo pro spálení 

navrhl předseda ZD (stará pískovna, kterou ZD rekultivuje návozem zeminy; v majetku 

fyzické osoby – předseda získal jeho souhlas). Vedoucí referátu ŢP místo předběţně schválil 

(místo vhodné z hlediska vzdálenosti od vodotečí a příznivě lokalizované vzhledem 

k převládajícím větrům), současně informoval starostku obce. Ředitel masokombinátu          

se zavázal, ţe zajistí naftu a benzín a uhradí ZD náklady na slámu a dřevo. Ředitel HZS 

zajistil spálení včetně vyhotovení vlastní metodiky. Ředitel Policie ČR zajistil střeţení místa 

spalování před nepovolanými osobami. 

 

8. 6. 2001 

V 10:00 hod. bylo vyřčeno rozhodnutí KVS o předběţném opatření nařizující 

masokombinátu likvidaci pevného a tekutého odpadu spálením. Předpoklad: 

o spálení kontejneru s tekutým odpadem (konfiskátem)  

o spálení pevných částí těla pozitivního kusu, kůţe, rohů a paznehtů (celkem    

cca 800 kg) ve spalovně odpadu (dohodnuto se spalovnou mající povolení            

ke spalování biologických materiálů z nemocnic, SVÚ apod.) 
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Poznámka: poţadavek spalovny – odpad byl postupně dodáván ke spálení 

v hermetických plastových kontejnerech (50 l) max. po 30 kg, vsázka 300 kg, spalování 

proběhlo ve 3 cyklech během 2 dnů; cena 20 Kč/kg. Spálení proběhlo ve dnech 11. a 12. 

2001. 

Ve 13:00 hod. vystoupil ministr zemědělství z důvodu známých výsledků 

imunohistochemického vyšetření, kterým se potvrdilo BSE.  

Ve 14:00 hod. zasedání ÚNK – komise doporučila utracení zvířat v intervalu + - 1 rok 

od data narození pozitivní krávy a jejího potomstva. Vzhledem k nákladům doporučila 

odstranit utracená zvířata zahrabáním. Konečné rozhodnutí si vyhradil ministr aţ po 

definitivním potvrzení výsledku na BSE v zahraniční laboratoři. 

V 17:30 hod. bylo HZS provedeno pálení tekutého konfiskátu. Místo bylo střeţeno 

Policií ČR. Postup: 

 vyhloubení mělkého výkopu 

 poloţení nepropustné folie 

 vrstvy odspodu:  

o sláma (pro iniciální fázi hoření) 

o rošt ze dřeva (provzdušnění) 

o pneumatiky (výhřevnost) 

o sláma (nasákavý materiál) 

o konfiskát 

 zalití naftou, benzínem a zapálení na návětrné straně. 

Příprava na spalování zahájena v 8:00 hod.. Doba hoření byla cca 40 hodin. Na závěr 

byla na místo spalování dovezena prosívka a bylo provedeno převrstvení místa zeminou. Byl 

sepsán závěrečný protokol. Následné zastavení řízení ve věci mimořádných veterinárních 

opatření zahájeného s masokombinátem.  

 

9. 6. 2001 

Jednání s předsedou ZD o pravděpodobném počtu utracených zvířat a moţnostech 

jejich asanace. Byla projednána varianta utracení vrstevnic + - jeden rok od data narození 

pozitivní plemenice a potomstva v 1. filiální generaci a zneškodnění zahrabáním. Z těchto 

zjištění bylo konstatováno, ţe zvládnutí situace není v moţnostech chovatele. Prostřednictvím 

ředitele HZS poţádáno o svolání krajského krizového štábu na pondělí 11.6.2001. 

 

 



57  

10.6.2001 

Zjišťování počtu zvířat určených k utracení z dat centrální evidence – 139 ks.           

Ve skutečnosti bylo později utraceno jen 134 ks (nesoulad mezi databází centrální evidence    

a skutečného počtu zvířat). 

 

11.6.2001 

V 8:00 hod. zasedání krajského krizového štábu. Byla podána oficiální písemná ţádost 

KVS o nasazení IZS, Armády ČR a Policie ČR. Projednání hlavních priorit s ohledem           

na způsob odstranění utracených zvířat zahrabáním. Přesun techniky vojsk 72. ZVZ byl 

dohodnut na 13.6.2001. Zemní práce (hloubení jámy) byly zahájeny aţ po doručení 

rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních. V 11:00 hod. jednání se starostkou obce 

o předpokládaných opatřeních a získání kladného stanoviska. Ve 13:00 hod. účast na jednání, 

spojeném s místním šetřením, svolaném krajským úřadem k stanovení konkrétního místa pro 

zahraboviště a místa pro spalování (v případě výskytu dalších pozitivních zvířat), za účasti 

zástupců inspekce ŢP, KHS, povodí Moravy, starostky obce a předsedy ZD. Přizvaný 

hydrogeolog určil na základě studia hydrogeologických map 3 místa vhodná z hlediska 

ochrany podzemních vod (obec je v ochranném pásmu přehrady s pitnou vodou pro Jihlavu) 

s přihlédnutím k mělkému skalnímu podkladu v uvedeném katastrálním území. Po sondáţí 

pomocí bagru (3 sondy do hl. cca 4m) byla vybrána hned 1. lokalita cca 100 m vzdálená        

od objektu ZD, u kterého mělo probíhat utrácení. Hydrogeolog se zavázal, ţe do druhého dne 

zpracuje posudek pro vytypované zahraboviště. Současně bylo schváleno i spalování 

případných dalších pozitivních kusů na místě, kde proběhlo pálení konfiskátu. Během jednání 

nebyly ze strany účastníků vzneseny ţádné zásadní námitky 

Ve 14:00 hod. provedena komisionelní (KVS, plemenáři, zootechnik) fyzická kontrola 

ušních čísel skotu určeného k utracení (sepsán protokol se seznamem zvířat). K doplnění 

chybějících duplicitních ušních známek se zavázal chovatel. V 16:00 hod. proběhlo zasedání 

bezpečnostní rady kraje. V závěru bylo stanoveno, ţe: řešení problému BSE nespadá            

do kompetence kraje. 

 

12.6.2001 

Probíhá vypracovávání mimořádných veterinárních opatření k likvidaci BSE. V 10:00 

hod. jednání krajské nákazové komise. Předjednání rozsahu nasazení Policie ČR a HZS, 

informování krajského hygienika, projednán systém odběru vzorků, jejich vyšetřování, 

sdělování výsledků apod. 
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13.6.2001 

V 8:00 hod. jednání krajského krizového štábu. Podrobnosti o nasazení techniky HZS 

a Armády ČR ( 72. zvz Jindřichův Hradec). Střeţení zajistili vojáci posádky, kteří mohou 

provádět střeţení pouze s policií (max. 50 vojáků po dobu 24 hodin). Stanovení tisk. 

mluvčího, velitele zásahu – ředitel HZS a pracovníka KVS pověřeného odborným vedením. 

Ve 14:00 hod. právní konzultace k mimořádným veterinárním opatřením. 

 

14.6.2001 

Porada KVS – rozdělení úkolů, odběr vzorků, svoz vzorků, evidence ušních čísel, 

evidence zvířat v zahrabovišti apod. Rozvinutí pohotovostních středisek pro likvidaci nákaz 

(Brno a H. Králové) na určeném místě. K zamezení filmování utrácených zvířat, dopravilo 

ZD do prostoru utrácení mechanizační prostředky (valníky typu“Horal“). Ve 12:00 hod. 

potvrzeno BSE v SRN, na základě toho okamţité doručení rozhodnutí KVS o mimořádných 

veterinárních opatřeních předsedovi druţstva (kopie rozhodnutí předána veliteli zásahu).      

