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Úvod 
 
Tento dokument byl připraven proto, aby poskytl úředním veterinárním lékařům praktické 
informace týkající se eradikace ohniska aviární influenzy (AI). 
 
1. Aktivizace – vstup do podezřelého hospodářství 
 
1.1 Podezření 
Povinnost hlásit podezření se vztahuje na chovatele nebo SVL. ÚVL musí shromáždit 
potřebné informace k vyhodnocení nákazové situace (rizika). Před příjezdem ÚVL, chovatel 
podle pokynů SVL musí přijmout veškerá opatření bránící šíření infekce. Činnost v případě 
podezření z výskytu AI je legislativně ošetřena v § 6 - § 9 vyhl. č. 36/2007 Sb., o opatřeních 
pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 269/2003 Sb. 
Ihned po nahlášení podezření na AI ÚVL KVS vedoucí týmu expertů (seznamy týmů expertů 
viz příloha C.1.1 PP) kontaktuje osobu, která podezření nahlásila. Pokud je touto osobou 
chovatel, ÚVL od něj shromáždí informace týkající se: 
a) umístění a typu hospodářství, počtu drůbeže a jiných zvířat v hospodářství, 
b) přítomnosti personálu a vozidel, 
c) posledního přemísťování osob, vozidel, zvířat, produktů atd. 
d) dostupnosti dezinfekčních prostředků a vybavení pro dezinfekci na místě 

a současně, 
o podezření informuje SVS. Před vstupem do chovu se vybaví  pohotovostním kufrem a 
brašnou potřebnými pro vstup a výstup z místa podezření a pro odběr vzorků. 
 
ÚVL přijme na úrovni hospodářství opatření zamezující přemísťování osob, zvířat, produktů, 
vozidel a dalších předmětů, které by mohly být zdrojem původce nákazy z podezřelého 
hospodářství, současně nařídí instalaci vhodných dezinfekčních prostředků ve všech vchodech 
vjezdech a výjezdech z podezřelého hospodářství.  
 
1.2 Vstup 
• Do hospodářství lze vstoupit jen s použitím ochranného oděvu. Veškeré osoby vstupující 

do hospodářství musí mít oblečeny jednorázový oděv, včetně pokrývky hlavy a návleků 
na boty (gumové holínky). Musí být vyhrazena místnost (šatna), ve které mají být 
k dispozici velké plastové pytle, kartónové krabice, latexové rukavice a dostatečné 
množství dezinfekčního roztoku. Ochranné pomůcky pro zaměstnance zajistí chovatel. 

• ÚVL vstupuje do podniku vstoupit vybaven pohotovostní brašnou  a druhý člen týmu 
expertů zůstane vně podniku a je zodpovědný za odeslání vzorků do laboratoře. ÚVL se              
u automobilu převlékne do pracovního oděvu a jednorázové kombinézy. 

 
1.3 Úvodní kroky úředního veterinárního lékaře (ÚVL) 
• vyhotoví úřední záznam (předběžná opatření) o svém zjištění, učiněných opatřeních                 

a poučení chovatele (viz § 13 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů). 
V MVO popřípadě v předběžných opatřeních omezí KVS pohyb personálu postiženého 
hospodářství po dobu 3 dnů, tj. personál nesmí navštívit žádné další komerční 
hospodářství s drůbeží nebo ostatními ptáky chovanými v zajetí (doba 3 dnů vyplývá               
ze zahraničních zkušeností při likvidaci ohnisek AI). 
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• 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 na hranici ohniska, vozidla mohou opustit infikované hospodářství pouze 
v případě nejvyšší nouze a se souhlasem ÚVL. Musí se dbát o to, aby nedošlo použitým 
dezinfekčním prostředkem ke kontaminaci přírodních nebo umělých vodních nádrží                  
a toků.  

• určí místa pro mytí a dezinfekci personálu a výměnu oděvu,  
• odebere vzorky a zajistí jejich odeslání do laboratoře,  
• zahájí epizootologické šetření a začne vyplňovat epizootologický dotazník (viz Příloha            

č. 1a,) 
• o výsledcích šetření informuje SVS a KVS – (schéma toku informací Příloha č. 2)                   

a na základě výsledku šetření zahájí neprodleně shromažďování informací nutných                
pro vydání MVO (vytyčení pásem, seznamy katastrálních území obcí, které budou ať               
už zcela nebo částečně zahrnuty do pásem…),  

• prostřednictvím KVS informuje HZS kraje o podezření z nákazy. 
 
 
 
2. Epizootologické šetření 
 
ÚVL zjistí (shromáždí informace) o: 
• struktuře produkčních stájí (topografie hospodářství), technologii chovu v halách,  
• personálu tohoto hospodářství (haly), přesunu vozidel, atd. 
• anamnestických údajích o zvířatech (úhyny, produkční ukazatele, atd.). 
 
2.1 Klinické vyšetření 

Cílem klinického vyšetření je zjištění klinické situace na hospodářství včetně počtů 
nemocných a podezřelých ptáků. Klinické vyšetření musí být provedeno u všech vnímavých 
druhů zvířat přítomných v hospodářství. Zvláštní pozornost musí být věnována všem 
provedeným vakcinacím. Všechny tyto údaje musí být uvedeny v epizootologickém 
dotazníku. 

Musí být zjištěny počty drůbeže a ostatních ptáků přítomných v hospodářství podle 
druhů a pro každý druh musí být vypracována zpráva obsahující datum klinického vyšetření, 
datum nástupu a popis klinických příznaků a úmrtnost v ks a v % (v průběhu týdne, 20 dnů               
a měsíce před vznikem). 
 
2.2 Odběr vzorků v hospodářství 

V případě podezření na aviární influenzu se odebírají a následně zasílají do laboratoře 
následující vzorky viz kapitola 4 přílohy rozhodnutí Komise 2006/437/ES – diagnostická 
příručka pro influenzu ptáků. 
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2.2.1. Odeslání vzorků 
• vzorky jsou zaslány do laboratoří (SVÚ Praha, Olomouc, Jihlava) bezprostředně                     

po odběru poslem, zajistí KVS,  
• vzorky musí do laboratoře doprovázet žádanka o laboratorní vyšetření, vzor je uveden 

v Příloze č. 1b,  
• řidič pověřený přepravou vzorků musí do laboratoře co nejkratší cestou,  
• laboratoř musí být o zaslání vzorků předem informována. 
 
2.2.2. Časový horizont laboratorní diagnostiky AI od dodání vzorků do laboratoře 
 
• V případě zjištění pozitivního výsledku laboratorním vyšetřením v SVÚ Olomouc                   

a Jihlava musí být vzorky neprodleně dodány do NRL pro AI v SVÚ Praha, 
• SVÚ Olomouc a Jihlava provádějí metodou RT PCR stanovení MP (Matrix protein) 

antigenu viru AI, 
• Imunochromatické vyšetření na přítomnost viru, (orientační vyšetření) – 2 až 3 hod., 
• RT PCR – určení MPAg a /H5/H7 subtypu – 4 hodiny (do 8 vzorků), 
• Sekvenace genomu – stanovení patogenity – do 24 hodin (11 hodin od přijetí vzorku - 8 

hodin od určení H5/H7 pozitivity), 
• Určení N subtypu – v případě určení N1 – do 24 hodin (5 hodin od přijetí vzorku,  
• 2 hodiny od určení MP, resp. H5 pozitivity, v případě určení N2-9 asi 15 hodin),  
• Kultivace a typizace (HPAI) 3-4 dny s určením H5/H7 subtypu , LPAI déle, řídí se 

pomnožením viru (úhynem) na KE (kuřecích embryí),  
• Test intravenózní patogenity (IVPI)  – 3-4 dny HPAI, LPAI déle, předepsaná doba testu je 

8 dní,  
• U izolátů HPAI kmenů se patogenita a N subtyp stanoví sekvenací genomu  do 24 hodin,    
• HPAI diagnostika izolací na KE trvá 3-5 dní, v případě LPAI o 1-2 týdny déle, závisí               

od doby pomnožení viru na KE, 
• Konfirmace – CRL Weybridge  2-7 dní – odeslání materiálu zajišťuje NRL pro AI, 
 
2.2.3. Současná kapacita laboratoří  
• Izolace viru –50 vzorků týdně,  
• Sérologické vyšetření- 500 až 700 vzorků  denně,  
• RT PCR – 150 testů denně (NRL Praha), 50 testů denně (SVÚ Olomouc),  
•  16 testů denně (SVÚ Jihlava). 
 
2.2.4. Odběr vzorků při nálezu hromadných úhynů volně žijících ptáků 
V případě, že neodebírá vzorek úřední veterinární lékař: 
• odebírá se celé tělo uhynulého ptáka, 
• kadáver se vloží do dvojitého igelitového pytle a opatří průvodkou se stručným popisem 

kdo vzorek (vzorky) odebral, místo nálezu, kolik vzorků bylo odebráno (vzor průvodky 
viz Příloha č. 10), 

• osoby odebírající vzorky musí být vybaveny ochrannými pomůckami (viz Příloha č. 8), 
• vzorky se odebírají jen v případě, je-li k tomu indikace (vždy rozhodne KVS), 
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• v případě, že KVS rozhodne o odběru, jsou tyto dopraveny na místo určené KVS, která 
zajistí jejich transport do NRL pro AI (SVÚ Praha), 

• indikace k vyšetření na AI – nález uhynulých vodních volně žijících ptáků (1 ks a více), 
v případě suchozemských volně žijících ptáků je indikací nález uhynulých 5 a více ks               
na jednom místě, 
V případě, že vzorky odebírá ÚVL, postupuje obdobným způsobem, o indikaci rozhoduje              

na místě. 
Vzor průvodky: viz Příloha č. 10  
 
2.3 Epizootologické šetření 

KVS pečlivě vyplní formulář epizootologického šetření, jehož vzor je uveden v Příloze              
č 1. Z hlediska epizootologického šetření jsou významné následující skutečnosti: 
• přemísťování zvířat: kontrola záznamu o přesunech zvířat během dvaceti dní před 

nástupem prvních klinických příznaků, 
• přemísťování osob: musí být zaznamenány všechny osoby (personál, příbuzní, pracovníci 

služeb, veterinární lékaři), které měly přístup na hospodářství, 
• přemísťování vozidel: musí být zaznamenána všechna vozidla, která měla přístup                   

na hospodářství, bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla v kontaktu s ptáky, 
Formulář epizootologického šetření musí být co nejdříve po vyplnění zaslán na mailovou  

adresu odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS e-mail: mailto:epiz@svscr.cz nebo fax: 
227010195. 
 
 
 
3. Výstup z podezřelého hospodářství 
 

Po klinickém vyšetření a odběru vzorků si tým expertů ve vyhrazené místnosti (šatně) 
svlékne kombinézu a pracovní oděv, po očistě se převlékne do nekontaminovaného civilního 
oděvu a veškeré součásti vybavení určené ke sterilizaci v autoklávu vloží do igelitového pytle, 
který uzavřou a vsunou do druhého pytle, který zvenku vydezinfikují. Všechny jednorázové 
materiály, listy papíru, pokrývky hlavy, návleky na boty a jednorázové kombinézy apod. vloží 
do plastového pytle, který ponechají na místě. 

Jako desinfekční prostředek pro povrchovou desinfekci kontaminovaných ochranných 
pomůcek lze použít například 5 % roztok chloraminu, Septonex spray příp. Desident spray. 

Postup při svlékání viz Příloha č. 8. 
 

3.1. Vybavení 
1) Papír a psací potřeby, štítky a popisovače 
2) Formulář epizootologického šetření 
3) Vybavení nezbytné pro klinické vyšetření a odběr vzorků – pohotovostní brašna: 

a. 2 jednorázové oděvy 
b. 5 párů jednorázových návleků na boty (gumové holínky) 
c. 2 páry gumových rukavic se zdrsnělým povrchem a 5 párů latexových rukavic  
d. jednorázové kombinézy, obličejové roušky  (typ FFP3) a brýle na ochranu očí. 
e. buničitá vata 
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f. izotermické nepropustné kontejnery (počet v závislosti na předpokládaném množství 
odebraných vzorků). 

g. 5 nepropustných a nepromokavých plastových pytlů 
h. elektrická baterka 
i. účinný dezinfekční roztok 
j. zkumavky a jehly na odběr krve v množství podle počtu hejn v hospodářství 
k. 100 malých plastových sáčků  
l. dvoje chirurgické nůžky 
m. 2 pinzety 
n. lepicí páska PVC   
o. 5 chladicích sáčků 
p. 1 nůž 
q. výtěrovky ke kloakálním výtěrům v množství v závislosti na počtu hejn 
r. 10 černých pytlů na odpadky 
s. 50 gumiček 
t. dezinfekční roztok v rozprašovači 
u. kartónová krabice 

 
Nejméně 2 tyto sady musí být vždy připravené a k dispozici na všech pracovištích KVS.  
 
 
 
4. Potvrzení AI 
 
4.1. Potvrzení AI u volně žijících ptáků 

V místě, kde byla AI u volně žijících ptáků zjištěna (místo nálezu) se postupuje                
dle rozhodnutí Komise 2006/563 /ES o ochranných opatřeních ve vztahu k výskytu vysoce 
patogenní influenzy u volně žijících ptáků ve Společenství. 
 
4.2. Potvrzení AI v chovech drůbeže nebo ptáků 

V případě potvrzení primárního ohniska AI (hospodářství) se použijí veškeré 
pohotovostní postupy pro tlumení a eradikaci AI. Zákon č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon) 
a vyhláška    č. 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky           
č. 299/2003 Sb., rozhodnutí Komise 2006/415/ES o ochranných opatřeních ve vztahu 
k výskytu vysoce patogenní influenzy u drůbeže ve Společenství a další legislativa vztahující 
se k AI (RK 2006/437/ES diagnostická příručka pro influenzu ptáků, RK 2006/605/ES                  
o ochranných opatřeních v rámci intrakomunitárního obchodu s drůbeží určenou k zazvěření). 
 
Příslušný orgán veterinární správy musí: 
a) informovat OPIS IZS a požádat o společné řešení mimořádné události spojené 

s mimořádnými opatřeními silami a prostředky IZS (viz Příloha č. 12). Žádost je nutno 
poslat rovněž faxem s podpisem kompetentní osoby, 

b)   určit hranici ohniska, vstup a výstup z a do ohniska, 
c) vydat další (doplnit, změnit stávající) mimořádná veterinární opatření, v rámci nich 

vymezit pásmo ochrany a dozoru (pásmo A) a další ochranné zóny (pásmo B), 
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d) provést analýzu místa ohniska ve spolupráci s HZS kraje a na jejím základě vydat 
konkrétní požadavky na síly a prostředky. 

 
 
 
5. Utrácení a neškodné odstranění kadáverů ptáků 
 
5.1 Všeobecné zásady 

Utrácení a neškodné odstranění infikovaných ptáků musí být prováděny co nejrychleji 
a v souladu s platnými právními předpisy. Aby se zabránilo přístupu volně žijících ptáků                
a jiných zvířat k infikovaným organickým materiálům, musí být likvidační práce prováděny 
v pokud možno uzavřeném objektu.  

V ČR vzhledem k asanačním kapacitám a síti AP se upřednostňuje neškodné 
odstranění kadáverů tímto způsobem. V případě nutnosti lze kadávery neškodně odstranit 
zahrabáním (nejlépe přímo na místě, případně ve vytipovaných zahrabovištích). Pálení 
kadáverů vzhledem k ekologické zátěži, riziku šíření viru a značným technickým problémům 
(návoz paliva, pohyb velké počtu osob v ohnisku) je možno použít jen v případě vyčerpání 
ostatních možností. 

HPAI – depopulace utracením veškeré drůbeže v určeném hejnu nebo hospodářství,  
LPAI - depopulace poražením (v případě, že drůbež dosahuje jatečné hmotnosti               

a po schválení SVS) na jatkách (se souhlasem KVS) veškeré drůbeže v určeném hejnu nebo 
utracením hospodářství nebo hejna. 
 
5.2 Personál a vybavení nezbytné k utrácení a neškodnému odstranění 
SVS zajistí 
• Telefonickou a následně písemnou žádost o zapojení sil a prostředků IZS na OPIS GŘ 

HZS ČR (v případě výskytu nákazy v několika krajích současně), 
• Písemnou žádost 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 žádost o uvolnění speciálně upravených  kontejnerů 
k utrácení v CO2 z místa jejich uložení (sklady SSHR), 

• Telefonickou a následně písemnou žádost na dopravu výše uvedených kontejnerů                   
do ohniska (AP),  

• Písemnou žádost o doručení potřebného množství 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 žádost o odbornou 
výpomoc řediteli ÚVVÚ ústředního vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně. 