Ve 14:00 hod. zahájeno hloubení zahraboviště (d.75m,š.5m,hl.5m) – provádí 72. zvz              

J. Hradec. 

 

15.6.2001 

V 6:00 hod. vojenské posádky s Policií ČR prohledávaly střeţenou zónu a uzavřely 

prostor utrácení a zahraboviště. Vstup byl povolen jen povolaným osobám podle seznamu, 

ostatním jen se souhlasem velitele zásahu. V 6:45 hod. dokončeno hloubení zahraboviště.  

V 7:00 hod. nástup pracovníků KVS určených k odběru vzorků a evidenci zvířat.  

V 7:30 hod. bylo zahájeno utrácení. Byly pověřeny 2 samostatné skupiny pro utrácení, 

2 skupiny KVS pro odběr vzorků a evidenci. Na převoz kadáverů byly pouţity 2 jeřáby,         

2 nákladní auta. K zahrabovišti byly kadávery přepraveny po 6 kusech na jedno auto.           

Do zahraboviště byly kadávery kladeny pomocí 2 jeřábů ve dvou řadách v jedné vrstvě. 

Provedena evidence podle seznamu – jednotlivá těla označována pořadovými čísly (barva 

k označování zvířat ve spreji). Během kladení kadáver do zahraboviště byl zaznamenáván 

systém kladení. Utrácení bylo celkem 3krát přerušeno z důvodu přeletů letadel novinářů        

(z etických důvodů není vhodné, aby utrácení zvířat bylo medializováno). 

 Průběţný odvoz do SVÚ Jihlava vţdy po odběru 48 vzorků. 

V 16:30 hod. bylo utrácení ukončeno. V 17:00 hod. byly doručeny poslední vzorky 

k vyšetření (při předpokládané době vyšetření 8 hodin byl výsledek posledních vzorků znám 
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v neděli 1:00 hod.). Uloţení posledního kadáveru do jámy proběhlo v 18:30 hod. Výsledky 

laboratorního vyšetření byly sděleny průběţně telefonickým hlášením ve 20:00 a 23:30 hod.  

Jáma zůstala odkrytá aţ do oznámení výsledku vyšetření poslední odebírané partie.     

V případě dalšího pozitivního nálezu by byl pozitivní kus vyzdviţen ze zahraboviště               

a následně spálen na vytypovaném místě pro spalování. Pohotovostní střediska pro likvidaci 

nákaz zůstala rozvinuta, HZS, vojsko i Policie zůstaly v pohotovosti. 

 

16.6.2001 

V 1:00 hod. telefonním oznámením SVÚ potvrzeno, ţe všechny vyšetřované vzorky 

BSE jsou negativní. Okamţitý pokyn veliteli zásahu k zahrabání jámy, které bylo zahájeno    

ve 2:00 hod. a ukončeno v 7:00 hod. 

V 8:00 hod. proběhla tisková konference ministra zemědělství a ústředního ředitele 

SVS. Část mimořádných veterinárních opatření zrušena od 10:00 hod., zejména zrušení 

ohniska. Mimořádná veterinární opatření byla doplněna o zákaz přesunů skotu mimo ZD 

s výjimkou jatek a povinnost zajistit laboratorní vyšetření na BSE u všech kusů ve stáří nad 

24 měsíců 

 

25.6.2001 

Krajský úřad Jihlava – proběhlo závěrečné zasedání krajského krizového štábu            

a následné vyhodnocení akce. 

 

Závěrem k výskytu BSE 

Píše se rok 2011, a můţeme říct, ţe výskyt BSE nebyl prokázán uţ půl druhého roku. 

Poslední případ bovinní spongiformní encefalopatie byl v ČR zjištěn 4.5.2009 na Opavsku      

u krávy staré prakticky pět let (59 měsíců). Výskyt dalšího případu nelze nikdy úplně 

vyloučit, ale je to málo pravděpodobné. 

 

V rámci povinného vyšetřování, které v roce 2009 probíhalo v ČR, byly 

diagnostikovány dva případy tohoto onemocnění. V předešlém roce se nevyskytl ţádný případ 

a roku 2007 byly diagnostikovány opět 2 případy nákazy. Podobné výsledky byly 

zaznamenány i v ostatních členských zemích EU. V budoucnu tedy lze očekávat, ţe i naší 

republiky se bude týkat zvýšení věku povinného vyšetřování, a to na 48 měsíců z dosavadních 

30 měsíců.[17] V ČR bylo od počátku roku 2001 k 30.dubnu 2010 vyšetřeno celkem 

1 569 952 kusů skotu. Z celkového mnoţství bylo diagnostikováno 30 případů onemocnění. 
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11.2 Průběh likvidace ohnisek s ptačí chřipkou 

V případě této nebezpečné nákazy (aviární influenza) jsem si vybrala likvidaci ohnisek 

z roku 2007 v Pardubickém kraji. [19] Jedná se o první výskyt této nebezpečné nákazy         

na území České republiky v chovu drůbeţe. Celkový průběh výskytu aviární influenzy         

ve světe je uveden níţe (viz. Příloha č. 2). Objevily se pozitivní nálezy hned ve třech chovech 

drůbeţe v rozmezí několika dnů. Jedná se o obec (viz. Obr. č. 5) Tisová, Nořín, Kosořín         

a Netřeby (drobné chovy 

Zářecká Lhota a Loučky).  

Jsou rozebrány průběhy 

likvidace ohniska v kaţdém 

chovu. V konečné fázi jsou 

zhodnoceny veškeré konečné 

číselné stavy, ať uţ se jedná    

o počty usmrcených zvířat, 

zasahujících příslušníků         

či techniky.  

Obrázek č. 5 Ohniska nákazy [21] 

 

Aviární influenza drůbeţe je nebezpečná nákazy kura domácího, krůt, vodní drůbeţe, 

holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně ţijícího ptactva, vyvolané virem influenzy A. 

Virus se šíří kontaktem s ostatními ptáky, vzduchem, kontaminovanými dopravními 

prostředky, technikou, nářadím, krmivem a znečištěnou obuví a oděvem. Inkubační doba je 3 

aţ 7 dní. Nákaza se projevuje nechutenstvím, celkovou skleslostí, náhlým poklesem snášky, 

dýchacími potíţemi, otoky hlavy, vodnatými průjmy, výtoky z očí.   

11.2.1 Ohnisko – Tisová 

20.6.2007  

V 17:30 hod. epizootolog KVS pro Pardubický kraj informoval tajemníka 

Bezpečnostní rady téhoţ kraje o potvrzení výskytu viru H5 na farmě Tisová, patřící ZOD 

Zálší. Tisková mluvčí kraje vydala první informace o výskytu viru H5 a o svolání 

mimořádného jednání bezpečnostní rady kraje. Policie ČR provedla uzávěru přilehlých 

komunikací a areál farmy začala střeţit. 

V obci Tisová u Vysokého Mýta byla nákaza prokázána v chovu, ve kterém byla 

drůbeţ chována v 5 halách po naskladněných 1 200 kusech s hmotností cca 9 kg/kus. 
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K 20.6.2007 došlo k úhynu stovek kusů. V pozdních odpoledních hodinách SVS Jihlava 

potvrdil z odebraných vzorků virus ptačí chřipky H5.  