 
PSLN zajistí 
• před výjezdem do ohniska rozhodne o nasazení potřebné techniky a personálu na základě 

informací KVS (např. počet hospodářství, druh, kategorie a počet drůbeže, technologie 
chovu…), 
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• odbornou obsluhu zařízení při vlastním utracení zvířat použitím plynotěsných kontejnerů 
případně použitím 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 množství přípravku T61 k utrácení drůbeže v drobnochovech, technické 

vybavení pro toto utrácení, 
• poučení o správném pracovním postupu při usmrcování, manipulaci se živými ptáky, 

organizaci vyskladnění hal,  
• kontrolu dodržování předpisů k ochraně zvířat proti týrání a požadavků zamezení šíření 

nákazy (zabezpečení kontejneru před odjezdem), 
 
KVS zajistí 
• telefonickou a následně písemnou žádost 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 (§ 49 

zákona č. 166/1999 Sb.,  § 15 odst. 3 vyhl. č. 299/2003 Sb.), (Příloha č. C.6.3 PP), 
• 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 (Příloha č. 8), 
Působením KVS (SVS) jako ostatní složky IZS není dotčeno jejich postavení a úkoly 

stanovené zák. č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon), § 4 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb.,                 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
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 požadavky na síly a prostředky IZS potřebné k likvidaci ohniska prostřednictvím 

velitele zásahu (§ 19 zák. č. 239/2000 Sb., o IZS) a spolupracuje s PSLN. 
 
SVL zajistí 
• na základě nařízených MVO injekční utrácení drůbeže a ostatních ptáků držených v zajetí 

v drobnochovech, ve spolupráci s PSLN. 
 
KHS zajistí 
• dodávku antivirového preparátu a ošetření veškerých osob pohybujících se v ohnisku 

tímto přípravkem dle pokynů MZ, 
 
Výrobce a distributor CO2  zajistí 
• dodávku potřebného množství smluvně zajištěného plynu včetně technického vybavení 

k provedení zaplynování haly, 
• dodávku potřebného množství smluvně zajištěného plynu včetně technického vybavení 

k provedení utrácení drůbeže zaplynováním v kontejneru. 
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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 (Příloha č. 8), zajistí chovatel, v případě 
nedostatečné kapacity IZS na náklady chovatele, 

• pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, v případě nedostatečné 
kapacity a nebezpečí z prodlení  zajistí IZS na náklady chovatele, 

• přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí 
z prodlení  zajistí IZS na náklady chovatele, 

• odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí, v případě nedostatečné kapacity zajistí IZS 
na náklady chovatele, 

• vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže, 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 složky IZS, 

• průběžná desinfekce hospodářství, v případě nedostatečné kapacity zajistí IZS na náklady 
chovatele, 

• úklid, mechanickou očistu a předběžnou 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 uloženého                  
na každé KVS. 

 
Asanační podnik zajistí 
• na základě telefonické a písemné objednávky dopravu speciálně upravených kontejnerů 

určených k utrácení drůbeže z místa jejich uložení do ohniska, 
• propočtený počet vozidel a kontejnerů nezbytných k odvozu kadáverů. 
 
Složky IZS (HZS, AČR) zajišťují 
• kontrolu povinného vybavení veškerých osob, před vstupem do ohniska a pohybujících se 

v ohnisku, osobními ochrannými pomůckami (Příloha č. 8):  
- pro zaměstnance hospodářství, zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity IZS,  
- pro příslušníky armády zasahující v ohnisku ve spolupráci se složkami IZS zajistí AČR, 
- pro příslušníky HZS zasahující v ohnisku  zajistí HZS, 

• 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 složky IZS,  
• zaplynování haly, technické vybavení pro zavedení plynu od odpařovačů do haly,                  

a bezpečné odvětrání haly po utracení drůbeže, zajistí  IZS, 
• měření koncentrace plynu v hale, zajistí  IZS po zapůjčení přístroje k měření od PSLN, 
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• zabezpečení desinfekce osob a techniky vystupujících z ohniska, zajistí chovatel, 
v případě nedostatečné kapacity složky IZS na náklady chovatele, 

• pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, zajistí chovatel, v případě 
nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS na náklady chovatele, 

• přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, zajistí chovatel, v případě nedostatečné 
kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS na náklady chovatele, 

• odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí, zajistí chovatel, v případě nedostatečné 
kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS na náklady chovatele, 

• vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže, zajistí chovatel, v případě 
nedostatečné kapacity a nebezpečí  z prodlení složky IZS na náklady chovatele, 

• průběžná desinfekce hospodářství, zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity složky 
IZS na náklady chovatele, 

• úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci,  zajistí chovatel, v případě 
nedostatečné kapacity složky IZS na náklady chovatele, 

• pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska, zajistí chovatel, v případě nedostatečné 
kapacity složky 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 složky IZS na náklady 
chovatele, 

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

ve spolupráci s AP, 
• doprovod vozidel do místa neškodného odstranění kadáverů, zajistí PČR v případě 

potřeby. 
 
Obec zajistí  
(při utrácení v drobnochovech v kontaktní obci (obcích) při použití 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 drůbeže.  
 
 
 
5.3 Utrácení 
 
5.3.1. Povolené postupy při usmrcování zvířat v souladu s § 5 zákona č. 246/1992 Sb.,  
• prostředky způsobující ztrátu citlivosti a následně smrt,  
• usmrcení elektrickým proudem ve vodní lázni, 
• usmrcení oxidem uhličitým, 
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• mechanické zařízení, které přivodí rychlou smrt, 
• manipulace šíje, 
• injekční, 
• střelnou zbraň v souladu se zvláštními právními předpisy,  
• výjimka je možná v souladu s § 5h odst. 4 písm. a) zák. č. 246/1992 Sb.  
 
5.3.2. 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. 
 
5.3.3. Způsoby utrácení v závislosti na počtu ptáků : 

a) Hejna s omezeným počtem ptáků  
• intrapulmonární inokulace látek používaných k euthanazii zvířat v zájmovém chovu, 

(pomocí T 61 v dávce 1,5 ml/kg živé hmotnosti),  
• manipulace šíje, 

 
b) Hejna se značným počtem ptáků 

•  usmrcení plynem v uzavřených nádobách (velkých kontejnerech - 7 tun),  
•  zaplynování hal,  

•  usmrcení elektrickým proudem ve vodní lázni, (navěšení zvířat na řetězový dopravník    
a následné usmrcení ve vodní lázni s NaCl pomocí elektrického proudu), 

• mechanické zařízení, které přivodí rychlou smrt, 
• LPAI - poražení na jatkách – zejména pokud se nacházejí v ochranných pásmech nebo 

pásmech dozoru (po schválení a stanovení podmínek KVS). 
  

  

Způsoby utrácení zvířat v ohnisku používané Pohotovostními středisky pro likvidaci 
nákaz (PSLN) Brno a Hr. Králové. 
 

• elektrický proud  - jen PSLN Brno, kapacita  – od 200 do 1000 ks /hod., 
nosnice – do 400 ks/hod.,  
brojleři  - do 1000 ks/hod 

krůty (5-7kg) – do 300 ks/hod,   
krůty (13 kg) – do 200 ks/hod

      Postup shodný s porážením drůbeže na  jatkách. 
 
• CO2 - Velké kontejnery - SVS ČR má k dispozici 9 kontejnerů (7 tun) upravené               

pro utrácení drůbeže CO2. Kontejnery jsou uloženy ve skladu SSHR v Pohořelicích           
u Brna. Kapacitu utrácení lze odhadnout na cca 3000 ks nosnic (brojlerů)/h, 500 
krůt (hmotnost nad 10 kg) v jednom kontejneru, 
Oxid uhličitý (CO2): saturuje prostředí kontejneru (objem cca 10m3, koncentrace 70%) 
do 30 minut, ke smrti dochází do 2 minut. Rychlost napouštění kontejneru plynem 
závisí na průtočnosti napouštěcího ventilu a jeho zabezpečení proti zamrznutí.           
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Před použitím musí být zkontrolována stanovená koncentrace tj. 70% oxidu uhličitého 
(CO2) v prostředí uzavřeného kontejneru, pak je teprve vydán pokyn ke vkládání 
ptáků do kontejneru,  

• CO2 Plynování hal  – způsob, který je možno použít u drůbeže, ustájené na podestýlce 
v halách, které lze utěsnit.  
Postup při plynování haly: 
- dodávka plynu v cisterně a technického vybavení (potřebný počet odpařovačů – 

výrobce a distributor CO2, 
- utěsnění haly – chovatel, v případě nedostatečné kapacity  složky IZS, 
- hala musí být utěsněna do výše cca 1 – 1,5 m, 

ve stropě haly, příp. ve stěně je nutno ponechat otvor (větrací), aby vzduch      
vytláčený kysličníkem uhličitým měl kudy odcházet, 

- po utěsnění je do haly zaveden plyn z cisterny hadicí ve výšce cca 1 m dovnitř    
haly do vzdálenosti min. 1,5 m od zdi, pro rovnoměrné zaplynování se  
doporučuje  použít více vstupních otvorů, 

- po ukončení zaplynování haly je nutno drůbež ponechat v zaplynovaném 
prostředí min cca 60 min, 

- měření koncentrace kyslíku v okolí haly – HZS, 
- měření koncentrace plynu v hale – složky IZS po zapůjčení přístroje od  PSLN, 
- odvětrání haly – složky IZS, 
- po utracení je nutno halu důkladně odvětrat. 

Zaplynování hal je použitelné v případě, že haly lze utěsnit. Vhodný způsob zejména              
pro vysoké koncentrace drůbeže, nevhodné je u klecového odchovu a u vodní drůbeže. 
Dostatečná koncentrace CO2  k usmrcení - viz tabulka. Před manipulací s usmrcenými 
ptáky se úřední veterinární lékař zasahující v ohnisku přesvědčí, že jsou podle 
prokazatelných příznaků utraceni, pak teprve vydá pokyn k vyskladňování haly. 
 

Působení  oxidu uhličitého na  drůbež 
   

Koncentrace 
CO2  

 Doba 
působení  Příznaky 

0,03% trvale Normální koncentrace v zemské atmosféře 

0,50% 8 hodin 
Ventilace plic stoupá o 5%, (max. hranice pro 
bezpečnou práci osob po dobu 8 hod.) 

3% 3- 8 hodin Ventilace plic stoupá o 100%, poruchy vnímání 

10% 1- 3 hodiny 

Způsobuje nevratné změny v organizmu, změny 
zbarvení kůže, dušnost, postupnou ztrátu vědomí. 
Při delší expozici smrt. 

15% 30 - 60 min. Nástup bezvědomí, dušení, křeče a smrt,  
30% 10 - 30 min. Křeče, kóma a smrt 
40% 2 - 10 min. Kóma a smrt 

70% - 
kontejner 

vteřiny, max 
1- 2 min. Kóma a smrt  

 
Dobu působení CO2 v halách je vhodné prodloužit o 1- 2 hodiny v závislosti na  
klimatu, velikosti haly,  počtu a váze utrácené drůbeže apod. 
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• Injekční utrácení přípravkem T61 
Provádí veterinární lékař nebo pod jeho dohledem osoba odborně způsobilá dle 
veterinárního zákona, v souladu se zákonem o léčivech a zákonem na ochranu zvířat 
proti týrání. 

 
5.4 Neškodné odstranění ptáků 
 
5.4.1. Asanace 
Kadávery určené k asanaci musí být naloženy do vhodných vozidel, která musí být úplně 
nepropustná. Asanace musí být provedena v podnicích schválených pro manipulaci 
s vedlejšími živočišnými produkty. Denní kapacity AP: cca 1 422 tun za den (povolená), 
1 588 tun za den (maximální). 

Povolená denní kapacita Maximální denní 
kapacita 

AP Podbořany    100 t/den     120  t/den 
AP Biřkov    280 t/den     360  t/den 
AP Věž    450 t/den                  450 t/den 
AP Medlov    180 t/den           180  t/den 
AP Otrokovice     32 t/den       48  t/den 
AP Mankovice   150 t/den     180  t/den 
AP Žichlinek    140 t/den     160  t/den 
AP Mimoň      90 t/den        90 t/den 
 
100 t = cca  85 000 ks  nosnic lehkého typu (1,2 kg),   

50 000 ks  brojlerů (2 kg),  
  40 000 ks  nosnic těžšího typu nebo  kachen (2,5 kg),   

14 000 ks  krůt  nebo hus (5 – 7 kg),   
  5 000 ks  krůt (17 – 20 kg).   

Pokud množství kadaverů překročí kapacity asanačních podniků, lze přikročit k zahrabání. 
 
5.4.2. Zahrabání 

V oblastech, kde je k neškodnému odstranění možné použít zahrabání, musí být               
co nejdříve po potvrzení diagnózy připravena jáma. Jáma musí být nejméně dva metry široká 
a dva metry hluboká, což umožňuje zahrabání 300 ptáků (střední váha 1,8 kg) na 1,3 metru 
délky. S každým dalším metrem hloubky lze počet zahrabaných ptáků zdvojnásobit (hloubka 
může být 3-6 metrů). Veškeré materiály, které nelze dezinfikovat, ale jsou biologicky 
odbouratelné (dřevo, kartón) musí být zahrabány spolu se zvířaty. Kadávery musí být pokryty 
nejméně 40 cm vysokou vrstvou hlíny. Při budování záhraboviště budou využity síly                  
a prostředky AČR. 
 
 
 
6. Neškodné odstranění infikovaných materiálů 

Odpady, organické materiály a všechny ostatní materiály, které není možné 
dezinfikovat, přítomné na hospodářství, musí být neškodně odstraněny, zejména musí být 
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naplánováno neškodné odstranění trusu, vajec, vaječných výrobků, sena, krmiv, peří                     
a přepravek na vejce. 
Trus 

V závislosti na množství a vlastnostech trusu přítomného na hospodářství může 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 drůbeže musí být infikovaný trus odvezen 
z hospodářství. 
 
Vejce a vaječné produkty 

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

Podestýlka může být dekontaminována postřikem účinnou dezinfekční látkou a 
pokrytím odolnou plastovou fólií na dobu nejméně 42 dní. Z časových důvodů však může být 
vhodnější spálení. 
 
Krmiva 

Krmiva přítomná na hospodářství musí být dekontaminována fumigací a následně 
spálena. 
 
 
 
7. 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 používaná k přepravě živých zvířat, vajec a krmiv musí být také vydezinfikována,  

• musí být provedeno čištění a dezinfekce zdí, podlah a stropů infikovaných provozů, které 
je zaměřeno na odstranění všech organických materiálů, kovové materiály, jako např. 
klece, mohou být dekontaminovány ošetřením teplem, 

• veškeré vybavení používané uvnitř stáje, jako jsou napáječky a krmítka, musí být omyto            
a vystaveno působení dezinfekčního prostředku po dobu nejméně 24 hodin, 

• zásobníky na pitnou vodu musí být vyprázdněny, vyčištěny a vydezinfikovány, 
• zásobníky na krmiva (sila) musí být vyprázdněny, vymyty horkou tlakovou vodou                   

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

sedmi dnů ošetřeny dezinfekčním prostředkem a vymyty vodou.  
 
Lokalizace hospodářství s drůbeží a hustota drůbeže v ČR, dle údajů z ústřední evidence 
viz Příloha 4. 
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7 e  Soupis hospodářství – Drůbeže a jiných ptáků v registrovaném 

hospodářství 
8.  Návod pro odběr vzorků na vyšetření drůbeže a ostatních ptáků  v případě 

podezření na aviární influenzu (AI) 
9.  Aviární influenza - Doporučení pro chovatele 
10.  Zapojení HZS a integrovaného záchranného systému při realizaci 

mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky 
11.  Seznam dezinfekčních látek, které jsou účinné proti viru aviární influenzy, 

jejich koncentrace a doporučené použití 
12.  Žádosti na GŘ HZS a kraj HZS 
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Seznam používaných zkratek 
AI – aviární influenza 
AP – asanační podnik 
AČR – Armáda ČR 
CRL – světová referenční laboratoř 
DDD – dezinfekce, dezinsekce, deratizace 
EK – Evropská Komise 
GŘ HZS – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 
HPAI – vysocepatogenní aviární influenza 
HZS – hasičský záchranný sbor 
IVPI – index intravenózní patogenity 
IZS – integrovaný záchranný systém 
KC SVS – Krizové centrum SVS 
KE – kuřecí embrya 
KHS – krajská hygienická stanice 
KÚ – krajský úřad 
KVL – Komora veterinárních lékařů 
KVS – krajská veterinární správa 
LPAI – nízcepatogenní aviární influenza 
MP antigen – Matrix protein antigen 
MV – Ministerstvo vnitra 
MVO – mimořádná veterinární opatření 
NRL – národní referenční laboratoř 
OIE – Mezinárodní úřad pro nákazy 
OPIS IZS – operační informační středisko integrovaného záchranného systému 
PČR – Policie ČR 
PP – pohotovostní plán 
PSLN – pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz 
RK – rozhodnutí Evropské komise 
RT – PCR – real time polymerase chain reaction 
skupina DDD – skupina pro provádění desinfekce, desinsekce a deratizace 
SSHR – správa státních hmotných rezerv 
SVL – soukromý veterinární lékař 
SVS – státní veterinární správa 
SVÚ – státní veterinární ústav 
ÚŘ SVS – ústřední ředitel SVS 
ÚVL – úřední veterinární lékař 
ÚVVÚ – Ústřední vojenský veterinární ústav 
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Epizootologické šetření - údaje o ohnisku nákazy

OHNISKO

jméno 
inspektora

kód 
inspektora

POČTY DRŮBEŽE

počet v ks stáří ve 
dnech počet v ks stáří ve 

dnech počet v ks stáří ve 
dnech počet v ks stáří ve dnech

OPATŘENÍ

název a 
adresa 

chovatele

název a adresa 
hospodářství kraj okresčíslo ohniska ohnisko sekundární reg. číslo 

hospodářství

z toho nemocných z toho 
uhynulých

nosnice - snáška finál nosnice pro produkci brojleři krůty – výkrm 

zapsal
KU souřadnice 

GPS

Počet drůbeže ke dni podezření

celkem

18

datum na základě vydal datum č.j. datum 
potvrzení SVÚ

datum lab. 
Výsledku  

H5 H7

datum lab. 
výsledku

N1 + 
patogenity

test číslo 
protokolu vydal datum č.j.