Zaměstnanci KVS provedli uzávěru ohniska nákazy a chovateli nařídili mimořádná 

veterinární opatření. Byl stanoven postup ke zdolání nákazy – utracení ptáků, plošná 

desinfekce. Po 24 hodinách bylo moţné provést vyklízení podestýlky, umytí a následná 

dezinfekce všech prostor v ohnisku. V souladu s platnou legislativou bylo KVS stanoveno 

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

10 km (cca 350 tisíc ks drůbeţe).  

Bylo potvrzeno nutné nasazení vojáků a speciální techniky Armády ČR ze 156. 

záchranného praporu Olomouc. Jejich pomoc byla potřebná k dekontaminaci osob a techniky, 

pomoci při vynášení drůbeţe a úklidových pracích v ohnisku. Na základě návrhu ředitele HZS 

Pardubického kraje, byl ustanoven velitelem zásahu příslušník HZS. 

Po ukončení jednání bezpečnostní rady kraje se uskutečnila tisková konference. 

Zástupcům médií byly podány základní informace a nastíněn předpokládaný postup v dalších 

dnech.  

 

21.6.2007  

V 8:00 hod. byla určena místa pro zřízení stanoviště dekontaminace osob a stanoviště 

dekontaminace techniky (siláţní jáma před halami) a zajištěn dostatečný počet osob nutných 

k vynášení krůt do speciálních kontejnerů. Bylo rozhodnuto, ţe drůbeţ bude v kontejnerech 

utrácena plynem CO2. Pro nasazení 

se jako optimální jevil počet dvou aţ 

tří dvacetičlenných skupin, které by 

se střídaly v cca 2 hodinových 

intervalech a to zejména s ohledem 

na klimatické podmínky. Další dvě 

skupiny byly zajištěny z příslušníků 

AČR, protoţe kapacitní moţnosti 

ZOS Zálší neumoţňovaly vyčlenit 

víc neţ jednu skupinu.  

     Obrázek č. 6 Utrácení drůbeţe v kontejnerech s CO2 [21] 

 

Následně v 10:00 hod. se v Tisové uskutečnilo setkání členů bezpečnostní rady kraje, 

krajské veterinární správy a vedoucích pracovníků ZOD Zálší se zástupci médií. Na setkání 
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byl konkretizován přijatý postup likvidace ohniska ptačí chřipky a předpokládaný časový 

průběh. Před začátkem vlastního vynášení drůbeţe a jejího utrácení v kontejnerech s CO2  

(viz. Obr. č. 6) byl zástupcům médií umoţněn vstup do farmy a nafilmování a nafocení 

přípravných prací a rozhovorů se zasahujícími příslušníky AČR a HZS.  

 

Všem osobám, které byly předurčeny pro práci v ohnisku nákazy, bylo preventivně 

podáno antivirotikum Tamiflu. Postup prací při vyklízení ptáků byl z počátku negativně 

ovlivněn technickými problémy při obsluze a přemísťování zařízení pro utrácení zvířat. 

Vzniklé problémy se dařilo postupně odstraňovat. 

Během odpoledních hodin začaly přípravné práce pro zahájení plošné dekontaminace. 

Byl zajištěn dostatečný počet sil a prostředků pro práci 4 skupin po 4-5 osobách 

v přetlakových protichemických oblecích. Tuto činnost společně zajistili příslušníci AČR       

a HZS Pardubického kraje. AČR připravovala dodávku 5% roztoku chloraminu v 60° C teplé 

vodě. Od 20:00 hod. probíhaly současně obě činnosti, tj. vyklízení a utrácení krůt a plošná 

dekontaminace jiţ vyklizených hal. V 21:00 hod. byly práce přerušeny s tím, ţe bylo 

vyklizeno 80% krůt a dekontaminováno 20% plochy hal.  

 

22.6.2007  

Od 8:30 hod. pokračovalo vyklízení krůt, plošná dekontaminace byla zahájena v 10:00 

hod. Vyklízení krůt z hal a jejich utrácení bylo ukončeno ve12:00 hod., plošná dekontaminace 

byla ukončena v 17:00 hod. V obci Tisová, plně v reţii Pohotovostního střediska pro likvidaci 

nákaz SVS, souběţně probíhalo utrácení drobnochovů. Jednotky PO dováţely vodu odborné 

firmě, která prováděla následnou dezinfekci drobných chovů. Od ukončení plošné 

dekontaminace jednotlivých hal běţela 24 hodinová lhůta pro působení desinfekce.   

 

23.6.2007  

Byl z preventivních důvodů za asistence jednotek poţární ochrany spálen stoh,          

ze kterého pocházela sláma na podestýlku pro chov krůt. Spálení stohu bylo nařízeno 

vzhledem k tomu, ţe nebylo moţné vyloučit, ţe je kontaminován virem ptačí chřipky.  

Téhoţ dne po ukončení 24 hodinové lhůty, bylo přikročeno k vyklízení podestýlky 

z hal a jejich následnému důkladnému umytí. Tyto činnosti jiţ prováděli zaměstnanci 

chovatele pomocí vlastní techniky. Dekontaminaci osob i techniky při vyklízení podestýlky 

zajišťovala AČR svými prostředky. Po ukončení těchto prací byla ukončena i činnost AČR. 
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Dekontaminaci osob při mytí hal prováděl HZS Pardubického kraje ve spolupráci s HZS 

Královéhradeckého kraje.  

 

25.6.2007  

Ve 14:00 hod. bylo dokončeno mytí hal a místo zásahu bylo předáno zástupci KVS. 

Téhoţ dne a 2.7.2007 byly provedeny odbornou firmou DDD dezinfekční práce 

v hospodářství. K tomuto účelu byl pouţit 5% roztok chloraminu. 

11.2.2 Ohnisko Nořín 

27.6.2007  

Ředitel KVS potvrdil výskyt ptačí chřipky v dalším chovu. Virus byl zjištěn              

na základě laboratorního vyšetření brojlerů z ochranného pásma před jejich přesunem            

na jatky. Jednalo se o chov v Noříně, části obce Zálší. Chovatelem bylo opět ZOD Zálší. 

V chovu nebyly pozorovány ţádné klinické příznaky aviární influenzy. Brojleři byli chováni 

v objektu bývalého kravína ve dvou patrech v celkovém počtu cca 27 000 kusů a hmotnosti    

2 kg na kus. 

 

27.6.2007 

Mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje bylo svoláno na 10:00 hod. Vedoucí 

jednotlivých sloţek IZS, veterinární správy a hygienické sluţby podali základní informace. 

Vzhledem k tomu, ţe 10 km pásmo dozoru přesáhlo do Královéhradeckého kraje byl 

informován i hejtman 

Královéhradeckého kraje. Byl 

stanoven obdobný postup likvidace 

chovu jako u prvního případu. 

Velitelem zásahu byl ustanoven 

opět příslušník HZS Pardubického 

kraje.  

 

 

Obrázek č. 7 Stanoviště pro dekontaminaci techniky [21] 

 

S ohledem na zjištění, ţe kolem odchovny je omezený prostor pro rozvinutí 

dekontaminačních stanovišť, kterými disponuje AČR, byly cestou operačního střediska GŘ 

HZS ČR vyţádány odřad HZS hl. m. Prahy se stanovištěm dekontaminace techniky (viz. Obr. 
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č. 7)  a odřad HZS Královéhradeckého kraje se stanovištěm dekontaminace osob. Vyţádání 

AČR 156. záchranného praporu Olomouc bylo provedeno rovněţ. Ředitel HZS Pardubického 

kraje rozhodl, ţe k řízení zásahu a k pracím v ohnisku bude pouţito pokud moţno stejných 

osob jako v prvním případu. Byl tak respektován poţadavek hygieniků, aby se nezvyšoval 

počet osob zapojených do prací v ohnisku nákazy. Štáb velitele zásahu nebylo moţné umístit 

v Noříně, proto byl dislokován v cca 2 km vzdálené administrativní budově ZOD Zálší. Jeho 

činnost započala ve 14:00 hod.  