ODSTRANĚNÍ

počet v ks hmotnost v 
kg

počet v ks hmotnost 
v kg

počet v ks hmotnost v 
kg

počet v ks hmotnost v 
kg

datum název AP reg. číslo 
AP

ODSTRANĚNÍ PODESTÝLKY

Utraceno

datum způsob počet celkem
nosnice pro produkci nosnice - snáška finál brojleři krůty – výkrm neškodné odstranění

podezření MVO, předběžná opatření potvrzení ohniska MVO

pevná složka

datum způsob místo uloženídatum způsob místo uložení

tekutá složka

18



Příloha č. 1a

Osoby Počet Jméno
Chov drůbeže

ANO/NE

Chov 
ostatních 

ptáků 

Analýza rizika
VYLOUČENO -

NEVYLOUČENO
Poznámka

ANO/NE Název / CZ Datum Název / CZ Datum Název / CZ Datum

Zootechnici 

Asanace

Krmiva

Šetření – 20 dnů zpět ode dne podezření nebo potvrzení nákazy
OSOBY

ostatní

Činnost u osob

Navštívené primární ohnisko Navštívené sekundární 
ohnisko

Navštívená hospodářství 3 dny 
před podezřením

Ošetřovatelé

Úřední vet. 
lékaři 

Soukr. vet. 
lékaři 

19
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Šetření – 20 dnů PŘED podezřením nebo potvrzením nákazy

Datum naskladnění Datum vyskladnění 
1  

Datum vyskladnění 
2 

Datum vyskladnění 
3 Účel

ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
Vejce Činnost Analýza rizika Poznámka

VEDLEJŠÍ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY- ÚHYNY

Činnost úhyn za předchozí 
kalendářní měsíc v %

úhyn za posledních 20 
dnů před podezřením v 

%

úhyn za poslední 
týden před 

podezřením v %
Analýza rizika Poznámka

Činnost
Analýza rizika Poznámka

20
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KRMIVA

Datum naskladnění 
1

Datum naskladnění 
2

Datum naskladnění 
3 Odkud

STELIVO

Datum naskladnění 
1

Datum naskladnění 
2

Datum naskladnění 
3 Odkud

OSTATNÍ

Datum naskladnění 
1

Datum naskladnění 
2

Datum naskladnění 
3 Odkud

Analýza rizikaDruh

Činnost

Poznámka

Druh

Činnost

Analýza rizika Poznámka

Druh

Činnost

Analýza rizika Poznámka

20
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FORMULÁŘ ŽÁDANKY O VYŠETŘENÍ VZORKU  
 

PŘEDNOSTNĚ  VYŠETŘIT :    ANO*       NE*      
* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTĚ 

 DŮVOD:                                                      

Kraj Inspektorát 

Datum odběru Telefon Fax 

Veterinární lékař Číslo žádanky 

INFORMACE O PODNIKU 

Podnik Místo Kraj 

Registrační číslo :                       

Vlastník 

Úplná adresa 

DRUH A KATEGORIE 

 Slepice   Krůty   Kachny  Husy 

 Holubi  Bažanti  Perličky  Pštrosi 

Ostatní    

 Šlechtitelský  Prarodičovský  Rodičovský  Užitkový 

Vakcinace proti AI 

 NE  ANO Počet vakcinací 

MÍSTO A ÚČEL ODBĚRU VZORKŮ 

 Podezření  Datum ohlášení 

 Potvrzené ohnisko 

 Epizootologické spojení s ohniskem Název hospodářství s ohniskem : 
 

Reg. č. :                   
Hejno č. : 

Hospodářství nacházející se v ochranném 
pásmu        

 Hospodářství nacházející se v pásmu dozoru 

 Sledování přesunů zvířat 

 Program monitoringu 

 Ostatní 
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ANAMNESTICKÉ ÚDAJE 

Druh a kategorie Nástup 
klinických 
příznaků 

Symptomy Úhyny 
ks / %  

Od/do 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

TOTOŽNOST VZORKU 

Číslo 
vzorku 

Číslo hejna nebo 
hospodářství Druh  zvířete Druh 

vzorku 

Vzorky 
odebrány 

dne 

Ke zjištění 

Protilátek Viru 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Razítko a podpis:……………………………………………….. 
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Schéma činnosti jednotlivých subjektů a tok informací 
 
Činnost při podezření z nákazy: 
 
Chovatel - po zjištění onemocnění zvířat: 
• informace SVL nebo příslušné KVS (kontakty - viz příloha C.6.3 PP – Personální 

zabezpečení a materiální vybavení místních středisek pro tlumení nákaz)   
• zajištění "neodkladných opatření" k omezení možnosti šíření nákazy: 

- podezřelá a vnímavá zvířata nesmí opustit svá stanoviště (hospodářství), 
- živočišné produkty pocházející od podezřelých zvířat nesmí být používány, 

jakkoliv zpracovávány a uváděny do oběhu. Musí být ukládány odděleně. 
- předměty, které mohou být nositeli původců nákazy nesmí být vyváženy, 

vynášeny a používány jinde, 
- provádění desinfekce stanovišť podezřelých zvířat  (použít v hospodářství 

dostupné desinfekční prostředky například - chlorové preparáty), 
- osoby, které ošetřují podezřelá zvířata nesmí přijít do styku s jinými zvířaty (příp. 

nesmí opustit hospodářství až do doby povolení ÚVL) 
- do prostoru, kde jsou chována podezřelá zvířata nesmí vstupovat jiné osoby. 

 
Soukromý veterinární lékař 
• ověří správnost a účinnost neodkladných opatření, event. vydá chovateli další pokyny, 
• předběžně vyšetří podezřelá zvířata, příp. i kadávery, 
• uvědomí o situaci příslušnou KVS o podezření, 
• poučí chovatele, 
• vyčká na příchod ÚVL. 
 
Úřední veterinární lékař KVS (ÚVL) 
• vstupuje do podezřelého hospodářství vhodně vybaven (možnost desinfekce své 

osoby, příp. dalších osob před výstupem z podezřelého hospodářství - viz vybavení 
pohotovostního kufru, pohotovostní brašny – příloha B.1.1 PP - seznam věcí 
v pohotovostním kufru, příloha B.1.2 PP - seznam věcí v pohotovostní tašce) 

• vyšetří podezřelá zvířata a kadávery, 
• prověří neodkladná opatření přijat chovatelem (popřípadě ve spolupráci se SVL)                

a vydá MVO nebo předběžná opatření, 
• nařídí chovateli, aby provedl soupis všech vnímavých druhů zvířat uvádějící u každé 

kategorie počty podezřelých , nakažených a uhynulých, 
• zajistí u chovatele pořízení soupisu zvířat v hospodářství, 
• nařídí chovateli umístit u vchodů a východů z a do míst, kde jsou držena zvířata 

desinfekční prostředky - viz příloha C.4.15 PP - přípravky pro DDD činnost), 
• zakáže přemísťovat zvířata v rámci hospodářství a mimo něj, 
• zakáže přemísťovat zvířata do hospodářství, 
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• zajistí oddělené držení zvířat vnímavých a podezřelých, 
• stanoví pravidla pro zacházení s živ. produkty, vedlejšími živ. Produkty, 
• stanoví pravidla pro pohyb osob a vozidel v hospodářství, 
• provede odběr vzorků pro laboratorní vyšetření (způsob odběru vzorků a jejich 

ošetření pro zaslání do laboratoře popsán v diagnostických příručkách -  příloha 
A.1.2- odběr vzorku k lab. vyš, příloha A.8.2 – AI odběr vzorků a lab. diagnostika, 
příloha A.8.5 – směrnice Rady 2005/94/EHS), 

• příp. nařídí utracení zvířete k diagnostickým účelům,  
• oznámí výsledky svého šetření řediteli KVS, 
• vyhotoví úřední záznam při podezření z výskytu nebezp. nákazy (viz příloha B.1.3 

PP), 
• zahájí epizootologické šetření (viz Příloha č.1a), 
 
KVS 
• uvědomí o situaci SVS (KC SVS), (kontakty - viz příloha C.7.1 PP- pohotovostní 

seznam vedoucích pracovníků SVS, příloha C.5.2 PP- seznam pracovníků pro KC 
SVS ), 

• uvědomí OPIS IZS o situaci (kontakt - příloha C.7.5 PP- HZS přehled spojení), 
• informuje o situaci hejtmana kraje (dle potřeby)  (kontakty - příloha C.7.5 PP - HZS 

přehled spojení), 
• informuje a aktivizuje členy NK (dle potřeby) - (příloha C.7.5 PP - HZS přehled 

spojení), 
• nařídí v podezřelém hospodářství „předběžná opatření“, 
 
SVS 
• kontakt s příslušnou KVS (příloha C.6.1 PP – místní střediska pro likvidaci nákaz), 
• informace o podezření MZe (příloha C.7.4 PP- seznam nouzových tel. čísel- spojení 

na odbor kriz. řízení MZe a Český hydrometeorologický ústav), 
• informace o podezření ostatním KVS (příloha C.6.1 PP- místní střediska pro likvidaci 

nákaz), 
• informace o podezření KVL,  
• aktivizace PSLN (dle potřeby),  
• informace a v případě potřeby žádost řediteli ÚVVÚ  Hlučín o odbornou výpomoc 

(příloha C.8.8 PP – vojenská veterinární služba), 
 
Tým expertů 
• je povolán prostřednictvím vedoucího týmu expertů KVS (příloha C.1.1 PP- seznam 

skupin expertů, příloha C.1.2 PP – mapa uzemní působnosti skupiny expertů, příloha 
C.1.3 PP-činnost skupin expertů při podezření na nebezpečnou nákazu) 

 
• přijíždí do podezřelého hospodářství vybaven: viz Manuál –text odst.3.1 
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• po vstupu do podezřelého hospodářství přes desinfekční koridor provádí klinické  

vyšetření podezřelých zvířat.odběry vzorků  zabalení vzorků, zajištění  transportu 
vzorků do NRL SVÚ Praha, epizootologické šetření (viz Manuál - Příloha č.1a). 

 
Potvrzení nákazy: 
 
Chovatel 
• viz opatření při podezření, 
• další činnost podle nařízených MVO, 
 
KVS 
• oznámení pozitivního výsledku vyšetření SVS (ústřední ředitel, ředitel odb. ochrany 

zdraví, KC Brno), 
• oznámení výsledku vyšetření chovateli a SVL, 
• vydání MVO (příloha A.8.4 PP- Vzor rozhodnutí KVS pro aviární influenzu), 
• svolání nákazové komise (dle potřeby) (kontakty na každé KVS), 
• určení úředního veterinárního lékaře pro činnost v ohnisku, 
• aktualizace soupisu zvířat určených k utracení a v soupisu uvede počty zvířat 

podezřelých, nemocných a uhynulých pro jejich následné ocenění, které je součástí 
nákladů vzniklých při likvidaci nákazy (ve spolupráci s chovatelem, zástupcem obce, 
zemědělskou agenturou a plemenářskou organizací), 

• určení skupiny pro DDD činnost (příloha C.9.9 PP – seznam skupin DDD), 
• zabezpečení AP pro neškodné odstranění a odvoz kadaverů (příloha C.4.1- 

koordinátoři pro vet. asanaci, příloha C.4.2 PP povinnosto koordinátora pro vet 
asanaci při vyhlášení mimořádné situace, příloha C.4.3 PP seznam asanačních 
podniků, příloha C.4.4 PP- svozové obvody asanačních podniků), 

• aktualizované informace pro SVS, 
• informace o situaci regionálním složkám IZS (OPIS HZS, KÚ, obec, KHS, mysl. 

sdružení, AČR, PČR),  
• v době, kdy nelze zvládnout nákazu vlastními silami a prostředky žádost o společné 

řešení mimořádné události (prostřednictvím OPIS IZS kraje - příloha C.7.5 PP – HZS 
přehled spojení), 

• dle vývoje nákazy požadavek na svolání krizového štábu kraje,  
• informace ostatním zainteresovaným organizacím (jatky, zpracovatelé, zem. agentura 

apod. v regionu), 
• informace KVL, 
 
SVS  
• vypracování návrhu MVO platná na území ČR, 
• průběžná hlášení o situaci pro ministra zemědělství, 
• oznámení nákazové situace na mezinárodní úrovni (EK pro vydání RK, OIE), 
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• informace mediím prostřednictvím tiskového mluvčího, 
• rozhodnutí o možnosti vakcinace,  
• zabezpečení asanačního podniku (koordinátor pro asanační činnost). 
 
 
KC SVS  
• povolání PSLN do ohniska (dle potřeby) příloha.C.3.1 PP- (PSLN)., příloha C.3.2 

PP- použití sil a prostředků PSLN, příloha C.3.3 PP- územní působnost PSLN, 
• aktuální informace o situaci řediteli odboru ochrany zdraví SVS,  
• aktuální informace o situaci ostatním KVS, 
• informace o nákazové situaci EK,  
• zkontaktování složek IZS na celostátní úrovni, 
• dle potřeby požadavek na zabezpečení dezinfekčních prostředků (Chloramin, 

Bochemie), 
• plnění dalších požadavků. 
 
NRL 
• hlášení o nálezu ústřednímu řediteli SVS, 
• hlášení o nálezu příslušné KVS, 
• hlášení o nálezu řediteli Odboru ochrany zdraví a KC SVS Brno, 
• zabezpečení laboratorní kapacity pro vyšší počty vzorků, 
• případy v místě původu pozitivního vyšetření. 
 
Volně žijící ptactvo 

 
Tok informací a činnosti jednotlivých subjektů: 

 
NRL 
• hlášení o nálezu ústřednímu řediteli SVS, 
• hlášení o nálezu řediteli odboru ochrany zdraví a KC SVS, 
• hlášení o nálezu příslušné KVS, 
• zabezpečení laboratorní kapacity pro vyšší počty vzorků. 
 
SVS  
• informace o nákazové situaci MZe, 
• informace mediím prostřednictvím tiskového mluvčího, 
• vypracování návrhu MVO platná na území ČR,  
• informace na mezinárodní úrovni, 
• předání informace všem zainteresovaným složkám na národní úrovni. 
 
KC SVS 
• informace pro ostatní KVS, 
• informace KVL, 
• analýza nákazové situace v ČR a v zahraničí, 
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• vypracování informace pro složky IZS na národní úrovni (HZS, MZ, MZe, MŽP). 
 
 
KVS 
• vyhlásí MVO v regionu své působnosti (zejména zvýšená ochrana chovů domácí 

drůbeže, zvýšení dozorové činnosti, aktivní monitoring, povinnost chovatelů hlásit 
jakékoliv zvýšené úhyny – opatření v souladu legislativou RK 2006/563 ES a dopisem 
č. 2005/955/VET), 

• informace o pozitivním nálezu SVS,  
• informace o situaci složkám IZS (HZS, obec, KHS, KÚ, myslivecká sdružení, 

ornitologické organizace), 
• informace chovatelům drůbeže v regionu, 
• informace ZOO zahradám v regionu, 
• informace SVL v regionu. 

 
 
Postup při zjištění hromadného úhynu volně žijících ptáků 
 
• osoba, která zjistí hromadný úhyn volně žijících ptáků informuje příslušnou KVS, 

HZS nebo PČR,  
• příslušník policie, HZS po příjezdu na místo nálezu zjistí situaci a informuje 

příslušnou KVS (úředního veterinárního lékaře), která rozhodne, zda se jedná                  
o indikaci k odběru, 

• je-li nález indikací k odběru, příslušník policie, HZS vybavený vhodnými ochrannými 
pomůckami vzorek odebere a dopraví jej na místo určené KVS, 

• není-li nález indikací k odběru, je nutno kontaktovat obec v jejímž katastru se uhynulý 
pták nachází, a ta zajistí asanaci prostřednictvím osoby, která má v regionu povoleno 
provádění asanační činnosti. 

 
 
Síly a prostředky k rychlé a účinné eradikaci nákazy 
 
• SVS řeší situaci vlastními silami a prostředky (personální obsazení KVS, 

inspektorátů, NRL, SVÚ, týmy expertů, PSLN, technické vybavení, ochranné 
pomůcky, desinfekce - centrální zásoba chloraminu cca 11 t) 

• Vzhledem k tomu, že SVS disponuje omezeným počtem personálu a má jen velmi 
omezené technické zdroje pro zajištění činností vyplývajících z MVO, při dalším 
šíření nákazy požádá orgán veterinární správy (v souladu s § 34 zák. č. 239/2000 Sb., 
o IZS) o společné řešení mimořádné události (Příloha č.10, příloha B.1.17 PP - 
vyrozumění orgánů IZS o společném řešení mimořádné události, příloha B.1.26 PP - 
zapojení IZS  při realizaci MVO ke zdolání nebezpečné nákazy). Tato žádost bude 
podána: 
- řediteli územního odboru HZS kraje příslušného místa vzniku MU (příp. OPIS 

HZS kraje)  
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- řediteli HZS kraje (příp. OPIS HZS kraje) 
- generálnímu ředitelství HZS ČR (příp. OPIS GŘ HZS ČR) 
Kontakty na výše uvedené složky a osoby viz příloha C.7.5 PP HZS přehled spojení  

• v případě, že pravomoci starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo 
MV nebudou stačit k zabezpečení plnění nařízených MVO, bude vyhlášen krizový 
stav (zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon). Další činnosti a postupy a jejich 
koordinace jsou pod kompetencí příslušného krizového štábu (obce, kraje, MV). 