 

27.6.2007  

Ve 14:30 hod. se v Noříně uskutečnila tisková konference za účasti zástupců 

Pardubického kraje, veterinární správy, PČR, HZS ČR a AČR 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 „ţivě“ na ČT2. 

V 15:30 hod. proběhlo úvodní jednání zúčastněných sloţek. Byla provedena 

rekapitulace dostupných sil a prostředků a byl stanoven postup prací tak, aby počátek 

vyklízení brojlerů z objektu a jejich utrácení začalo ve 20:00 hod. Velitel zásahu po dohodě 

s veterináři rozhodl o stejném způsobu usmrcení jako v Tisové. Bylo rozhodnuto, ţe práce 

budou prováděny nepřetrţitě a provedou je příslušníci AČR. Bylo zajištěno osvětlení objektu 

a jeho okolí, dekontaminačních stanovišť a bezpečnostního koridoru (areál nebyl oplocen). 

K vyklízení brojlerů z haly se pouţívaly plastové boxy, které se poté pomocí 

vysokozdviţného vozíku vyvezly do úrovně víka kontejneru. Tam byli brojleři z boxů 

přemístěni do kontejneru s CO2, pomocí kterého byli utraceni. Jednorázové zaplynování 

celého chovu nebylo moţné z důvodu nevyhovujícího technického stavu objektu. Tyto 

činnosti byly ukončeny dne 28.6.2007 v 03:17 hod.  

V 5:00 hod. hasiči a vojáci dokončili zabezpečovací dekontaminační práce. Plošná 

dekontaminace objektu byla provedena stejným způsobem jako v prvním případu společnými 

silami AČR a HZS Pardubického kraje dne 28.6.2007 od 8:30 hod. do 15:00 hod. 

V dopoledních hodinách téhoţ dne byla v blízkosti objektu vyhloubena pomocí AČR jáma 

pro uloţení podestýlky. Od ranních hodin probíhalo utrácení drobných chovů v Noříně, které 

prováděli pracovníci Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz SVS.  

 

28.6.2007  

Zřízený štáb velitele zásahu navštívil odpoledne nejprve náčelník generálního štábu 

Armády ČR a později i hlavní hygienik. 
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29.6.2007 

Po uplynutí 24 hodinové lhůty pro působení desinfekce, proběhlo vyklízení podestýlky 

a od 17:00 hod. mytí haly, které pokračovalo nepřetrţitě do 30.6.2007 do 12:00 hod., kdy 

byly práce v ohnisku ukončeny a místo zásahu bylo předáno zástupci KVS. Ve dnech 

30.6.2007 a 7.7.2007 byla firmou DDD Řehůřek, Pokáply provedena dezinfekce hospodářství 

5% roztokem chloraminu. 

11.2.3 Ohnisko Netřeby, Kosořín, Loučky a Zářecká Lhota 

11.7.2007  

Ve 12:00 hod. potvrdila Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu Státního 

veterinárního ústavu Praha přítomnost influenzového viru s antigenem H5 v chovech drůbeţe 

v Netřebech, části obce České Heřmanice a Kosoříně, části města Choceň. Na obou farmách 

byly chovány masné slepice o váze 4-5 kg. V Netřebech byly slepice chovány ve třech halách 

v počtu cca 18 000 kusů v hospodářství MACH DRŮBEŢ a.s. V Kosoříně byly slepice 

chovány v 9 halách v počtu cca 54 000 kusů v hospodářství VAJAX a.s. Virus byl 

diagnostikován ve dvou rozmnoţovacích chovech drůbeţe masného typu ve stávajícím 3 km 

ochranném pásmu. Virus byl zjištěn na základě pravidelného 14-ti denního virologického 

monitoringu komerčních chovů přesunujících násadová vejce do líhní. Na 15:00 hod. byla 

opět mimořádně svolána bezpečnostní rada kraje.  

S ohledem na místní podmínky byla zvolena dekontaminační stanoviště HZS ČR – 2 

stanoviště dekontaminace osob a 2 stanoviště dekontaminace techniky, která byla vyţádána 

cestou operačního střediska GŘ HZS. Tato stanoviště byla doplněna i technikou a příslušníky 

AČR, vyţádanými stejným způsobem od 152. záchranného praporu Kutná Hora                       

a 154. záchranného praporu Rakovník.  

Pro utrácení drůbeţe byl navrţen následující postup – na začátku prací bude zahájeno 

utrácení dosavadním způsobem, tj. vynášením ţivé drůbeţe a jejich utrácení v kontejnerech 

naplněných CO2. Souběţně bylo v co nejkratší době připravováno utrácení pomocí 

zaplynování celých hal pomocí CO2. To mělo sníţit náročnost prací při vyklízení. Problémem 

byl způsob umístění drůbeţe. Slepice byly sice chovány na podestýlce, ale ve středové ose 

haly byla automatická snášková hnízda a po stranách haly krmné linky. Tyto linky bylo nutné 

odbornou firmou demontovat a vynést mimo haly. Vytvoření harmonogramu prací ovlivnilo 

několik faktorů. Zejména kapacita asanačního podniku a přepravní kapacita (počet k tomuto 

určených kontejnerů a vzdálenost mezi ohniskem nákazy a asanačním podnikem). Na tento 

limit byl připravován dostatečný počet sil a prostředků. Bylo rozhodnuto, ţe v odpoledních     



66  

a nočních hodinách budou provedeny přípravné práce, tj. rozvinutí dekontaminačních 

stanovišť a demontáţ technologie tak, aby mohlo být v dopoledních hodinách následujícího 

dne zahájeno utrácení v Netřebech následně kontinuálně pokračovat v Kosoříně.  

 

12.7.2007  

V 8:00 hod. byla zahájena činnost úvodním jednáním štábu velitele zásahu, kterého    

se účastnili i vícehejtman Pardubického kraje, ministr zemědělství, generální ředitel HZS ČR 

a ústřední ředitel SVS. Po jeho ukončení byla opět podána aktuální informace přítomným 

zástupcům tisku a televizí. 

V Netřebech byly ukončeny přípravné práce a mohly být započaty další činnosti,        

na které byl zajištěn dostatečný počet sil a prostředků. Pro kontinuální přechod prací na farmu 

Kosořín a nepřetrţitou činnost ke zdolání ohnisek nákazy vyţádal HZS Pardubického kraje 

odřady z ostatních HZS krajů o počtu 20 příslušníků na odřad. Počet a předpokládaný čas 

nasazení odřadů se průběţně aktualizoval. Celkem bylo nasazeno 10 odřadů HZS krajů. 

V odpoledních hodinách byly zahájeny přípravné práce pro zaplynování hal 

v Kosoříně a v 19:00 hod. bylo zaplynování hal spuštěno. Současně s těmito pracemi se 

uskutečnil přesun vybavení pro utrácení drůbeţe (kontejnery, stanice CO2) z Netřeb, kde byla 

tato činnost ukončena dne 12.7.2007 ve 22:00 hod. Vyklízení drůbeţe a následná plošná 

dekontaminace hal v Kosoříně probíhala nepřetrţitě aţ do 14.7.2007 do 04:00 hod., kdy byla 

ukončena plošná dekontaminace poslední haly. 

 

13.7.2007  

V 11:00 hod. se uskutečnilo 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 (chov 

v 6-ti halách, 10 tisíc krůt a 54 tisíc brojlerů) a v Zářecké Lhotě (chov ve 2 halách, 3 tisíce 

krůt). Chovatelem bylo ZOD Zálší.  

V Zářecké Lhotě bylo utrácení drůbeţe zaplynováním hal technicky nemoţné, proto 

bylo zvoleno utrácení v kontejnerech s CO2. V Loučkách bylo zvoleno zaplynování hal. 

S ohledem na skutečnost, ţe se utrácely zdravé chovy, nebylo nutné zajišťovat 

dekontaminační stanoviště. Zaplynování hal v Loučkách bylo zahájeno dne 12.7.2007 v 21:00 
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hod. Vyklízení chovů bylo ukončeno dne 14.7.2007 v 17:00 hod. Na vyklízení chovů byli 

v Zářecké Lhotě nasazeni příslušníci AČR, v Loučkách příslušníci HZS vybraných krajů. 

 

14.7.2007 

Bylo na jednání štábu velitele zásahu v 18:00 hod. oznámeno ukončení stěţejních 

prací, další činnost na místě zásahu pokračovala zajištění stanovišť dekontaminace techniky   

a dekontaminace osob pro zaměstnance chovatele, kteří provedli vyklízení podestýlky a mytí 

hal. Tyto činnosti byly ukončeny dne 20.7.2007 v 15:00 hod. předáním místa zásahu zástupci 

krajské veterinární správy. 

Dezinfekci hospodářství – ohnisek provedla odborná firma DDD za pouţití              

5% roztoku chloraminu v Netřebech ve dnech 19.7.2007 a 30.7.2007 a v Kosoříně ve dnech 

21.7.2007 a 28.7-2007. 

 

15.8.2007  

Od 00:00 hod. zrušily KVS nařízená mimořádná veterinární opatření v pásmech          

3 a 10 km. Během jejich platnosti (tj. od 21.6.2007 do 14.8.2007) bylo vyšetřeno celkem         

4 026 vzorků ze 113 chovů nebo lokalit s cílem zjištění zdroje nákazy, vyloučení dalších 

podezření z nakaţení a s cílem monitorování nákazové situace. 

 

Tabulka č. 1 Likvidace ohnisek ptačí chřipky - velkochovy 

Farma Tisová Nořín 
Netřeby + 

Kosořín 

Zářecká 

Lhota + 

Loučky 

Druh krůty 9 kg/ks 
brojleři  

2 kg/ks 

slepice    

4-5 kg/ks 

krůty 12 kg/ks 

brojleři         

1,2 kg/ks 

Počet kusů 5 070 27 510 
17 001 +  

53 937 

13 754 +  

54 125 

Celková hmotnost 

cca 
47 tun 55 tun 261 tun 259 tun 

Počet budov – hal 5 1 dvoupatrová 3 + 9 8 

Způsob ustájení podestýlka podestýlka podestýlka podestýlka 
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Tabulka č. 2 Likvidace ohnisek ptačí chřipky - malochovy 

Obec Tisová Nořín Netřeby Kosořín 

Drůbež - ks 1.120 222 144 431 

 

Součinnost představitelů sloţek IZS, orgánů státní správy, krajské i místní 

samosprávy při provádění nezbytných opatřeních ke zdolání nákazy byla bezproblémová. Byl 

zřejmý vzájemně vstřícný a neformální přístup všech na všech úrovních řízení. 

 

V obci Tisová, kde probíhala první likvidace drůbeţe, vznikly v počátku určité časové 

prodlevy a technické potíţe. Coţ bylo objektivní vzhledem k tomu, ţe se jednalo o vůbec 

první výskyt ptačí chřipky (aviární influenzy) v České republice v uzavřeném chovu a „kaţdý 

se prakticky učil“. S kaţdým novým výskytem ptačí chřipky a tedy i následnou likvidaci        

se součinnost všech zúčastněných sloţek zlepšovala. Při likvidaci posledních ohnisek 

v obcích Netřeby a Kosořín pracovaly sloţky IZS a ostatní orgány na velmi dobré úrovni. 

 

Tabulka č. 3 Celkové počty osob a techniky podílejících se na likvidaci ohnisek ptačí chřipky nad rámec 

běţné činnosti 

Sloţka 

1. ohnisko 2. ohnisko 3. a 4. ohnisko 

Tisová Nořín 
Netřeby + 

Kosořín 

Zářecká 

Lhota + 

Loučky 

HZS ČR 48/20 64/39 445/110 

Policie ČR 93/42 80/32 284/126 

Armáda ČR 79/19 84/20 93/24 

Veterinární správa 13/6 13/6 13/6 

Hygienická služba 2/1 2/1 2/3 

Chovatelé  30/10 25/10 100/20 

Celkem počet zasahujících 

– osoby/technika 
250/81 253/91 922/260 

Celková doba zásahu 114 hod. 68 hod. 221 hod. 

 

Celkové hodnocení 

Všechny tři případy likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji se od sebe 

vzájemně výrazně odlišovaly. Zásadní odlišnosti řešení byly dány především dispozici 
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objektů jednotlivých farem a mnoţstvím nakaţených ptáků. Nasazené síly a prostředky 

zasahujících sloţek byly adekvátně přizpůsobovány potřebám jednotlivých řešení. Činnost 

všech zúčastněných pracovníků si nacházela postupně své místo. Zpočátku se uváděly          

do praxe teoretické zkušenosti zpracované v operačním manuálu. S kaţdým dalším novým 

ohniskem ptačí chřipky byly přinášeny nové zkušenosti. Všechna opatření při koordinaci 

sloţek IZS vedla ke splnění nařízených mimořádných veterinárních opatření v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

Nezbytné síly a prostředky HZS (nad rámec moţností HZS Pardubického kraje) i AČR 

byly vyţádány cestou operačního střediska GŘ HZS ČR. 

 

Ukázalo se, ţe likvidace ohniska, byť i malého chovu, není v silách chovatele ani 

samotné státní veterinární správy. Je tedy moţné předpokládat, ţe zapojení sloţek IZS, AČR  

a společný koordinovaný postup, včetně nasazení sil a prostředků bude nutný ve většině 

případů. 

 

Vzhledem k prvnímu výskytu ptačí chřipky ve velkochovu drůbeţe v ČR je zcela 

pochopitelné, ţe z hlediska hygienicko epidemického reţimu byla relativně nejnepříznivější 

situace při výskytu H5N1 v prvním případě – v Tisové, kdy zaměstnanci farmy (částečně        

i asanačního závodu) pracovali v ohnisku nákazy po několik dní, neţ bylo určeno agens. 

Navíc ve dvou prvních případech – Tisová, Nořín (ale i v Netřebech) byla drůbeţ utrácena 

v mobilních kontejnerech po předchozím fyzicky velmi náročném odchytu. Z tohoto hlediska 

bylo velkým přínosem, ţe v posledním případě (Kosořín) se podařilo uskutečnit utrácení 

drůbeţe celkovým zaplynováním hal. 
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12. Návrh možností zlepšení činností a spolupráce 

Spolupráce a činnosti všech sloţek, podílejících se na likvidaci ohniska se zdá být      

na dobré úrovni. Neříkám, ţe tomu tak není, ale při práci příslušníků z více sloţek, v tak 

hojném počtu, se dá vţdy něco vylepšovat. Vzhledem k vůbec prvnímu výskytu této nákazy 

v ČR, si činnost všech podílejících se sloţek nacházela postupně své místo. Zpočátku             

se uváděly do praxe teoretické zkušenosti zpracované v operačním manuálu. S výskytem 

kaţdého nového ohniska ptačí chřipky, vznikaly nové zkušenosti. Návrh moţných vylepšení 

je na základě součinnosti při likvidaci ohnisek ptačí chřipky (aviární influenza) 

v Pardubickém kraji.  