 
Kontakty na zodpovědné osoby a instituce – viz přílohy PP: 
 
B.1.17. - vyrozumění orgánů IZS o společném řešení mimořádné události 
B.1.26. - zapojení IZS  při realizaci MVO ke zdolání nebezpečné nákazy) 
C.1.1. - seznam skupin expertů 
C.2.1. - NRL seznam 
C.3.1.- PSLN kontakty vybavení 
C.4.1. - koordinátoři pro  vet. asanaci kontakty 
C.4.3. - seznam asanačních podniků 
C.6.1. - místní střediska pro likvidaci nákaz seznam 
C.6.3. - personální zabezpečení a mat.vybavení místních středisek pro tlumení nákaz 
C.7.1. - pohotovostní seznam vedoucích pracovníků SVS ČR 
C.7.2. - seznam pracovníků se zkušenostmi s nákazami 
C.7.3. - Ústřední nákazová komise 
C.7.4. - Seznam nouzových telefonních čísel na Odbor krizového řízení MZe a Český 

hydrometeorologický ústav 
C.7.5.-  HZS přehled spojení 
C.8.1. - Záchranné prapory AČR 
C.8.8. - Vojenská veterinární služba 
C.8.9. - Správa statních hmotných rezerv 
C.9.1, - Seznam SVÚ v ČR  
C.9.2. - Místo pohraniční veter. kontroly 
C.9.5. - Ústřední evidence zvířat 
C.9.9.-  PP seznam skupin DDD 

      C.9.10.- Centrální zásoba chloraminu 
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 Vakcinace proti aviární influenze 
 

V rámci ochrany před nákazou je základním protinákazovým opatřením dobrá izolace 
hejn. Nákaza musí být vždy považována za exotickou a vakcinace se nedoporučuje. V případě 
výskytu ojedinělého ohniska musí být toto ohnisko likvidováno za extrémních 
protinákazových opatření pod vedením úřední autority. V případě dalšího šíření je jednou 
z možností přistoupení k nouzové vakcinaci. 
 
Typy vakcin: 
 
- subjednotková inaktivovaná vakcína, která indukuje humorální imunitu, má vysokou 

účinnost ochrany před úhyny, avšak je cenově nevýhodná. 
- rekombinovaná živá vakcína, která má hemaglutininovou frakci vloženou do viru 

neštovic. Je vysoce účinná u ptáků, kteří nemají protilátky proti neštovicím a má 
omezenou dobu účinnosti. 

- inaktivovaná olejová vakcína chrání drůbež velmi dobře včetně drůbeže již dříve 
vakcinované nebo s mateřskými protilátkami. její doba účinnosti je delší než                     
u rekombinované vakcíny. Dobře chrání před úhyny, poklesem snášky a vylučování viru 
do prostředí. 

 
Možný vakcinační program: 
 
1. HPAI ohnisko: 
- nouzová vakcinace všech vnímavých ptáků (jakéhokoliv věku), kteří jsou v rizikové 

oblasti, 
- chrání před úhyny, poklesem snášky a vylučování viru do prostředí, 
- brojleři a kuřice by měli být vakcinováni co nejdříve, 
- krůty a ostatní ptáci určení k přemístění by měli být vakcinováni co nejdříve a nejméně 1 

x  nevakcinováni, 
- ptáci v produkci by měli být vakcinováni co nejdříve a nejméně 1 x nevakcinováni, 
- přepeřující ptáci by měli být vakcinováni co nejdříve a nejméně 1 x nevakcinováni. 
 
2. LPAI ohnisko: 
- vakcinace je vhodná k prevenci poklesu snášky, plodnosti a omezení exkrece viru                   

do prostředí. 
 
Současně dostupné vakcíny: 
 
1. inaktivované vakcíny homologní - jsou původně připraveny jako autogenní, tzn. 

obsahující stejné kmeny jako ty, které vyvolávají nákazu. Účinnost těchto vakcín spočívá 
v prevenci klinických příznaků a snížení množství viru vylučovaného do prostředí. 
Nevýhody těchto vakcín jsou v nemožnosti odlišení vakcinovaných a infikovaných ptáků. 

 
2. Inaktivované heterologní vakcíny - jsou vyráběny podobně jako předchozí. Rozdíl spočívá 

v tom, že kmen viru použitý pro výrobu vakcíny je stejného subtypu H jako "polní", avšak 
je u něj odlišná neuraminidáza (N). Zajišťuje ochranu před klinickými příznaky, redukci 
množství viru vylučovaného do prostředí a protilátky proti neuraminidáze jsou současně 
markerem pro odlišení vakcinovaných a infikovaných zvířat. 
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3. Rekombinované vakcíny - jsou to vakcíny s rekombinací viru ptačích neštovic a antigenu 
H5. Tyto vakcíny nejsou v zemích EU licentovány. 

 
Kontrolní opatření při AI (návrh): 
 
H5/H7 Indexový případ Průkaz šíření do 

velkochovů 
Hustota 
populace   
v oblasti 

Opatření 

HPAI/LPAI Drobnochov Ano / Ne Vysoká / Nízká Depopulace 
HPAI/LPAI Velkochov Ne Vysoká/Nízká Depopulace 
HPAI/LPAI Velkochov Ano Nízká 

 
Vysoká 

Depopulace  
 
Vakcinace 

 
Rozhodující problémy, keré musí být vyřešeny v případě rizika zavlečení AI. 
 
1. Musí být určen indexový případ (1. výskyt/subjekt, u kterého nákaza začala) .  
 

V případě vysoké patogenity to nebývá problém, v případě nízké patogenity viru může být 
vyhledávání zdroje infekce z důvodu nízkých úhynů a nemocnosti obtížnější. Z těchto důvodů 
by v zemích, ohrožených  zavlečením infekce AI, měl být zaveden specifický systém dozoru 
k detekci LPAI. 
 
2. Včasný odhad situace, kdy hrozí rozšíření viru do velkochovů. 

 
V případě výskytu ohniska AI, jsou eradikační opatření založena na depopulaci 

hospodářství nebo na opatřeních omezujících  trhy, svody a také přemísťování jatečných 
zvířat a vajec. Výběr mezi těmito opatřeními je závislý na patogenitě a schopnostech přenosu 
viru, jakož i na densitě drůbeže kolem postiženého hospodářství, ekonomickém vyhodnocení 
situace a na logistických požadavcích, které souvisí s porážením nebo utrácením zvířat. 

Je-li vakcinace považována za reálné opatření, pak je nezbytně nutné mít k dispozici 
dostatečnou zásobu vakcíny, musí být navržena teritoriální strategie a musí být popsána 
restrikční opatření v vzhledem k vakcinaci. 
 

Optimální vakcinační tým na 20 000 ks drůbeže je 5 odborně způsobilých osob 
(veterinární lékaři, veterinární technici). Ke každému odborně způsobilému pracovníkovi je 
třeba zajistit 2 pomocníky (ošetřovatele). Vybavení injekčními automaty si zajistí každý 
vakcinační tým. Speciální ochranné pomůcky nejsou při vakcinaci vyžadovány. 
Předpokládaná vakcinační kapacita týmu uvedeného výše je cca 2 000 ks/1 hod. (halu 
s 20 000 ks navakcinuje tým za 2 dny). 
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Požadavky týkající se pohybu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí 
 a drůbežích produktů, použitelné v souvislosti s nouzovým očkováním 
 

Viz § 50 – § 57  vyhlášky č. 36/2007 Sb.  
 

Vakcinace proti aviární intluenze (chřipce ptáků - AI) v České republice 
 

Vakcinace proti aviární influenze (ptačí chřipce) podle vyhlášky č. 36/2007 Sb. a RK 
207/598/ES o opatřeních na prevenci vysoce patogenních influenzy ptáků u jiného ptactva 
chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených 
institutech nebo schválených střediscích v členských státech 
 

Podle vyhlášky č. 36/2007 Sb., existují dvě možnosti vakcinace - preventivní očkování 
(§ 55 a § 56) a nouzové očkování (§ 52 - § 56). Dále § 57 vyhlášky č. 36/2007 Sb., pojednává 
o národní bance očkovacích látek. Banka pro vakcínu Společenství není pro zatím 
ustanovena.  
 
Zásadní ustanovení : 
 
a) preventivní vakcinace musí být předem schválena EK. 
b) nouzová vakcinace (po vzniku ohniska) může být zahájena na základě rozhodnutí státu, ale 
bezprostředně musí být podána informace EK, a ta rozhodne o schválení nebo zastavení 
vakcinace, 
c) vakcinace je v ČR proti AI zakázána, nařízená musí být MVO, kde musí být přesně 
stanoveny chovy, způsob označení vakcinovaných ptáků, rozsah provádění monitoringu ve 
vakcinovaných chovech a způsob zajištění, že maso a vejce se od vakcinovaných kusů 
nedostanou do oběhu a v případě schválení KVS musí být zabezpečeno značení potraviny, se 
kterou se nesmí obchodovat v rámci EU, 
d) v případě nařízení vakcinace nehradí chovatel vynaložené náklady, 
e) SVS zřídila národní banku vakcíny v NRL SVÚ Praha. V současné době je k dispozici 
množství 250 tisíc dávek vakcíny od firmy Cymedica.  
 
Preventivní vakcinace 
  

Je schválena RK 2007/598/ES 
 
Nouzová vakcinace: 
 

Nouzovou vakcinaci na území ČR by bylo možno zahájit až na základě důkladné 
analýzy rizika nebo v případě výskytu v sousedních státech či při prvních ohniscích v ČR. 
Nouzovou vakcinaci by však bylo možno použít pouze jako doplněk radikálního postupu proti 
AI jako součást komplexních opatření. Může být vznesen požadavek na provádění nouzové 
vakcinace ze strany EK v případě výskytu v sousedním členském státu jako koordinace 
postupu v rámci EU. Plán vakcinace je nutno opět předložit EK ke schválení. Je důležité 
zdůraznit, že doba pro vytvoření protilátek je poměrně dlouhá a hlavně z tohoto důvodu může 
být její použití problematické. Na druhou stranu je však předpoklad, že i při případném 
zavlečení nákazy na území ČR by docházelo k postupnému šíření. 

Vzhledem k tomu, že ve veterinárním zákoně je dán obecný zákaz vakcinace proti AI, 
je nutno vakcinaci zahájit na základě vydaných MVO, takže chovatel bude mít nárok na plné 
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hrazení vakcinace i následného monitoringu s ní spojeného.  

Předpokládané počty drůbeže určené pro nouzovou vakcinaci : 
 

Pro případnou vakcinaci doporučujeme tuto provést v šlechtitelských, prarodičovských               
a rodičovských chovech drůbeže, krůt, kachen a hus a v chovech genových rezerv, rovněž tak 
doporučujeme provést vakcinaci u všech ptáků v zoologických zahradách. 
 

Gallus gallus – šlechtitelské chovy:  
- ZD Dolní Cerkev, hospodářství D. Cerkev (kraj Vysočina) 
- Avigen Žabčice, hospodářství Bantice (kraj Jihomoravský) 
- Líheň Studenec, s.r.o., hospodářství Vaneč (kraj Vysočina) 
 
Kachny – šlechtitelské chovy: 
- Rybářství Velké Meziříčí, a.s., hospodářství Moravský Krumlov (kraj Jihomoravský) 
- Rybářství Tábor, a.s., hospodářství Strkov (kraj Jihočeský) 
 
Husy – šlechtitelský chov: 
- Petrův Zdar, s.r.o.,  Nové Hrady , hospodářství Byňov (kraj Jihočeský) 
 
Genové rezervy: 
- česká zlatá kropenka (ČZK) – MTD Ústrašice, s.p. (kraj Jihočeský) 
- česká husa (ČH) – MTD Ústrašice, s.p. (kraj Jihočeský) 

 
Hrabavá drůbež - Šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy nosnic: 122 000 ks 

- Rodičovské chovy masné slepice: 2 230 000 ks 
- Rodičovské chovy krůty: 28 000 ks 

Vodní drůbež - Šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy husy: 11 000 ks 
- Šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy kachny: 52 000 ks 

 
Genové rezervy  - Česká zlatá kropenka: 390 ks (MTD Ústrašice 150 ks, ČSCH 240 ks) 

- Česká husa:  200 ks (MTD Ústrašice 50 ks, ČSCH 150 ks) 
                                 Husa chocholatá je v rámci české husy 
Ptáci v ZOO zahradách  -  7 894 ks  
 
Vědecké instituce  - Biofarm , Pohoří Chotouň: 300 ks drůbeže 

- ÚMG AV ČR Koleč: 2500 ks drůbeže 
 

ČSOP záchranné stanice :  - 107 ks ptáků 
 
Kachny a bažanti k zazvěření : počty nejsou k dispozici 
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Hospodářství drůbeže – volné chovy 
Rizikové oblasti vzhledem k nejvýznamnějším shromaždištím tažných ptáků 
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Hustota drůbeže a umístění hospodářství s drůbeží v ČR  
Drůbež vodní (kachny, husy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 – 1.000 kusů 
1.001 – 5.000 kusů 
5.001 – 10.000 kusů 
Více než 10.000 kusů 
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Hustota drůbeže a umístění hospodářství s drůbeží v ČR  
Drůbež hrabavá (bez krůt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 10.000 kusů 
10.001 – 50.000 kusů 
50.001 – 100.000 kusů 
Více než 100.000 kusů 
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Hustota drůbeže a umístění hospodářství s drůbeží v ČR  
Krůty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 1.000 kusů 
1.001 – 5.000 kusů 
5.001 – 10.000 kusů 
10.001 – 50.000 kusů 
Více než 50.000 kusů 
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Hustota drůbeže a umístění hospodářství s drůbeží v ČR  
Bažanti, koroptve, křepelky 
 
 
 
 
 

1 – 1.000 kusů 
1.001 – 5.000 kusů 
5.001 – 10.000 kusů 
Více než 10.000 kusů 



Příloha č. 4c

Zvěř pernatá vodní - odlov - hustota (kusů/100km2 honitby) podle okresů
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Zdroj: Mze, ke dni 30.3.2005 (mysliv. rok 2004)
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Zdroj: Mze, ke dni 30.3.2005 (mysliv. rok 2004)
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Bažanti, koroptve, křepelky - densita (kusů/km
2
) podle okresů
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Seznamy úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže a genetických rezerv   v ČR 
(schváleno Českou plemenářskou inspekcí) – možná výjimka z utrácení: 

 
Gallus gallus – šlechtitelské chovy:  
- ZD Dolní Cerkev, hospodářství D. Cerkev (kraj Vysočina) 
- Avigen Žabčice, hospodářství Bantice (kraj Jihomoravský) 
- Líheň Studenec, s.r.o., hospodářství Vaneč (kraj Vysočina) 
 
Kachny – šlechtitelské chovy: 
- Rybářství Velké Meziříčí, a.s., hospodářství Moravský Krumlov (kraj Jihomoravský) 
- Rybářství Tábor, a.s., hospodářství Strkov (kraj Jihočeský) 
 
Husy – šlechtitelský chov: 
- Petrův Zdar, s.r.o.,  Nové Hrady , hospodářství Byňov (kraj Jihočeský) 
 
Genové rezervy: 
- česká zlatá kropenka (ČZK) – MTD Ústrašice, s.p. (kraj Jihočeský) 
- česká husa (ČH) – MTD Ústrašice, s.p. (kraj Jihočeský) 
 
Hrabavá drůbež - Šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy nosnic: 122 000 ks 

- Rodičovské chovy masné slepice: 2 230 000 ks 
- Rodičovské chovy krůty: 28 000 ks 

Vodní drůbež - Šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy husy: 11000 ks 
- Šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy kachny: 52000 ks 

 
Genové rezervy  - Česká zlatá kropenka: 390 ks (MTD Ústrašice 150 ks, ČSCH 240 ks) 

- Česká husa:  200 ks (MTD Ústrašice 50 ks, ČSCH 150 ks) 
                                 Husa chocholatá je v rámci české husy 
Ptáci v ZOO zahradách  -  7 894 ks  
 
Vědecké instituce  - Biofarm , Pohoří Chotouň: 300 ks drůbeže 

- ÚMG AV ČR Koleč: 2500 ks drůbeže 
 

ČSOP záchranné stanice  - 107 ks ptáků 
 
Kachny a bažanti k zazvěření  - informace nejsou v současné době k dispozici 
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Vzácná plemena a genové zdroje ČSCH 
 
                                     Česká slepice zlatě kropenatá :
 
ŽADATELÉ 

    