 

Aktualizace dokumentace 

První věc, na které by se mělo zapracovat, je dokumentace související s touto 

problematikou. Jelikoţ veškeré rozhodování a organizování činností vyplývá právě z nich.    

Po prvních zkušenostech s aviární influenzou v ČR nastaly určité změny v úpravě. Na základě 

praktických zkušeností dotčených obcí, zasahujících sloţek a orgánů státní správy s likvidací 

ohnisek byl aktualizován Operační manuál pro aviární influenzu. Úprava byla provedena dle 

připomínek GŘ HZS, Krajských veterinárních správ a Pohotovostních středisek pro likvidaci 

nákaz. Nově jsou v manuálu mimo jiné rozpracovány povinnosti všech dotčených orgánů       

a sloţek pro likvidaci nákazy. 

 

Ochranné pomůcky pro vyklízení zvířat 

Pro těţkou práci se ukázaly rouška a brýle nevhodné. Při práci docházelo k zamlţení 

brýlí a nasáknutí roušky potem a tím ke zvýšení odporu dýchání. Zasahující personál musel 

dbát na důslednou průběţnou kontrolu ústroje v ohnisku nákazy. Následkem toho docházelo 

často k protrţení ochranného oděvu.  

 

Je tedy nutné zváţit, zda není vhodné pouţít jiné ochranné prostředky (např. 

ochrannou masku CM 4-6, filtr MOF 6), nebo navrhnout vylepšení těch stávajících. 

 

Utrácení v kontejnerech s CO2 a zaplynování hal pomocí CO2 

Odchyt drůbeţe a jejich následné utrácení v kontejnerech s CO2, lze vzhledem 

k ochraně zdraví zasahujících pracovníků povaţovat za krajní řešení. Ukázalo se, ţe se jedná 

o nejnáročnější a zdlouhavý způsob vyklízení zvířat, který je velmi fyzicky náročný. Nehledě 
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na to, ţe můţe dojít k protrţení obleků či dokonce poranění od ţivých zvířat (drápy, zobák). 

Byly vyuţity zkušenosti a praxe zaměstnanců chovatele, kteří seznámili zasahující se způsoby 

zjednodušení odchytu, především zmenšování prostoru volného pohybu ptáků s vyuţitím 

zábran.  V postupech objemového utrácení by mělo vţdy preferovat (s ohledem na stavební    

a technická omezení) zaplynování celé haly. 

  

V případě samotného objemového utrácení a vynášení kadáveru do kontejnerů,           

se jednalo v podmínkách ČR o neprověřený způsob utrácení. Systém, který bylo nutno 

nainstalovat pro moţnou dopravu plynu, byl kompletován aţ na místě události. Při čemţ byla 

uplatněna vysoká míra improvizace (potrubí od cisterny, v níţ byl oxid uhličitý, k výparníku 

bylo svařováno přímo na místě). Tato metoda utrácení je v těchto případech na místě               

a je jednou z nejpreferovanějších. Vylepšení této techniky by proto mohlo stát za zváţení. 

  

Utrácení drůbeţe pomocí oxidu uhelnatého, je novou metodou, která byla vyzkoušena 

při taktickém cvičení IZS při výskytu aviární influenzy. Do současné doby se likvidace 

prováděla pomocí oxidu uhličitého, coţ v praxi kladlo vyšší nároky na organizaci i likvidaci 

chovů. S touto prověřenou metodou lze do budoucna počítat. Nový způsob je ke zvířatům 

citlivější, účinnější a lze ho vyuţít i ve velkých prostorách chovných hal. 

  

Jedním z problémů byl malý počet upravených kontejnerů na CO2. Bylo by vhodné   

do budoucna zvýšit počet kontejnerů, ale i vozidel k odvozu mrtvých těl. 

 

Dekontaminace 

Při dezinfekci se prokázaly nedostatky, jako nepřipravenost AČR pro spolupráci 

s civilními jednotkami (nebyly vybaveny přechody ze závitové části ARS na DIN spojky C). 

Bylo nouzově vyřešeno pouţitím závitových koncovek C od HZS, ale s omezenými 

tlakovými moţnostmi – montováno přes závit. 

 

Ukázalo se, ţe firmy zajišťující dezinfekci odmítaly práci v ohnisku nákazy                  

a to z důvodu svých komerčních zájmů. Působení těchto odborných firem je případech 

likvidace nebezpečných nákaz nezbytné. Bylo by vhodné přehodnotit způsob zajištění těchto 

firem. 
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Prostředky pro zajištění dekontaminace osob a techniky má zajistit chovatel a státní 

veterinární správa. Při větším rozsahu tyto prostředky nedostačují (ohnisko Tisová), nutno 

nasadit prostředky AČR nebo HZS ČR. Tento systém je náročný na prostor, takţe je obtíţné 

ho umístit mezi budovami farem. Také se projevila špatná organizace místa dekontaminace 

příslušníky AČR. Farmy chovající drůbeţ, by měly zpracovávat posouzení z hlediska 

případného zásahu sloţek IZS. V němţ by měly zjistit např. velikosti nástupních ploch 

z důvodu nasazení dekontaminačních stanovišť a stanovit místo pro uloţení podestýlky.  

 

Ochrana zdraví zaměstnanců 

V prvním případě při výskytu H5N1 zaměstnanci farmy (částečně i asanačního 

závodu) pracovali v ohnisku nákazy po několik dní, neţ bylo určeno agens (důvodem toho 

byly zdlouhavé laboratorní výsledky). V laboratořích se pro správnost výsledků práce urychlit 

nedá, proto je důleţitá ochrana zdraví zaměstnanců, kteří musejí v prostorech s nákazou 

pracovat. 

 

Všechny tyto „drobné“ nedostatky se dají omluvit z důvodu vůbec prvního výskytu 

nebezpečné nákazy (aviární infuenza) v České republice. Všichni zasahující mají určité 

zkušenosti s dokumenty, které jsou pro tuto situaci připravovány. Ale pouţitelnost 

teoretických vědomostí, je v praxi poněkud jiná, stěţejní. Zásah byl i tak zvládnut                    

a do budoucna jsou všechny spolupracující sloţky připravovány, na moţnou opakující           

se situaci, taktickým cvičením a školením. 
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13. Závěr 

Cílem této diplomové práce byla studie reálných moţností součinnosti veterinární 

správy a sloţek IZS. V úvodních kapitolách jsem definovala krizovou situaci v souvislosti 

s nákazami hospodářských zvířat. Uvedla jsem moţnosti vzniku, trvání či např. dopady 

samotné krizové situace. Dále jsou popsány orgány veterinární správy a Integrovaný 

záchranný systém a jeho základní a ostatní sloţky s výčtem jejich obecných úkolů. 

 

V další části jsem se zabývala konkrétními úkoly sloţek a orgánů Integrovaného 

záchranného systému a orgánů veterinární správy při mimořádných veterinárních opatřeních. 

Zmínila jsem se, ţe IZS a KVS nemusejí spolupracovat jen při těchto opatřeních. Při jiných 

mimořádných událostech jako jsou např. povodně, chemické a radiační havárie či dopravní 

nehody automobilů převáţejících zvířata je součinnost IZS a KVS také nepostradatelnou 

součástí řešení. 