Subjekt  Adresa PSČ Obec Registrační 
číslo NP 

       Počet 

Dobrovolný Jaromír  Rudíkov 98 676 05 Rudíkov  Z -CZK/1-2003  
Jiránek Vladimír Hradčany 37 463 43 Český Dub  Z -CZK/2-2003  
Kosík Milan Zvěrkovice 37 676 02 Mor.Budějovice  Z -CZK/4-2003  
Křivák Alois Lhotka 107 687 33 Hradčovice  Z -CZK/5-2003  
Pirkl Miloslav Na Louži 2  400 11  Ústí n.Labem  Z -CZK/6-2003  
Vojta Stanislav Smilovice 22 285 04  Uhlíř.Janovice  Z -CZK/7-2003  

Součet    240

 
                                                    Česká husa :
  
 ŽADATELÉ 

    

  Subjekt Adresa PSČ Obec Registrační  
číslo NP 

Česká 
husa 
počet 

Česká  
husa 
chocholatá 
počet 

Celkem 

Brdička Václav Erbenova 2365 54401 Dvůr Králové n L. Z -CH2/2003   
Bouma Jiří Kozlov 9  58401 Ledeč n.Sázavou Z -CH3/2003   
Cinegr Zdeněk Ing. Klučov 12 28201 Český Brod Z -CH4/2003   
Dědková Dana Rodinovice 90 46344 Sychrov Z -CH5/2003   
Farský Lubomír Holenice 25 50601 Jičín 1 Z -CH7/2003   
Grimová Helena U Pastvišť 73 50009 Hradec Králové Z -CH8/2003   
Halva Jaroslav Lišná 36 59203 Sněžné na Moravě Z -CH9/2003   
Hendrych Jiří Vančurova 706 29301 Mladá Boleslav Z -CH11/2003   
Kalaš Jaroslav Lípa 3 50312 Všestary Z -CH12/2003   
Kissová Anna nám.Jana Opletala 

1 
27204 Kladno 4 Z -CH27/2005   

Kocián Michal  Bílovecká 182 747 06  Opava 6 Z -CH25/2004   
Kopřiva Vladimír  Hamr 114 378 04  Chlum u Třeboně Z -CH26/2004   
Kozub Milan   Jesenická 464 79351 Břidličná Z -CH13/2003   
Křivský Jan Ke Stříbrnému 

dolci 822 
58301 Chotěboř Z -CH14/2003   

Peták Jaroslav Vinařice 36 26701 Králův Dvůr Z -CH15/2003   
Polák Jaroslav Severní 775 50003 Hradec Králové Z -CH16/2003   

Rosenbaum Václav Pilníkov 123 54242 Pilníkov Z -CH18/2003   
Rousek Josef J.Havlíčka 987 51401 Jilemnice Z -CH19/2003   
Rykr Jaroslav Ing. Šípkova 623 53341 Lázně Bohdaneč Z -CH20/2003   
Svoboda Zdeněk Čestice-Horky 1 51741 Kostelec n.Orlicí Z -CH21/2003   
Zich Vladimír Nahý Újezdec 46 34815 Planá u Mar.Lázní Z -CH24/2003   

Součet   117 33 150
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Časový scénář likvidace ohniska AI 
 
Chovatel 
 

0.– 1. hod. – zjištění onemocnění – oznámení SVL, příp. KVS 
 
1.– 2. hod.  – vyšetření zvířat společně se SVL, vyslovení podezření z nákazy  

 
2.– 3. hod. – zabezpečení splnění neodkladných opatření do příchodu týmu expertů      

KVS, zejména: 
                      - uzávěry hospodářství a instalace desinfekce ke všem vstupům a výstupům, 
                      - vytvoření desifekčních koridorů pro osoby a techniku (vlastní i  ostatních 

služeb) vystupující z hospodářství, 
                      -zajištění, aby osoby, které byly v kontaktu s podezřelou drůbeží 

nevstupovaly do jiných hospodářství (písemné poučení), 
                      - zajištění dostupnosti evidence drůbeže (plem. zákon). 

 
4.- 5. hod. -  spolupráce s týmem expertů KVS při epizootologickém šetření a odběru      

vzorků 
- další činnost dle pokynů KVS. 

 
8.- 9. hod. –  oznámení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření 
 - využití pohotovostního plánu podniku a hospodářství, 
                     - příprava hospodářství na činnosti spojené s případným plněním MVO 

(dostatek  pracovních sil pro vynášení drůbeže, mechanické čištění                    
a předběžnou desinfekci), 

                     - kontaktování DDD skupiny,  
                     - kontaktování vhodného přepravce s vybavením na převoz desinfekčních 

prostředků do místa zásahu, 
- příprava hospopdářství na utrácení (el. přípojky, zdroj vody, manipulační 

prostor. Pro případ zaplynování - materiál k utěsnění hal),  
                     - zajištění vhodných prostor pro zasedání štábu zasahujících složek, (20- 40    

osob, telekomunikační popř. výpočetní technika), 
                     - zajištění potřebných ochranných pomůcek pro zaměstnance, kteří budou 

zasahovat v ohnisku, 
- vytypování – úložiště podestýlky, popř. zahraboviště. 

 
12.- 13. hod. – laboratorní potvrzení HPAI  
                     - pokračování příprav hospodářství na činnosti spojené s plněním MVO            

dle pokynů úředního veterinárního lékaře ustanoveného v ohnisku krajskou 
veterinární správou, 

- zajištění potřeb IZS, 
                     - zajištění přepravy desinfekčního prostředku do postiženého hospodářství, 
                     - povolání DDD skupiny k zabezpečení průběžné dezinfekce. 
 
16.- 19. hod. – pomoc při organizaci nájezdu sil a prostředků PSLN, IZS. 
 
20.- 25.hod. – nástup zaměstnanců chovatele  - pracoviště připravena k zahájení 

utrácení. 
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25. hod.- do ukončení činností v ohnisku  
                    -    provádění činností spojených s likvidací ohniska,  

- v případě zapojení sil a prostředků IZS výpomoc dle požadavků KVS              
a velitele zásahu,  

- v případě potřeby zajištění stravování a přechodného ubytování pro civilní 
složky zásahu, 

 
V případě, že chovatel nemá personální ani technické možnosti splnit některou z výše 

uvedených činností, požádá písemně KVS nebo IZS o zajištění činnosti silami a prostředky 
IZS. Ty výše uvedenou činnost zajistí na náklady chovatele. 
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KVS 
 

0.- 1. hod. – přijetí informace o podezření 
 
1.- 2. hod -  vyšetření zvířat, 
                   -  potvrzení podezření,  
                   - povolání skupiny expertů KVS,  
                   - potvrzení neodkladných opatření vydaných SVL a prováděných chovatelem, 
                   - informace ÚŘ SVS. 
 
2.- 4. hod. – příjezd skupiny expertů KVS,  
                    - epizootologické šetření,  
                    - odběry vzorků,  
                    - prověření plnění neodkladných opatření, příp. jejich úprava. 
 
5.- 6. hod. – transport vzorků do SVÚ (posel). 
 
8.- 9. hod. – oznámení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření 

- informace ÚŘ SVS, 
- vytvoření krajského krizového centra /jednotky (§ 49,odst.1a, vet. zákona), 

 - ředitel KVS zřizuje nákazovou komisi, která je jeho poradním orgánem 
 (zapojení  právního, personálního, ekonomického oddělení a dalších - 

personální zajištění pro další činnost), určení jednoho nebo více pracovníků 
pro komunikaci s médii a občany atd., 

                    - určení úředního veterinárního lékaře zasahujícího v ohnisku, (minimálně 
jednoho pro každé ohnisko), 
- vydání předběžných  opatření,  
- příprava MVO, 

                   - vytyčení OP a vytvoření soupisů obcí v OP,  
                    - zajištění soupisů hospodářství s drůbeží v OP, 
                    - zajištění soupisů chovatelů drůbeže v drobnochovech v kontaktní obci 

(obcích), 
                    - vyrozumění starostů kontaktních obcí,  
                    - informace OPIS IZS kraje o nákazové situaci, 
                    - informace okresnímu sdružení KVL se žádostí o SVL, kteří by mohli   

v případě potřeby provádět utrácení drůbeže v drobnochovech v kontaktních 
obcích, 

 - zahájení epizootologického šetření – toto šetření musí probíhat až do doby 
vyhotovení souhrnné informace pro SVS, EK, 

 - šetření probíhá formou správního řízení, 
 - šetření se týká minimálně: 
  - chovatele 
  - SVL 
  - ÚVL 
  - AP 
  - služeb (např. údržba atd.) 
  - dovozců krmiv 

- přepravy ŽP 
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12.- 13. hod. – laboratorní potvrzení HPAI,  
                     - informace ÚŘ SVS,  
                     - informace OPIS IZS kraje se žádostí o společný zásah, 
                     - vydání MVO,  
                     - úřední veterinární lékař v ohnisku určí hranici nebezpečné zóny, ve 

spolupráci se zástupcem HZS kraje stanoví prostory pro umístění 
dekontaminačních linek pro osoby a techniku, 

                     - úřední veterinární lékař v ohnisku ve spolupráci s vedoucím PSLN stanoví 
místo pro rozložení sil a prostředků PSLN, 

                     -  žádost o spolupráci se SVL při utrácení drůbeže v kontaktních obcích, 
                     -  požadavek na starosty obce o technickou a personální pomoc při utrácení 

drůbeže v drobnochovech (doprovod, zajištění pytlů na utracenou drůbež, 
svoz utracených zvířat). 

 
16.- 19. hod. – nájezd sil a prostředků IZS a PSLN 
                     - organizace rozmístění těchto S a P ve spolupráci s IZS vedoucím PSLN a    

chovatelem. 
20.- 25. hod. – pracoviště připravena k zahájení činností spojených s likvidací 

ohniska 
                      - organizace a kontrola provádění veškerých činností, které jsou 

v kompetenci orgánů veterinární správy, 
                      - spolupráce s IZS prostřednictvím velitele zásahu, 
                      - ustanovení osoby, která se bude účastnit zasedání štábu zásahu, 
                      - zasílání informací SVS podle požadavků. 
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SVS 
 
1.- 2. hod. – přijetí informace o podezření 
                     - příprava SVS k činnosti, sběr informací,  
                     - v případě vážného podezření informace Mze. 
 
8.- 9. hod.-  oznámení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření 
                     - informace pro Mze, 
                     - informace OPIS GŘ HZS o nákazové situaci, 
                     - aktivizace PSLN, 
                     - informace AP ohledně transportu kontejnerů do místa zásahu (ohniska), 
                     - informace do skladu SSHR ohledně vyzvednutí kontejnerů, 
                     - informace pro dodavatele plynu, 
                     - požadavky na KVS o informace nutné pro hlášení na mezinárodní úrovni. 
 
12.-13. hod.- laboratorní potvrzení HPAI 

- organizace činnosti PSLN a ke zdolání mimořádné situace, 
                     - povolání PSLN do místa zásahu, 
                     - informace OPIS GŘ HZS se žádostí o společný zásah ( v případě výskytu 

nákazy ve více krajích), 
                     - požadavek AP na přepravu kontejnerů z místa jejich uložení do místa 

zásahu, 
                     - požadavek na výdej kontejnerů ze skladu SSHR vozidlům AP, 
                     - požadavek na výrobce (distributora) plynu o dodávku potřebného množství 

plynu a nutné techniky do místa zásahu, 
                     - požadavek na výrobce (distributora) desinfekčních prostředků o vydání 

těchto prostředků, 
                     -  informace pro Mze, 
                     - informace o nákazové situaci pro ostatní KVS, 
                     - informace o nákazové situaci na mezinárodní úrovni. 
 
16.- 19. hod. – nájezd sil a prostředků IZS a PSLN 
                      -  sběr a předávání dalších informací v závislosti na vývoji situace.                    
 
20.- 25. hod. – pracoviště připravena k zahájení činností spojených s likvidací 

ohniska 
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PSLN 
 
1.- 2. hod. – přijetí informace o podezření z KC Brno 
                   - aktivizace personálu PSLN,  
                   - příprava potřebné techniky v závislosti na množství, druhu, kategorii, 

hmotnosti podezřelé drůbeže, technologie chovu apod., 
                   - kontrola účinnosti ochranných prostředků (zejména dostatečný počet filtr do 

ochranných masek, nabití baterií), 
                   - je zahájena pracovní pohotovost členů PSLN, 

- výjezd vedoucího PSLN do postiženého hospodářství z důvodu rekognoskace 
terénu a dohodnutí rozmístění sil a prostředků PSLN. 

 
8.- 9. hod.-  oznámení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření 
                     - zajištění dostatečného množství přípravku pro utrácení drůbeže 

v drobnochovech, 
 - kontaktování dodavatele plynů k utrácení (datum, místo, požadované 

množství CO2 apod.), 
                    - připravenost k okamžitému výjezdu. 
                    
12.- 13. hod. – laboratorní potvrzení HPAI  
                     -  výjezd do ohniska na základě nařízení SVS, 
 -  potvrzení požadavku a odeslání objednávky plynu. 
 
16.- 19. hod. – nájezd sil a prostředků PSLN 
                     -  rozvinutí pracoviště a příprava k zahájení utrácení, 
 -  zajištění odborných činností souvisejících s utrácením (welfare). 
   
  
20.- 25. hod. – pracoviště připravena k zahájení činností spojených s likvidací 

ohniska 
                   -  zahájení utrácení drůbeže v ohnisku, 
                   -  zahájení utrácení drůbeže v drobnochovech v kontaktních obcích,  

  - vedoucí PSLN řídí činnost PSLN – průběžně prostřednictvím KVS  
(popř.SVS) zajišťuje materiální a personální vybavení potřebné pro 
fungování střediska. 
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Kontaktní obec (obce) 
 
8.- 9. hod. – oznámení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření 
                    - provedení soupisů chovatelů drůbeže v drobnochovech v kontaktní obci 

(obcích). 
 
12.- 13. hod. – laboratorní potvrzení HPAI 

- orgány obce postupují v souladu se zákonem o IZS (mimořádná událost), 
                    - starosta obce vyzve právnické a fyzické osoby  k poskytnutí věcné a 

personální pomoci při utrácení drůbeže v drobnochovech (doprovod, 
zajištění pytlů na utracenou drůbež, svoz utracených zvířat). 

 
20.- 25. hod. – pracoviště připravena k zahájení činností spojených s likvidací 

ohniska 
                    - zahájení utrácení drůbeže v drobnochovech v obci (obcích) (doprovod, 

zajištění pytlů na utracenou drůbež, svoz utracených zvířat), 
                    - po ukončení utrácení zajistí soupisy utracené drůbeže v obci (obcích). 
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IZS 
 
8.- 9. hod. – oznámení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření 
                   - přijetí informace o nákazové situaci (na úrovni kraje a GŘ). 
 
12.- 13. hod. – laboratorní potvrzení HPAI 
                   - přijetí žádosti KVS (SVS – při výskytu nákazy ve více krajích) o společný 

zásah sil a prostředků IZS, 
                   - určení hranici nebezpečné zóny, ve spolupráci s úředním veterinárním 

lékařem určeným pro činnost v ohnisku stanovení prostory pro umístění 
dekontaminačních linek pro osoby a techniku, 

                   - zjištění možností chovatele ke splnění všech požadavků stanovených MVO, 
                   - příprava k zabezpečení požadavků stanovených MVO, která nejsou 

v možnostech chovatele na jeho náklady. 
 
16.- 19. hod. – nájezd sil a prostředků IZS  
                   - zahájení rozvinutí pracovišť. 
 
20.- 25. hod. – pracoviště připravena k zahájení činností spojených s likvidací 

ohniska 
 - další postup dle manuálu.  

 
 
 
KHS 
 
8.- 9. hod. – oznámení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření 
                   - přijetí informace o nákazové situaci. 
 
12.- 13. hod. – laboratorní potvrzení HPAI 
                  - přijetí informace o nákazové situaci. 
 
 
16.- 19. hod. 
                  - zjištění počtu osob, u nichž se předpokládá kontakt s virem a jejich soupis, 
                  - přidělení antivirotika ohroženým osobám. 
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Soupis hospodářství s drůbeží a jinými ptáky v drobnochovech (nekomerční hospodářství) 

Pracovník: Datum : Číslo protokolu: 

*Obec : *Část obce: 

 

*ZSJ: 

*Je v ochranném pásmu/  *Je v pásmu dozoru                                                       * NEHODÍCÍ  SE  ŠKRTNĚTE 

Okres: Kraj: 

Chovatel 
Pořadové 

číslo 

1) Drůbež - počty 

(slepice, kachny, husy, koroptve, 
bažanti…) 

2) Jiné ptactvo - počty 

(holubi, exoti, okrasná 
drůbež…) 

Hrabavá  Vodní Ostatní Holubi Ostatní 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 16      

 17      

 18      

 19      

 20      

Součet chovatelů :       

 
1) Drůbež.- všichni ptáci chovaní pro produkci masa vajec a jiných produktů, pro zazvěření lovného ptactva  

2) Jiné ptactvo chované v zajetí- veškeré ptactvo chované za účelem přehlídek, závodů,výstav, plemenného chovu nebo 
prodeje. 



Příloha č. 7b

v ochranném pásmu a pásmu dozoru*

poř. obec chovatelé hrabavá vodní holubi exoti a souhrn 
číslo počet drůbež drůbež ost. ptáci

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Celkem
* Nehodící se škrtněte

Nařízení KVS…………. č………….ze dne ……………………..