 

V navazující části jsem se zaměřila na oblasti spolupráce a činností při řešení 

nebezpečné nákazy. Jsou zde popsány moţné oblasti spolupráce s výčtem činností určitých 

zasahujících sloţek či orgánů. Mezi tyto oblasti spolupráce jsem zařadila např. podezření 

z nákazy, potvrzení nákazy, dekontaminace. V závěru této části jsem uvedla souvislost mezi 

jednotlivými orgány a jejich odpovědnosti. 

 

Pohled do praxe jsem včlenila pomocí popisu součinnosti IZS a KVS při likvidaci 

ohnisek nebezpečné nákazy. K tomuto účelu jsem si vybrala první výskyty nebezpečných 

nákaz BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) a ptačí chřipky (aviární influenzu) v České 

republice. Likvidace ohnisek těchto nákaz jsou podrobně rozpracovány a na základě toho 

jsem navrhla určitá moţná zlepšení v činnosti a celé spolupráci zasahujících sloţek při 

likvidaci těchto ohnisek. 

 

Závěrem mé práce je zjištění, ţe součinnost sloţek IZS a KVS při krizových situacích 

spojených s nákazou hospodářských zvířat má určité mezery. Nejde však o nic tak závaţného, 

co by se nedalo odstranit, vylepšit nebo by dokonce znemoţnilo likvidaci ohniska zvládnout. 

Některé nedostatky se začaly řešit hned po likvidaci prvního ohniska nákazy (aviární 

influenza) v ČR. Díky praktickým zkušenostem zasahujících členů sloţek se provádějí změny 

např. v Operačním manuálu pro aviární influenzu, pro případné zlepšení kvality práce při 
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opětovném zásahu. Nabývání zkušeností a vědomostí členů IZS a KVS v oblastech problémů 

spojených s nebezpečnými nákazami probíhá pomocí taktických cvičení. Není totiţ nic 

lepšího, neţ si teoretické znalosti vyzkoušet v praxi. 
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Seznam zkratek 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

KVS   Krajská veterinární správa 

SVS ČR  Státní veterinární správa České republiky 

SVÚ   Státní veterinární ústav 

PČR   Policie České republiky 

AČR   Armáda České republiky 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

ÚNK   Ústřední nákazová komise 

KNK   Krajská nákazová komise 

OPIS    Operační a informační středisko 

KHS   Krajská hygienická stanice 

ÚVL   Úřední veterinární lékař 

SOC MO  Společné operační centrum Ministerstva obrany 

Mze   Ministerstvo zemědělství 

ZVZ   Záchranná výcviková základna 

PSLN   Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz 

VVS   Vojenská veterinární sluţba 

VVZJ   Vojenská veterinární zásahová jednotka 

PVL   Pojízdná veterinární laboratoř 

KC SVS Brno  Krizové centrum Státní veterinární správy Brno 

OIE   Mezinárodní úřad pro nákazy 

SLAK   Slintavka a kulhavka 

BSE   Bovinní spongiformní encefalopatie 

KS   Kritická situace 

DDD   Desinfekce, dezinsekce, deratizace 

ZD   Zemědělské druţstvo 

ZOD   Zemědělsko obchodní druţstvo 

ARS   Armádní rozstřikovací stroj 
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Příloha č. 1 Rozdělení odpovědnosti za provedení veterinárních opatření [2] 

 

Orgán Činnost 

Krajská veterinární 

správa 

 viz. Pohotovostní plán pro případ vzniku některých nákaz a 

vzniku mimořádné situace KVS a další dokumenty uloţené na 

KVS 

Starosta obce 

s rozšířenou 

působností 

 koordinuje záchranné a likvidační práce v souladu s havarijním 

plánem a poţadavky KVS – viz. Pohotovostní plán pro případ 

vzniku některých nákaz a vzniku mimořádné situace 

 stanoví priority provádění záchranných a likvidačních prací při 

opatření majících dopad na obyvatele a infrastrukturu obce s RP, 

kraje 

Hejtman 

 spolu se starosty obcí postiţených uzávěrou nebo jinými 

reţimovými opatřeními zabezpečit základní ţivotní potřeby a 

podmínky obyvatel. 

 zabezpečit logistické podmínky pro činnost zasahujících sloţek 

(strava, voda, oblečení, PHM, zdravotní péči apod.) – podle jejich 

poţadavků. 

 zajistit návaznost krizových opatření na jiţ prováděné záchranné a 

likvidační práce. 

Krizový štáb – obce 

s rozšířenou 

působností 

 je aktivován po vyţádání příslušným orgánem veterinární správy. 

 stálá pracovní skupina krizového štábu pracuje nepřetrţitě (její 

sloţení stanoví vedoucí krizového štábu po konzultaci s orgánem 

veterinární správy na základě analýzy situace a předpokládaného 

druhu a rozsahu likvidace nákazy). 

Krizový štáb - 

Krajského úřadu 

 od okamţiku aktivace je zástupce krajské veterinární správy 

začleněn do krizového štábu obce s RP nebo kraje – pracovní 

skupiny. 

 analyzuje a hodnotí situaci v postiţeném území a zpracovává 

návrhy na opatření v souladu s poţadavky orgánů veterinární 

správy. 

 eviduje a posuzuje nasazení sil a prostředků pro mimořádná 

opatření. 

 organizuje ochranu obyvatel, monitoruje základní ţivotní 

podmínky obyvatel postiţeného území, řeší a realizuje potřebná 

opatření z úrovně obce s RP (kraje) i v činnosti s krizovými štáby 

obcí. 

 dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a 

likvidačních prací. 

 zajišťuje nepřetrţitou komunikaci a tok informací s postiţenou 

oblastí. 

 připravuje informace pro hromadné informační prostředky. 

 udrţuje spojení s krizovými štáby sousedních obcí s RP a kraje 

(prostřednictví OPIS HZS) 
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Orgán Činnost 

Starosta 

 je povinen zabezpečit základní „ţivotní funkce“ v obci a základní 

ţivotní potřeby obyvatel. 

 je odpovědný za dodrţování přijatých reţimových opatření na 

území obce. 

 zajišťuje trvalou informovanost obyvatelstva. 

 spolupracuje s krizovým štábem obce s RP (kraje) a se 

zasahujícími sloţkami. 

Složka IZS – Hasičský 

záchranný sbor 

 zabezpečuje nepřetrţitou informovanost a spojení (OPIS HZS). 

 do aktivace krizového štábu plní úkoly velitele zásahu 

v postiţeném místě. 

 hašení poţárů, záchranné a likvidační práce. 

 přeprava vzorků vozidlem s předností v jízdě k ověření nákazy. 

 podílí se na zajištění dodávek vody k dekontaminaci a desinfekcí. 

 podílí se na likvidaci utracených zvířat. 

 poskytuje dopravní a mechanizační prostředky k zajištění přeţití 

v uzavřených územích. 

 podílí se na činnosti stanovišť k desinfekci osob a prostředků a 

desinfekci ploch. 

 spolu s Policií ČR a AČR se podílí na uzavření prostoru ohniska 

nákazy. 

Složka IZS – OŘ 

Policie ČR 

 podílí se na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v a kolem 

postiţeného území. 

 podílí se na uzávěře prostoru, v němţ probíhají ochranná a 

zdolávací opatření.  

 zajišťovat přepravu vzorků k ověření nákazy. 

 zajišťovat doprovod vozidel AČR. 

Složka IZS – 

Zdravotnická služba 

 plní úkoly v součinnosti s orgány veterinární sluţby a KHS. 
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Příloha č. 2 Chronologický přehled výskytu ptačí chřipky ve světě 

 

Chronologický přehled výskytu ptačí chřipky (aviární influenza) ve světě [20]. Nejsou 

zde uváděny úplně všechna zjištění ptačí chřipky. V kaţdém uvedeném státě se zaměřuji na 

první výskyt této nebezpečné nákazy. Důraz je kladen na události týkajících se ČR 

v souvislosti s touto nebezpečnou nákazou. 

 

Datum Místo Událost 

1

9

6

1

 

-

 

2

0

0

4 

1961 Itálie Ptačí chřipka poprvé identifikována. 

1961 Jiţní Afrika Virus poprvé izolován u ptáků (rybák obecný). 

1983-1984 USA Epidemie ptačí chřipky v USA, podtyp H5N2, 

zlikvidováno přes 17 milionů kusů ptactva. 

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

H5N1, nákaza postihla 18 osob, z nichţ 6 zemřelo. 

1999-2001 Itálie Epidemie ptačí chřipky, podtyp H7N1, zlikvidováno přes 

13 milionů kusů ptactva. 

Prosinec 

2003 

Taiwan, 

Vietnam, 

Jiţní Korea 

a Japonsko 

Zaznamenána ptačí chřipka. 

Únor 

2004 

Celosvětově 

 

Zemřelo 24 osob na chřipku typu H5N1. 

 

 

Prosinec 

2004 

Kambodţa a 

Indonésie 

Zaznamenáno celkem 68 případů, zemřelo 25 osob, WHO 

poprvé varuje před moţnou pandemií ptačí chřipky. 

2

0

0

5 

Červenec 

2005 

Sibiř Detekován H5N1. 

29.7. Rusko Ptačí chřipka během roku na 6 místech, prokázán virus 

H5N1. 

8.10. Turecko Výskyt ptačí chřipky H5N1 v krocaní farmě. 

10.10. EU Zákaz dovozu drůbeţe, drůbeţích výrobků i masa 

z Rumunska do EU. 

17.10. Řecko První případ ptačí chřipky zjištěn v EU, a to v Řecku. 

19.10. Rumunsko Virus H5N1 zjištěn v rumunské deltě Dunaj. 

19.10. Maďarsko Úspěšné první testy nové vakcíny proti viru H5N1. 

20.10. Thajsko Farmář podlehl viru ptačí chřipky, v zemi jiţ 13. oběť. 

21.10. Velká 

Británie 

Zjištěn virus H5N1 u uhynulého papouška ze Sutinami. 

21.10. Chorvatsko Virus ptačí chřipky potvrzen u uhynulých labutí. 

21.10. ČR Zavedení ochranných opatření proti ptačí chřipce. 

25.10. EU Zákaz dovozu drůbeţe, drůbeţích výrobků i masa 

z Chorvatska do EU. 

25.10. Německo Virus ptačí chřipky zatím neurčeného typu nalezen u 

mrtvých labutí v západní části země. 
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Datum Místo Událost 

2

0

0

5 

25.10. EU Zákaz dovozu ţivého ptactva z celého světa do EU. 

26.10. EU, Dánsko Příprava strategie boje proti ptačí chřipce. 

30.10. Slovensko Slovenské úřady zpřísnily preventivní opatření proti ptačí 

chřipce 

 

31.10. 

 

WHO, Čína 

EHO kritizuje Čínu, ţe nedostatečně informuje o výskytu 

viru ptačí chřipky. 

1.11. ČR Zákaz dovozu exotických ptáků ze zemí mimo EU. 

5.11. EU Velká Británi plánuje dvoudenní evropské cvičení 

zaměřené na opatření při chřipkové epidemii. 

12.11. Kuvajt První objevený případ viru ptačí chřipky v Perském zálivu. 

19.11. Kanada U kachny na farmě v Britské Kolumbii zachycen virus H5, 

podrobnější určení viru probíhá. 

2

0

0

6 

30.1. Irák První oběť ptačí chřipky je mladá patnáctiletá dívka. 

3.2. Bulharsko První případy drůbeţí ptačí chřipky virem kmene H5. 

16.2. Slovinsko Mrtvá labuť s potvrzeným H5N1. 

17.2. Egypt Potvrzen výskyt nebezpečného viru ptačí chřipky. 

18.2. Francie První případ nákazy ptactva smrtícím virem H5N1. 

18.2. Indie Potvrzeny první případy viru H5N1. 

26.1. Švýcarsko První případy ptačí chřipky typu H5 byly potvrzeny u 

ptactva. 

20.2. Bosna První případy ptačí chřipky u mrtvých labutí. 

23.2. Slovensko První dva případy nákazy virem ptačí chřipky H5N1. 

24.2. Gruzie První případ ptačí chřipky u labutí. 

2.3. Srbsko Devátá z 25 zemí EU, kde se vyskytl nebezpečný virus 

ptačí chřipky H5N1. 

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

severu. 

13.3. Ázerbájdţán Zemřeli na ptačí chřipku tří lidé. 

17.3. Izrael Výskyt nebezpečného viru ptačí chřipky H5N1 u uhynulé 

drůbeţe na dvou farmách v jiţním Izraeli. 

27.3. ČR První případ ptačí chřipky, a to u labutě nalezené na Vltavě 

nedaleko Hluboké nad Vltavou. 

1.4. ČR Nalezena osmá labuť s virem ptačí chřipky H5, u rybníka 

Velká Černá za obcí Mirochov. 

10.4. ČR U dalších dvou labutí nalezených v Hluboké nad Vltavou 

byl prokázán virus H5N1. U dalších čtyř labutí z Českých 

Budějovic, z Bavorovi, Z Novovrbenského rybníka a 

z Mirochova šlo o vysoce patogenní H5. 

10.5. ČR SVS oznámila, ţe ptačí chřipka je v Česku na ústupu a ţe 

jsou ochranná pásma v Jihočeském kraji od dnešní půlnoci 

zrušená. 

7.6. Španělsko Potápka roháč, jejíţ uhynulé tělo bylo nalezeno asi před 

šesti týdny, zemřela na virus ptačí chřipky. Jedná se o 

první případ ve Španělsku. 
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Datum Místo Událost 

2

0

0

7 

16.1. Egypt Od roku 2004 první případ výskytu, vybito 100 000 kuřat. 

1.2. Nigérie První oběť ptačí chřipky. 

1.2. Pákistán Oznámil výskyt ptačí chřipky u drůbeţe. 

22.2. Afghánistán Po roce oznámil další výskyt ptačí chřipky. 

26.2. Laos První oběť nákazy člověka ptačí chřipkou. 

30.3. Bangladéš Poprvé se zde objevila ptačí chřipka. 

   

   

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

potvrdila i WHO. 

2.6. Malajsie Oznámila první výskyt nemoci u drůbeţe od roku 2006. 

20.6. ČR První výskyt ve velkochovu v ČR, obec Tisová. 

27.6. ČR Druhý výskyt viru u stejného chovatele na farmě Nořín, 

části obce Zálší. 

11.7. ČR Třetí farma s výskytem viru H5N1, Netřeby – část obce 

České Heřmanice. 

11.7. ČR Na farmě v Kosoříně, části města Choceň, výskyt 

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

v Bavorsku. 

23.2. ČR Při kontrole chovu vodního ptactva v Rybářství Hodonín 

odhalen virus ptačí chřipky (méně nebezpečný kmen H7). 

3.11. ČR Nebezpečný virus ptačí chřipky H5N3 se objevil na farmě 

v Třebíně u Českých Budějovic. 

 

 

 

 

 