Krajská veterinární správa pro ………………………. kraj 
Soupis drobnochovatelů  s drůbeží a ptactvem chovaným v zajetí podle obcí
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Soupis chovatelů  s drůbeží a ptactvem chovaným v zajetí podle obcí

Ochranné pásmo (OP) a pásmo dozoru (PD) - suma 

pásma obec chovatelé hrabavá vodní holubi exoti a Celkem
souhrn souhrn drůbež drůbež ost. ptáci

OP
PD 
Souhrn 

Krajská veterinární správa pro ……………………….. kraj 

Nařízení KVS………………...…... č……………... ze dne ……………….…………

aktualizace 17.9.2007
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SČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V DROBNOCHOVU 

Pracovník: Datum : Číslo protokolu: 

*Obec : *Část obce: *ZSJ: 

*Je v ochranném pásmu/  *Je v pásmu dozoru                                                       * NEHODÍCÍ  SE  ŠKRTNĚTE 

Okres: Kraj: 

Majitel (jméno příjmení): číslo OP : 

Společnost (firma): 

Adresa majitele (ulice): Telefon: 

Druh 
Počty 
 ptáků 

Cena 
za kus (Kč) 
(dle MZe) 

Cena 
Celkem (Kč)

Počty 
vajec 

Cena 
za kus (Kč) 
(dle MZe) 

       Cena 
Celkem (Kč) 

Kur domácí -
nosnice  

 75,-            1,80  

 Kohouti (ne 
k chovu) 

 75,-     

Kur domácí – 
slepice na chov 

 100,-               5,-  

Kur domácí-
kohouti na chov  

 90,-     

Kur domácí na 
výkrm/odchov 

 42,-     

Kachny chovné  250,-             12,-  

Kachny výkrm  150,-     

Husy chovné  350,-             32,-  

Husy výkrm  250,-     

Krůty chovné  450,-              26,-  

Krůty výkrm  300,-     

Perličky  290,-   5,-  

Bažanti  130,-   6,-  

Exoti       

Holubi  100,-     

Celkem 
 

XXXXXXX 
  

XXXXXXX 
 

 
 
---------------------------------      ------------------------------------ 
Podpis pracovníka        Podpis majitele 
 
°orientační ocenění pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát drobným chovatelům ( za utracenou drůbež a ostatní ptáky) dle 
zákona č. 166/1999Sb. (veterinární zákon)  v pl. zn.– stav k  30.11.2007 
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Celkové součty drůbeže a ostatních ptáků v drobnochovech za obec 

Pracovník obce: Datum : Protokol č. : 

Obec : 
*Je v ochranném pásmu/ *Je v pásmu dozoru 
* NEHODÍCÍ  SE  ŠKRTNĚTE 

        Počet  částí  obce  
* v ochranném pásmu :  _ _ 
* v pásmu dozoru:  _ _ 

        Počet   ZSJ  
* v ochranném pásmu:  _ _ 
* v pásmu dozoru:  _ _ 

Okres : Kraj: 

Druh 
Součty  ptáků 

v ochranném pásmu  
Součty  ptáků  

v pásmu dozoru  
Součty  ptáků 

celkem 

Kur domácí-nosnice    

Kohouti (ne k chovu)    

Kur domácí-slepice na chov    

Kur domácí-kohouti na chov    

Kur domácí na výkrm/odchov    

Krůty chovné    

Krůty výkrm    

Perličky    

Bažanti    

……………    

HRABAVÁ CELKEM    

Kachny chovné    

Kachny výkrm    

Husy chovné    

Husy      výkrm    

…………….    

VODNÍ CELKEM    

Holubi    

Exoti    

    …………    

JINÉ PTACTVO  CELKEM    

SOUHRN  CELKEM    

 
 
       Podpis zástupce obce ------------------------------------------- 
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SČÍTACÍ  LIST -  DRŮBEŽE A JINÝCH  PTÁKŮ V REGISTROVANÉM HOSPODÁŘSTVÍ  dle § 2, 
odst. 2 vyhl. č.  36 /2007 Sb. ( ZEMĚDĚLSKÉ HOSP.,CIRKUS, ZOO, OBCHOD V ZÁJMOVÉM CHOVU) 

Pracovník: Datum : Číslo protokolu: 

Hospodářství : Reg. číslo:    _ _ _ _ _ _ _ _  

 

*Je v ochranném pásmu/  
*Je v pásmu dozoru  
* NEHODÍCÍ  SE  ŠKRTNĚTE 

Okres: Kraj: 

Majitel (jméno příjmení): 

Společnost (firma): 

Adresa majitele (ulice): Telefon: 

Druh 
Počty 
ptáků 

 Cena 
za kus (Kč) 

(odhad) 

Cena 
celkem(Kč) 

Počty 
vajec 

 Cena 
za kus (Kč) 

(odhad) 

Cena 
celkem(Kč) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Celkem  XXXXXXX   XXXXXXX  

 
 
---------------------------------      ------------------------------------ 
Podpis pracovníka        Podpis majitele 
 
°orientační ocenění pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát chovatelům ( za utracené ptáky) dle zákona č. 166/1999Sb.. 
(veterinární zákon) v pl. zn  
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SOUPIS HOSPODÁŘSTVÍ -  DRŮBEŽE A JINÝCH  PTÁKŮ V REGISTROVANÉM HOSPODÁŘSTVÍ       
dle § 2, odst. 2 vyhl. č.  36 /2007 Sb.  (ZEMĚDĚLSKÉ H.,CIRKUS, ZOO, OBCHOD V ZÁJMOVÉM CHOVU) 

Pracovník: Datum : Číslo protokolu: 

*Obec : *Část obce: 

 

*ZSJ: 

*Je v ochranném pásmu/  *Je v pásmu dozoru                                                       * NEHODÍCÍ  SE  ŠKRTNĚTE 

Okres: Kraj: 

Registrovaný chovatel 
(Název, Jméno, Adresa) 

Registrační 

číslo 

Poř. 

číslo 

1) Drůbež  

(slepice, kachny, husy, 
koroptve, bažanti…..) 

2) Jiné ptactvo

(holubi, exoti, 
okrasná 
drůbež…..) 

hrabavá vodní ostatní Holubi Ostatní

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

CELKEM :       

 
1) Drůbež - všichni ptáci chovaní pro produkci masa vajec a jiných produktů, pro zazvěření lovného ptactva  

2) Jiné ptactvo chované v zajetí- veškeré ptactvo chované za účelem přehlídek, závodů,výstav, plemenného chovu nebo 
prodeje 
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Návod pro odběr vzorků na vyšetření drůbeže a ostatních ptáků   
v případě podezření na aviární influenzu (AI) 

 
Drůbež 
 
Klinické vyšetření 
 

- vyhodnocení epizootologické situace na hospodářství (anamnéza), 
- identifikace a soupisy počtu ptáků na hospodářství podle druhů a kategorií, 
- posouzení klinického stavu a provedení klinického vyšetření, 
- popis případných klinických příznaků, 
- stanovení data výskytu prvních klinických příznaků, 
- zjištění procenta mortality, 
- odběry vzorků. 

 
Postup při odběru vzorků a jejich transportu do NRL 
 

- výjezd ÚVL KVS do místa podezření, 
- vybavení: 

• pro vstup do podezřelého hospodářství – jednorázová kombinéza s kapucí, vhodná 
obuv (jednorázové návleky), rukavice, ochrana očí (brýle) a dýchacích cest 
(respirátor), prostředky pro osobní dezinfekci. Další vybavení – viz pohotovostní 
brašna a pohotovostní kufr, 

• pro odběr vzorků: 
- zkumavky a jehly pro odběr krve, 
- výtěrovka na kloakální výtěr (VIRUSTRANSPORT), 
- dvojitý plastový pytel na uhynulé (utracené) kusy. 

  Vybavení je součástí pohotovostních kufrů, které jsou na všech inspektorátech. 
- Odběr vzorků 

• celé kusy uhynulé (utracené) drůbeže kloakální výtěr, 
• vzorky krve. 

- Množství vzorků 
• viz kapitola č 4 RK 2006/437/ES. 

       -    Postup při odběru 
• kadávery do dvojitého plastového pytle, krev odběrem z křídelní žíly do zkumavky,  

kloakální výtěr výtěrovkou VIRUSTRANSPORT. 
 

Každý vzorek musí být jasně a nezaměnitelně označen. V případě odběru vzorků                     
z různých orgánů nesmí být tyto vzorky smíchány. Vzorky, podobně jako kadávery, musí být 
uloženy do dvojitého plastového pytle, který bude zapečetěn a opatřen úředním razítkem. Bude 
vložen do nepropustného přepravního boxu s chladicím mediem. Před opuštěním hospodářství 
musí být přepravky povrchově desinfikovány (seznam schválených vhodných desinfekčních 
přípravků – viz PP). Vzorky jsou zasílány do NRL pro AI (SVÚ Praha) poslem, bezprostředně 
po odběru. Vozidlo, které vzorky přepravuje, musí jet do laboratoře co nejkratší cestou, pokud 
možno bez zastavení. Transport vzorků zajišťuje KVS. 
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Zásady osobní ochrany při podezření na výskyt aviární influenzy 
 

Virus se šíří přímým kontaktem, kontaminovaným materiálem, zvířeným prachem, trusem 
a kapénkovou infekcí na krátkou vzdálenost (asi 1m), kapénky > 5µm zachycují i chirurgické 
roušky. 
 
Postup při podezření v hospodářství s drůbeží: 
 

Osoba odebírající vzorky nebo uhynulou drůbež musí být vybavena: 
a) dvojitým plastovým pytlem na vzorky a uhynulou drůbež a nepropustným přepravním 

boxem s chladícím mediem 
b) osobními ochrannými pomůckami: 

- pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, která zcela ukryje vlasy (možno použít 
jednorázové kombinézy), 

- obuv, která lze desinfikovat (možno použít jednorázové návleky), 
- dvoje rukavice (např. latexové – chirurgické a rukavice se zdrsnělým povrchem), 
- ochranné brýle zabraňující pronikání prachu, 
- ochrana dýchacích cest (rouška, respirátor), 
- prostředky pro osobní desinfekci. 

 
 Postup při svlékání: 

- sejmutí návleků (v případě gumových holínek jejich desinfekce před vstupem                 
do nečisté šatny), 

- sejmutí vnějších rukavic, 
- svlečení kombinézy (v případě použití), 
- sejmutí roušky a brýlí, 
- zutí gumových holínek, 
- sejmutí vnitřních rukavic, 
- svlečení pracovního oděvu, 
- osprchování (umytí rukou - desinfekce), 
- přechod do čisté šatny, 
- převlečení do civilního oděvu. 
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Nález úhynu volně žijícího ptactva v ochranných pásmech a v pásmech pozorování 
 

Při nálezu uhynulých volně žijících ptáků v pásmech okolo místa nálezu v případě volně 
žijícího ptactva a okolo ohniska v případě drůbeže a ostatních ptáků držených v zajetí je třeba 
postupovat podle mimořádných veterinárních opatření. 
 

Osoba odebírající těla uhynulých ptáků musí být vybavena: 
a) dvojitým plastovým pytlem na uhynulé ptáky 
b) osobními ochrannými pomůckami: 

- pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, která zcela ukryje vlasy (možno použít 
jednorázové kombinézy), 

- obuv, která lze desinfikovat (možno použít jednorázové návleky), 
- dvoje rukavice (např. latexové – chirurgické a rukavice se zdrsnělým povrchem), 
- ochranné brýle zabraňující pronikání prachu, 
- ochrana dýchacích cest (rouška), 
- prostředky pro osobní desinfekci. 

 
Postup při svlékání osobních ochranných pomůcek: 
- sejmutí vnějších rukavic, 
- sejmutí návleků (v případě gumových holínek jejich desinfekce),  
- zutí gumových holínek, 
- svlečení kombinézy (v případě použití), 
- sejmutí roušky a brýlí, 
- sejmutí vnitřních rukavic, 
- umytí rukou (desinfekce). 

 
S ochrannými pomůckami je třeba zacházet způsobem vylučujícím jejich vzájemnou 

kontaminaci. Ochranné pomůcky se vloží do plastového pytle a jsou určeny k neškodnému 
odstranění. Kontaminované pracovní pomůcky je nutno považovat za nebezpečný odpad, který 
bude likvidován schválenou firmou specializovanou pro likvidaci nebezpečných odpadů                 
(v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou č. 381/2001 Sb.), popř  
dle rozhodnutí KVS (MVO). 
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Návod pro odběr vzorků pro vyšetření  na aviární influenzu v rámci programu sledování 
(monitoringu) u volně žijících ptáků 
 
 
1. Hromadný úhyn volně žijících ptáků: 
 

Při úhynech většího počtu volně žijících vodních ptáků (nad 5 ks ptáků v jedné lokalitě) 
se odebírají celá těla v počtu nejméně 5 ks.  
 

Vybavení pracovníků odebírajících vzorky:  
- pevná obuv, která lze desinfikovat (případně možno použít jednorázové návleky), 
- ochranné rukavice, 
- prostředky pro osobní desinfekci. 

 
Po provedení odběru a sejmutí ochranných pomůcek je nutno si řádně umýt ruce mýdlem 

a provést jejich desinfekci. 
      

S ochrannými pomůckami je třeba zacházet způsobem vylučujícím jejich vzájemnou 
kontaminaci. Ochranné pomůcky se vloží do plastového pytle a jsou určeny k neškodnému 
odstranění. 
 

Zabalení vzorků a jejich transport do laboratoře zajistí ÚVL KVS. 
  
 
2. Úhyn volně žijících vodních ptáků: 
 

V rámci programu sledování (monitoringu) volně žijících vodních ptáků (zejména labutí, 
kachen a husí) je třeba odebírat v době jarní migrace ptactva (polovina února až konec dubna) 
vzorky k vyšetření i z jednotlivých uhynulých kusů. 
 

Vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, postup při odběru, zabalení a odeslání vzorků 
do laboratoře je v tomto případě stejný jako při hromadném úhynu volně žijícího ptactva.  
 
 
3. Ojedinělé úhyny volně žijících ptáků jiných než vodních: 
  

Tyto úhyny nejsou součástí monitoringu. Při manipulaci s těmito uhynulými ptáky je nutno 
použít rukavice a po manipulaci je nutno si důkladně umýt ruce mýdlem.  
 

Při zacházení (asanaci uhynulých volně žijících zvířat obecně) s nimi je nutno postupovat 
v souladu s místní úpravou pro nakládání s uhynulými zvířaty.   
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AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) 
Doporučení pro chovatele  

 
 
 
 
 

OBSAH: 
 
- Doporučená preventivní opatření 
- Příznaky onemocnění 
- Postupy při desinfekci 
- Obrazové přílohy 
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AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) 
Doporučení pro chovatele  

 
 Aviární influenza drůbeže je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, 
holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva, vyvolané virem influenzy A. 
Ztráty jsou vysoké, dosahují až 100%.  

 Virus se šíří kontaktem s ostatními ptáky, vzduchem, kontaminovanými dopravními 
prostředky, technikou, nářadím,  krmivem a znečištěnou obuví a oděvem.  

 Inkubační doba je 3 až 7 dní. Nákaza se projevuje nechutenstvím, celkovou skleslostí, 
náhlým poklesem snášky, dýchacími potížemi, otoky hlavy, vodnatými průjmy, výtoky z očí. 
Při pitvě se zjišťují krváceniny na orgánech, fibrinózní nálepy na orgánech dutiny tělní, 
záněty střev a záněty horních cest dýchacích. Vakcinace proti nákaze se neprovádí. Postižené 
hejno drůbeže se likviduje. 

 Existuje možnost přenosu viru do evropských států tažnými a migrujícími volně žijícími 
ptáky. Druhá možnost zavlečení nákazy jsou ilegální dovozy ptáků z postižených oblastí, ale  
i možný přenos lidmi při turistických cestách. 

 SVS ČR a země EU zakázaly dovozy živých ptáků, vajec, drůbežího masa 
a neošetřeného peří na svá území z postižených států. 

 V případě dalšího šíření Aviární influenzy doporučujeme chovatelům drůbeže v ČR 
přijmout opatření, která by minimalizovala nebezpečí přenosu nákazy a která spočívají 
v těchto krocích: 

• zákaz vstupu nepovolaným osobám do hal a chovů drůbeže,  

• omezení počtu vstupů a vjezdů na jeden hlídaný (zvonkem propojit s kanceláří apod), 

• vstupující osoby vybavte ochrannými pomůckami (obleky, holínky,) 

• dodržování černo-bílého systému ochrany chovu (osoby, služby), 

• nainstalujte sprchovací zařízení a prostředky k mytí rukou osob, 

• jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů, (all in - all out), 

• aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu,  

• povolte vjezd jen dezinfikovaným vozidlům, ostatní zůstanou vně chovu, 

• čistěte a dezinfikujte manipulační prostory, 

• zasíťujte okna, větrací otvory a zamezte vstupu volně žijícího ptactva do hal, 

• zamezení průniku hlodavců do chovu (myším stačí otvor 7,5mm, potkanům 15 mm), 
deratizace, odstranění všech zdrojů vody pro hlodavce (kaluže, fontánky) z okolí 
chovu, 

• u chovů, které jsou prováděné na výběhu, zamezte hlavně v podzimním období styku 
drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky a to omezením chovu ve výběhu nebo 
výstavbou zastřešených venkovních voliér, 

• organizujte chov v uzavřených prostorách – halách a zamezte styku drůbeže s volně 
žijícím ptactvem, 
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• vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, jejich přesunech a veterinárních zákrocích, jak 
vyplývá z legislativy, 

• hlásit veterinární službě zvýšené hromadné úhyny drůbeže, případně i ptactva, 

• v záchranných centrech provádět odběry vzorků k vyšetření u ptáků na AI, 

• při chovu v halách v době, kdy nebude mít drůbež přístup na výběh, je třeba pamatovat 
na zajištění dostatečného podestýlání, zajištění dostatečného krmného prostoru 
(krmítek) a napaječek. Rovněž je třeba dodržovat doporučené množství kusů drůbeže 
podle jednotlivých kategorií na jednotku prostoru a dbát na dostatečnou výměnu 
vzduchu zvýšeným větráním. 

 

Příznaky onemocnění Aviární influenzou : 
 
- načepýřené peří, 
- ptáci jsou skleslí a shrbení,  
- náhlý pokles snášky, 
- tenké skořápky, 
- ztráta chuti, 
- cyanóza (modrofialová barva) lalůčků a hřebínků, 
- otok a zduření hlavy, očních víček, hřebínku, lalůčků a běháků, 
- průjem zelené barvy, 
- ztížené dýchání, 
- výtok z dýchacích otvorů často lehce zbarvení krví, 
- ztráta koordinace, ztráta pohybu a schopnosti stát, 
- drobné krváceniny viditelné na běhácích, 
- zvýšené ztráty hynutím, 
- náhlé uhyny bez předchozích příznaků onemocnění. 
 

V případě zjištění výše uvedených příznaků, zejména neschopnosti drůbeže se 
postavit, ztráty chuti, načepýřeného peří a skleslosti, kontaktujte ihned  
 
soukromého veterinárního lékaře : 
 
 
příslušnou Krajskou veterinární správu: 
 
 
popř. Krizové centrum v Brně : 
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Aviární influenza – postupy při dezinfekci 
Vlastní dezinfekční postup na farmě je doporučen ve dvou fázích. První je předběžná 

(prvotní) dezinfekce. Předpokládá, že všichni ptáci a jejich těla jsou již z farmy odstraněni. 
 
V prvotní dezinfekci se provádí: 

1. Sprejová dezinfekce celého areálu, kde mohlo dojít k přímému či nepřímému styku                      
s nakaženými ptáky (dezinfekce staveb, cest, dopravních prostředků atd.). 

 
2. Důkladné zvlhčení všech hnízd, podestýlky a trusu dezinfekčním prostředkem. 
 
3. Zajistit sprejovou dezinfekci všech vnitřních stěn, podstřešních prostor a ostatních dutin 

(ventilačních šachet atd.). 
 
4. Povrch vnějších stěn se dezinfikuje, jen pokud byl ve styku s nakaženými ptáky, jinak vnější 

povrchy a střechu není nutno dezinfikovat. 
 
5. Dezinfekce cest na farmě včetně stezek, zajistit aby nedošlo  ke kontaminaci vodních toků. 
 
6. Dezinfekční prostředek v roztoku musípůsobit na všechny povrchy přibližně 24 hodin. 

 Další fáze je následná dezinfekce. Tu je možno provést nejdříve za 24 hodin od ukončení 
předchozí předběžnédezinfekce. 

 
V následné dezinfekci se provádí: 

1. Odstranění všech organických materiálů (podestýlka a jiné nečistoty) z budov na jedno místo 
(hromadu hnoje), jejíž okolí je důkladně dezinfikováno postřikem. 
 

2. Ponechat hnůj minimálně 42 dní na místě, poté jej likvidovat v malých dávkách rozmetením 
nebo spálením. 

 
3. Vysušit, vyčistit a poté vytřít dezinfekčním roztokem ventilační a přepravní systémy 

technologie (krmení, napájení, ...). Jestliže nelze tyto systémy vyčistit v celku, je třeba je 
rozdělat, vyčistit, vydezinfikovat a poté složit. 

 
4. Použitím účinného čisticího prostředku (Antec Biosolve) tlakovým čistěním důkladně 

vyčistit podlahy, stěny, stropy, podstřešní prostory, snášková hnízda, krmítka atd. ve všech 
stavbách, které budou v přímém kontaktu s ptáky. Odstraňte všechny pavučiny a prach 
postřikem nebo použitím průmyslových vysavačů. 

 
5. Po ukončení procedur uvedených v bodě 4 odmastit zařízení použitím detergentu (např. 

Antec Biosolve) ve formě pěny. Nechte působit přibližně deset minut a poté uvolněnou 
nečistotu odstraňte tlakovou vodou. Je třeba zkontrolovat, že celé zařízení bylo účinně 
vydezinfikováno. 

 
6. Stavební části farem, nakládací rampy, cesty atd. musí být ošetřeny dezinfekčním roztokem 

minimálně 30 minut před oplachem vodou. 
 
7. Po sedmi dnech opakovat kompletní dekontaminační program ještě jednou.  
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Další důležitá zjištění: 
1. V případě nezpevněných podlah či výběhů musí být povrchová vrstva seškrábána, 

rozmělněna a smíšena s tekutým dezinfekčním prostředkem. Poté musí být spálena nebo 
přidána k ošetřené podestýlce (hnoji). 

 
2. Dřevěné podlahy, pokud je chceme znovu použít, musí být rozebrány a dezinfikovány. Půda 

pod podlahou musí být rozrušena a promočena dezinfekčním roztokem. 
 
3. Všechny dřevěné součásti nižší hodnoty, jako například palety, staré ploty, dřevěné pražce, je 

nejlépe spálit. 
 
4. Slámu, seno, papír a dřevo je třeba dezinfikovat sprejem. Každý volně ložený materiál 

dezinfikovat sprejem a pak spálit nebo přiložit k dekontaminované podestýlce. 
 
 
Zpracováno podle zahraničních materiálů firmy ANTEC (www.antecint.co.uk) 
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Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při 
realizaci mimořádných veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků 

 
 
 V souvislosti s podezřením nebo potvrzením výskytu chřipky ptáků, pro zabránění šíření 
nákazy a zejména v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 
34 zákona č. 239 /2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu se zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v 
 souladu s Operačním manuálem pro aviární influenzu (dále jen „Operační manuál“), který 
vydala Státní veterinární správa ČR jako součást svých pohotovostních plánů 
(http://www.svscr.cz/files/pt/pohotovostni_prirucka.pdf), MV-GŘ HZS ČR stanovuje:  
 
 
1. Komunikace s orgánem veterinární správy 
 
 GŘ HZS ČR a HZS krajů organizují zapojení sil a prostředků do IZS uvedených 
v poplachových plánech IZS (včetně zapojení Armády ČR) do opatření stanovených 
Operačním manuálem pro chřipku ptáků na vyžádání orgánů státní veterinární správy v souladu 
s dosud platnými postupy v IZS a právními předpisy.  
 HZS kraje dohodne způsob komunikace s orgánem veterinární správy a projednají společný 
postup HZS kraje a zapojení složek IZS v souladu s Operačním manuálem pro chřipku ptáků 
v odezvě na vývoj skutečné situace na území kraje. 

IZS bude zapojen v případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá HZS kraje, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra o společné 
řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků a 
v zájmu veřejného zdraví, ve smyslu § 34 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých 
zákonů ( dále jen „zákon o IZS“). Žádost bude podána: 
a) generálnímu řediteli HZS ČR, případně na operační a informační středisko (dále jen 

„OPIS“) GŘ HZS ČR, nebo 
b) řediteli HZS kraje, případně na OPIS HZS kraje. 

Žádost o pomoc výše uvedeným ředitelům bude písemná nebo formou záznamu 
z jednání příslušné nákazové komise, žádost na OPIS může být telefonická nebo písemná 
(faxem).  

Právním důsledkem uvedené žádosti je organizace záchranných a likvidačních prací 
podle zákona o IZS na úrovni: 

- místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpravidla 
v ohnisku chřipky ptáků nebo v ochranném pásmu), kde bude ustaven velitel 
zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS dle zákona o IZS (§19), 

- operačního řízení společného zásahu složek IZS prostřednictvím 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), 

 
přičemž, opatření a postup orgánů veterinární správy dle zákona 166/1999 Sb.,  
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární zákon“) 
jakož i všechna ustanovení vyplývající z uvedeného zákona budou v souladu s § 4 odst. 5 
zákona o IZS plně respektována na všech úrovních řízení v IZS. 
 

 Za žádost o společné řešení mimořádné události se dle § 34 zákona o IZS nepovažuje 
oznámení krajské veterinární správy a městské veterinární správy v hl.m. Praze (dále jen 
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„KVS“) o vzniku nákazy kraji, obcím, příslušnému OPIS, Policii ČR nebo vyžádání si jeho 
součinnosti k některým úkonům podle veterinárního zákona. 

V případě, že 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 chřipky ptáků 
nařízených příslušným orgánem veterinární správy nebude stačit k zabezpečení mimořádných 
veterinárních opatření nebo k odstranění důsledků jimi způsobených, vyhlásí se v souladu se 
zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů ( dále jen „krizový 
zákon“) odpovídající krizový stav. 
 

 
2. Mimořádná veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků a hlavní činnost 

orgánů a složek IZS 
2.1  OPIS IZS 

OPIS HZS ČR kromě úkolů ze zákona o IZS, budou nepřetržitě 
- připravena přijmout informaci o nákaze případně i žádost příslušného orgánu 

veterinární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření v rámci 
IZS, 

- plnit požadavky velitele zásahu nebo příslušného krizového štábu na síly a 
prostředky složek IZS na zajištění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání 
chřipky ptáků nařízených příslušným orgánem veterinární správy, 

- v případě potřeby zajišťovat předávání zpráv hromadným sdělovacím prostředkům 
dle § 32 zákona o IZS, 

- předávat získané informace o nákaze a žádostech příslušného orgánu veterinární 
správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření na operační 
středisko Policie ČR správy kraje a prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR také na Stálé 
operační centrum („SOC“) Ministerstva obrany. 

OPIS GŘ HZS ČR bude soustřeďovat požadavky o pomoc z krajů na centrální síly a 
prostředky. K centrálním silám a prostředkům náleží: 

- 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 služby Policie 
ČR. 

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

pro koordinaci složek IZS uplatňovanou starosty obcí s rozšířenou působností, hejtmany a 
Ministerstvem vnitra a budou 

- aktivovány po vyžádání společného řešení mimořádné události příslušným orgánem 
veterinární správy a to zejména v obci s rozšířenou působností v místě ohniska 
nákazy chřipky ptáků, 

- aktivovány na kraji pokud rozsah opatření spojený s ohniskem nákazy přesáhne 
území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností, 

- přitom zejména: 
a) analyzují a hodnotí situaci v postiženém území  a zpracovávají návrhy na opatření 

v souladu s požadavky příslušného orgánu veterinární správy, 
b) evidují a posuzují nasazení sil a prostředků pro mimořádná opatření, 
c) organizují ochranu obyvatel a monitorují základní životní podmínky obyvatel 

postiženého území, zejména v uzavřeném prostoru ohniska nákazy a navrhují příslušná 
řešení z úrovně správních úřadů, 

d) dokumentují činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací, 
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e) zpracovávají informace pro sdělovací prostředky a organizují komunikaci s postiženým 
územím; za tím účelem se může zřídit informační telefonická linka pro občany, přitom 
postupuje dle plánu mediální činnosti (příloha č.2), 

f) udržují a koordinují spojení s příslušnými krizovými štáby krajů a obcí prostřednictvím 
OPIS. 

Doporučuje se, aby v případě společného řešení mimořádné události byly nákazové komise 
včleněny do tohoto krizového štábu, obdobně jako v případě vyhlášení krizového stavu. 

2.3 Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR 
Při koordinaci záchranných a likvidačních prací ve prospěch řešení mimořádných 

veterinárních opatření ke zdolání nákazy chřipky ptáků se bude uplatňovat ústřední koordinace 
záchranných a likvidačních prací ve smyslu zákona o IZS (§7 odst.3). 

2.4 Hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností  
Při koordinaci záchranných a likvidačních prací budou hejtmani a starostové obcí 

s rozšířenou působností využívat krizové štáby,  přičemž cílem koordinace je:  
a) zapojit síly a prostředky v působnosti Ministerstva vnitra, ostatních ústředních 

správních úřadů, obecní 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 požadavky KVS, 

b) stanovit priority provádění záchranných a likvidačních prací při opatřeních majících 
dopad na obyvatele a infrastrukturu územního celku, 

c) spolupracovat s obcemi postiženými uzávěrou nebo jinými režimovými opatřeními při 
zabezpečení životních podmínek obyvatel těchto obcí, 

d) zabezpečit logistické podmínky pro činnost složek IZS při provádění záchranných 
a likvidačních prací, pokud bude složkami vyžadován a 

e) zajistit návaznost záchranných a likvidačních prací na opatření po případném vyhlášení 
krizového stavu. Za krizového stavu se složky IZS řídí při provádění záchranných prací 
pokyny toho, kdo vyhlásil krizový stav. 

 
2.5 Starostové obcí postižených uzávěrou ohniska nákazy chřipky ptáků 

V souladu s úkoly na úseku IZS a ochraně obyvatel musí zabezpečit: 
a) základní životní funkce v obci a dodržení přijatých režimových opatření nařízených  

KVS,  
b) informovanost obyvatel a návštěvníků obce o přijatých opatřeních, 
c) spolupráci s ostatními orgány a složkami IZS. 

 

3. Hlavní úkoly složek IZS ve prospěch mimořádných veterinárních opatření 
 

3.1 HZS ČR  bude v souladu s  postupem vyhlášeným orgány veterinární správy a dle 
Operačního manuálu pro chřipku ptáků provádět zejména:  
1. Sběr uhynulého nebo nemocného ptactva, případně jiného zvířete (dále jen 

„zvíře“)uhynulého ve volné přírodě včetně vodních ploch nebo pomoc při tomto sběru 
požární technikou a věcnými prostředky. 

2. Podpůrné práce pro orgány státní veterinární správy v  chovných objektech drůbeže 
označené jako ohniska nákazy nebo určených k usmrcení chované drůbeže nebo ostatních 
ptáků držených v zajetí. 

3. Zajištění činnosti stanovišť dezinfekce osob a techniky včetně složek IZS v místech 
ochranných zón kolem ohnisek nákazy, popř. zajištění náhradních oděvů po dekontaminaci. 

4. Zajištění a provoz prostředků pro noční osvětlení v místech zásahu. 
5. Zajištění vytyčovacích prostředků k označení infikovaného místa a vstupu  

a výstupu do ochranné zóny. 
6. Podíl na zabezpečení dodávek vody pro dezinfekci a pomoc při závěrečné dezinfekci. 
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7. Součinnost a potřebné technické vybavení k přípravě haly k zaplynování a přívodu plynu 
do haly, zaplynování haly, technické vybavení pro zavedení plynu od odpařovačů do haly, a 
bezpečné odvětrání haly po utracení drůbeže.1 

8. Měření koncentrace plynu v hale (případně po zapůjčení přístroje k měření od 
Pohotovostní střediska pro likvidaci nákaz). 

9. Pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, zajistí chovatel. 2 
10. Přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 2, 
11. Odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí.2 
12. Vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže.2 
13. Průběžná desinfekce hospodářství.3 
14. Úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci.3 
15. Pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska.3 
16. 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.3  

17. Dále,  při koordinaci záchranných prací bude zajišťovat: 
• funkci OPIS IZS, 
• velitele zásahu na místě zásahu, přičemž velitel zásahu bude využívat oprávnění ze 

zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně a § 19 zákona o IZS, 
• přepravu vzorků k potvrzení nákazy chřipky ptáků na vyžádání orgánu státní veterinární 

správy vozidlem s právem přednostní jízdy do národní referenční laboratoře, 
• podílet se a zajišťovat v rámci uplatnění osobní a věcné pomoci nebo poplachových 

plánů IZS  
• dodávku vody potřebnou k dekontaminaci a dezinfekci, 
• likvidaci utracených zvířat, 
• nezbytné zemní práce 
• zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními a mechanizačními 

prostředky,  
• stanoviště k dezinfekci osob a prostředků,  
• uzavření prostoru ohniska nákazy. 

Požadavky jednotlivých HZS krajů na síly a prostředky HZS ČR budou soustřeďovány na 
OPIS generálního ředitelství HZS ČR a odtud uplatňovány v souvislosti s celkovou strategií 
ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací. 
 
3.2 Policie ČR bude po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v rámci IZS nebo 
samostatně na vyžádání orgánu veterinární správy zajišťovat zejména:  
1. Plnění úkolů Policie ČR , které jí vyplývají z vyhlášených mimořádných veterinárních 

opatření, 
2. Zabezpečení uzávěry místa výskytu nákazy podle pokynů orgánu veterinární správy nebo 

na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků Policie ČR ochrannými 
prostředky, 

3. Dopravní opatření při přesunu Armády ČR, 
4. Zabezpečení dohledu nad dodržování 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. 

Pro plnění úkolů může být Policie ČR posílena o vojáky Armády ČR na základě 
nařízení vlády. Toto nařízení vlády předloží vládě ministr vnitra.  

                                                 
1 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR 
2 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení  složky IZS na náklady chovatele 
3 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR  na náklady chovatele. 
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3.3 Armáda ČR  bude po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření zajišťovat zejména 
předurčené síly a prostředky, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR a chemické 
útvary pro zabezpečení 
1. Dodávky vody potřebné k dekontaminaci a dezinfekci, 
2. Podíl na likvidaci utracených zvířat, který zahrnuje : 

• , pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, 4 
• přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 4 
• odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí, 4 
• vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže.4 

3. Nezbytných zemních prací a zásobování obyvatel území postižených uzavřením 
dopravními a mechanizačními prostředky, 

4. Činnosti stanovišť k dezinfekci osob a prostředků v průběhu likvidace ohniska i po 
ukončení činnosti. 
 
Aby se zamezilo nekontrolovatelnému uplatňování požadavků jednotlivých krajů nebo obcí 

a umožnilo se koordinované využití sil a prostředků Armády ČR, budou požadavky 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. 

4. Některá mimořádná opatření ke zdolání chřipky ptáků z pohledu činnosti 
HZS ČR a součinnosti v IZS 

4.1. Opatření k minimalizaci rizika přenosu chřipky ptáků na člověka u HZS ČR 
Opatření k minimalizaci rizika přenosu a šíření chřipky ptáků na zasahující hasiče při 

jednotlivém sběru uhynulých zvířat a při zásahu v okolí nebo uvnitř ohniska nákazy jsou 
následující: 
• Časový faktor – minimalizace doby expozice infekčnímu agens. 
• Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP). 

• Profylaktické užívání antivirových přípravků (např. Tamiflu) pokud došlo ke kontaktu 
s nakaženým zvířetem. 

• Důsledné provádění dezinfekce, deratizace a přísné dodržování zásad osobní hygieny. 

• Vakcinace sezónní očkovací látkou proti chřipce. 

• Sledování zdravotního stavu exponovaných osob. 

Příklady činností, při kterých dochází nejčastěji k přímému kontaktu s infekčním agens 

(H5N1): 

• Práce v hospodářstvích s infikovanými ptáky. 

• Veterinární vyšetřování nakažených a uhynulých ptáků, odebírání vzorků. 

• Činnost při likvidaci infikovaných chovů. 

                                                 
4 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí  z prodlení složky IZS včetně AČR na náklady 

chovatele. 
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• Úklid a dezinfekce kontaminovaných materiálů a prostor. 

• Další činnost s infikovanými ptáky a zvířaty. 

Pokud se prací v ohnisku nákazy zúčastní kromě příslušníků HZS ČR také jiní hasiči, platí 
pro ně ustanovení uvedené v článcích 4.1 až  4.6. Jejich počet se doporučuje minimalizovat. 
 
4.2 Postup při jednotlivém sběru nebo kontaktu s uhynulým zvířetem  
1. Dožádat na místo události přítomnost zástupce KVS nebo veterinárního lékaře (viz 

www:svscr.cz - Seznam spojení na krajské veterinární správy) nebo jej informovat popř. 
postupovat dle dohodnutého postupu s ním – sběr, zajištění zvířete pro další vyšetření 
(orgány veterinární správy mohou rozhodnout o organizaci sběru uhynulých zvířat 
speciálním sanačním podnikem). 

2. Pokud je zvíře v nepřístupném místě, příslušník HZS ČR po dohodě s KVS zvíře vyprostí 
(použití OOPP). 

3. Při sběru uhynulého zvířete si určit hranici nebezpečné zóny 10 m od uhynulého zvířete. 
Jištění hasičů v nebezpečné zóně se pro účely této činnosti neprovádí (stanoveno odlišně 
od Bojového řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu). V přehledných 
situacích pro zásah může sběr provést jen jeden hasič. Sběr je výhodné provést 
mechanickými kleštěmi, lopatkou apod., které lze dezinfikovat.  

4. Nástupní prostor pro zásah  a dekontaminační stanoviště budovat mimo místa znečištěná 
trusem ptáků a mimo výběhy drůbeže.  

5. V případě události dle bodu 3.1. odst.1 předat sebrané uhynulé zvíře (kadáver)  
v uzavřených dekontaminovaných (dále jen „dezinfikovaných“) obalech podle pokynů 
orgánů státní veterinární správy k vyšetření, likvidaci apod.   

6. V případě, že se KVS, veterinární lékař nebo sanační podnik nedostaví na místo zásahu, 
kadáver v dezinfikovaných obalech umístit do nerozbitného uzavíratelného obalu (např. 
sudu). Pokud je kadáver určen k dalšímu vyšetření je třeba  vyplnit dvě průvodky (viz. 
příloha č. 1). Jedna se uloží do transportního obalu, druhá se předá na místě určeném 
orgánem veterinární správy.  

7. Při výše uvedené činnosti používá příslušník HZS ČR OOPP. V případě následného 
potvrzení H5N1 u uhynulého zvířete se k postexpoziční profylaxi přistupuje pouze při 
zjevném selhání OOPP nebo porušení interních postupů stanovených pro řešení těchto 
situací (např. oseltamivir 75 mg/den v den zasáhu a v následujících 10 dnech po poslední 
expozici). O výše uvedené události informuje velitel zásahu příslušné rezortní zdravotnické 
zařízení a odešle příslušníka na tento zdravotnický ústav. 

8. Příslušný velitel jednotky musí vést evidenci o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, 
datum narození, součást, datum a doba expozice) a o případných projevech změn 
zdravotního stavu (na základě aktivního dotazu). Sledování zdravotního stavu vychází 
z principu pravidelné denní sebekontroly viz níže. Při změně zdravotního stavu se musí 
příslušník bez zbytečného prodlení podrobit mimořádné lékařské prohlídce  v určeném 
zdravotnickém zařízení – lékař závodní preventivní péče. Lékařský dohled je stanoven na 
dobu max. 20 dnů po poslední expozici H5N1. 

 
4.2.1 Prostředky pro ukládání uhynulého ptactva s podezřením na chřipku ptáků 
1.  Pro uložení podezřelého uhynulého ptactva se použijí neprůhledné silnější polyetylenové 

pytle (v tloušťce min. 200 µm).  
2. Mrtvá zvířata se ukládají do dvou samostatně uzavřených pytlů. Transportní obal k dalšímu 

vyšetření zvířete musí být nepropustný. Před vložením do pevného transportního obalu se 
povrch vnějšího pytle s uhynulým zvířetem dezinfikuje.  
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4.3 Činnost v ohnisku nákazy  
1. Činnost v ohnisku nákazy (hromadný úhyn zvířat) je prováděna za použití  OOPP, pokud 

není znám důvod úhynu, bez podání antivirového přípravku. V případě, že následně dojde 
k průkazu infekce H5N1 u uhynulých zvířat, bude neprodleně zahájena postexpoziční 
profylaxe antivirovým přípravkem (např. oseltamivir 75 mg/den po zbylou dobu akce a 
v následujících 10 dnech po poslední expozici). 

2. V případě zásahu v ohnisku nákazy chřipky ptáků H5N1 všichni příslušníci HZS ČR zahájí 
před vstupem do ohniska preexpoziční profylaxi antivirovým přípravkem např. 
oseltamivir 75 mg/den. Profylaxe potrvá po celou dobou činnosti v ohnisku a dále 10 dnů 
po posledním kontaktu s infekčním materiálem, doba nasazení by neměla přesáhnout tři 
týdny. 

3. Doporučujeme pro zásahy předem vyčlenit z každé směny příslušníky HZS ČR bez 
zdravotních omezení, bez příznaků akutního onemocnění. Doporučuje se rovněž očkování 
proti sezónní chřipce (min. 7 – 14 dnů před vyčleněním). 

4. Velitel jednotky musí vést evidenci o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, datum 
narození, součást, datum a doba expozice) a o případných projevech změn zdravotního 
stavu (na základě aktivního dotazu). Sledování zdravotního stavu vychází z principu 
pravidelné denní sebekontroly – se zvýšeným důrazem na sledování následujících příznaků 
- zvýšená teplota nad 38 st. C (měření tělesné teploty 2 krát denně), kašel, bolest v krku, 
dýchací obtíže, ale také zažívací poruchy – např. zvracení, průjem, bolesti břicha. 
Sebekontrolu příslušník provádí ještě 20 dnů po poslední expozici infekčním agens. Při 
změně zdravotního stavu se musí příslušník bez zbytečného prodlení podrobit mimořádné 
lékařské prohlídce v určeném zdravotnickém zařízení – lékař závodní preventivní péče. 
Lékařský dohled je stanoven na dobu max. 20 dnů po poslední expozici H5N1. 

 

4.4  Zdravotní péče a distribuce antivirového přípravku 
1. Příslušníkům HZS ČR, kteří zasahují v ohnisku nákazy a kteří byli v kontaktu se zvířetem 

s prokázaným výskytem H5N1, je věnována zvýšená pozornost pracovníků rezortního 
zdravotnictví. 

2. Pokud to bude z časových důvodů možné, HZS ČR v předstihu předá příslušnému 
rezortnímu zdravotnickému zařízení jmenný seznam příslušníků, se kterými se počítá pro 
zásah v souvislosti s výskytem chřipky ptáků. Lékař posoudí podle vedené zdravotnické 
dokumentace zdravotní způsobilost příslušníka k zásahu (vyžaduje se zdravotní klasifikace 
bez omezení). 

3. Podle výše uvedených zásad lékař rezortního zdravotnictví bude vydávat antivirový 
přípravek příslušníkům HZS ČR vystaveným přímému kontaktu s H5N1 (viz bod 4.2.7, 4.3.1 
a 4.3.2). Zároveň provede orientační lékařské vyšetření s důrazem na epidemiologickou 
anamnézu a výskyt akutních zdravotních potíží. Lékařské vyšetření (lékařský dohled) musí 
být prováděno i v dalších dnech zásahu a desátý a dvacátý den po poslední expozici 
infekčním agens. Výdej antivirového přípravku a související zdravotní péči během zásahu 
provádějí lékaři rezortního zdravotnictví zpravidla v místě a za podmínek určených 
velitelem zásahu. Ostatní zdravotní péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních. 

4. Na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví bude Ministerstvo vnitra potřebné 
antivirové přípravky získávat od Ministerstva zdravotnictví. 

5. Vedoucí lékaři zdravotnických ústavů PČR zajistí podání antivirového přípravku a 
stanovenou lékařskou péči, včetně záznamů do zdravotnické dokumentace. Další opatření 
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budou přijata z úrovně odboru zdravotnického zabezpečení MV v souladu s § 69 zákona č. 
258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. Algoritmus, kterým bude antivirový přípravek určený k profylaxi uvolňován, bude stanoven 
na základě jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra. 

 
4.5  OOPP 

Pro sběr uhynulého ptactva ve volné přírodě, pro práce prováděné v uzavřených objektech  
a v místech označených jako ohniska nákazy se stanovují tyto ochranné pracovní prostředky 
hasičů: 
• ochrana  těla 
- pracovní stejnokroj II, 
- protichemický ochranný oděv rovnotlaký (např. Sunit, SOO-CO) nebo jednorázový 

ochranný oděv s kapucí (např. Tyvek C, Microguard 2500plus)* 
- pryžová holeňová obuv, 
- latexové chirurgické rukavice v kombinaci s odolnými pryžovými rukavicemi nebo 

protichemickými ochrannými rukavicemi, např. protichemické rukavice krátké VOP 5155 - 
materiál CO dodaný ze skladů Základny logistiky). 

* Poznámka: 
Členové jednotek SDH obcí, kteří provádějí jednorázový sběr uhynulého zvířete na výzvu 
starosty obce, mohou do doby , kdy není prokázána nákaza chřipky ptáků na území ČR 
používat jen pracovní oděv( PS II ) nebo jiný (nikoliv civilní oděv). 5 Po použití u zásahu nelze  
pracovní oděv dále nepoužívat bez jeho očisty.  
 
• ochrana dýchacích cest 
- ochranná maska CM 6 s filtrem MOF 6 s bílým barevným kódem (pruhem) na filtru a 

označením A2B2E2K2MOP3D, kterými jsou vybaveny jednotlivé HZS krajů od roku 2004 
nebo  

- filtrační polomaska FF P3 – typ 851 spolu s uzavřenými protiprašnými ochrannými brýlemi. 
Při použití uvedených ochranných prostředků se zasahující hasič nevybavuje přilbou  

( povrch hlavy a krku musí být kryt kapucí ochranného oděvu). V silně 
exponovaných místech (rozvířený prach, peří, trus infikovaných zvířat zejména 
v uzavřených prostorách) protichemický ochranný oděv přetlakový s izolačním 
dýchacím přístrojem. 

V případě zásahu na vodní hladině se navíc vybavuje ochrannou plovací vestou.  

4.5.1 Postup při odkládání OOPP  
Jako první se svléká ochranná plovací vesta, pokud je použita.  
Odkládání ochranného oděvu: 

a) protichemického rovnotlakého nebo přetlakového se provádí podle návodu výrobce. 
Chirurgické rukavice se snímají jako poslední, 

b) jednorázového se provádí v následujících krocích: 
1. Sundání protichemických rukavic. 
2. Sejmutí kapuce ochranného oděvu z vnitřní strany. 
3. Rozepnutí a shrnutí ochranného oděvu k holeňové obuvi. 
4. Sejmutí gumové holeňové obuvi popř. návleku a ochranného oděvu. 
5. Sejmutí ochranné masky s filtrem.  
6. Pokud jsou použity ochranné brýle a filtrační polomaska sejmou se nejdříve ochranné 

brýle a následně filtrační polomaska. 
7.  Sejmutí chirurgických rukavic. 

                                                 
5 Stanovisko hlavního hygienika ze dne 15.3.2006 č.j. MZDR 11456/2006 
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8. Okamžitá dezinfekce rukou a obličeje a oplach vodou. 
 
4.5.2 Způsob dezinfekce OOPP  
1. Z odložených ochranných prostředků se dezinfikuje gumová holeňová obuv, protichemické 

rukavice, ochranná maska, brýle, ochranný protichemický oděv (kromě jednorázového 
ochranného oděvu s kapucí).  

2. Dezinfekce se provede na dekontaminačním stanovišti.  
3. Opětovně se tyto ochranné prostředky dezinfikují po svléknutí nově připraveným 

dezinfekčním roztokem po dobu 60 minut (např. ponořením, opakovaným postřikem),  
po této expoziční době se prostředky opláchnou a nechají uschnout.  

4. Ochranná plovací vesta se dezinfikuje ponořením do dezinfekčního roztoku na dobu 60 
minut. Po této expoziční době se opláchne a nechá uschnout. 

5. Dezinfekce věcných prostředků a požární techniky (loď) použitých při zásahu se provede 
opakovaným postřikem dezinfekčním roztokem s expoziční dobou 60 minut a následným 
oplachem. Roztok nesmí zaschnout.  

 
4.5.3 Manipulace s  použitými jednorázovými ochrannými pracovními prostředky 
1. Použité jednorázové ochranné prostředky se ukládají do dvou samostatně uzavíratelných 

polyetylenových pytlů.  
2. Po dezinfekci vnějšího pytle se ukládají do pevného transportního obalu. Ochranné 

prostředky uloženy ve dvou samostatně uzavíratelných polyetylenových pytlích budou 
likvidovány jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech (zákon č.185/2001 
Sb. a v jeho prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb., příl. 1, položka 18) nebo budou ponechány 
v místě ohniska a likvidovány společně s kadávery a jinými kontaminovanými předměty. 

3. Likvidace se provádí v určených spalovnách. Informace o rozmístění těchto spaloven 
v jednotlivých krajích podá příslušné orgány životního prostředí. 

 
4.5.4 Postup při vyžadování a odběru ochranných prostředků od MV-GŘ HZS ČR - 

Základny logistiky Olomouc 
 

HZS krajů si mohou doplnit svoje současné zásoby doporučených ochranných prostředků 
následovně: 
1. Další požadavky na oděvy SOO-CO a rukavice je možno uplatnit až poté,  když vlastní 

zásoby nepostačují nebo není možné použít stávající zásoby u HZS kraje.  
2. ZLO soustředila tyto ochranné prostředky do skladů Drahanovice, Hluboká nad Vltavou,  

Vlastislav a Kamenice v disponibilním velikostním sortimentu SOO-CO: 
- velikost č. 1 – 52%, 
- velikost č. 2 – 45%, 
- velikost č. 3 – 3%. 

3. Požadavky na další převody jednorázových ochranných pracovních prostředků, popř. SOO-
CO a rukavic ze zásob ZLO na místo zásahu koordinuje GŘ HZS ČR - úsek IZS 
o operačního řízení , ředitel odboru IZS a výkonu služby. Rozhodnutí o převáděném 
množství GŘ HZS ČR sdělí  žádajícímu HZS kraje a ZLO. 

4. HZS kraje k odběrům dle rozdělovníku, popřípadě požadavkům na další převody 
schváleným GŘ HZS ČR, vyžádá bližší dispozice k  převzetí majetku u ředitele ZLO (jen 
v pracovních dnech od 07,30 do 14,00 hod na tel. 950404400 nebo 950404406).  
Požadavek na odběr ze skladu  ZLO  musí obsahovat: 
- název a množství požadovaného majetku (SOO-CO vel. č. 3 budou vydány maximálně 

v tříprocentním množství); 
- základní identifikační údaje o osobě zmocněné písemnou plnou mocí  k odběru majetku 

ze skladu ZLO (jméno, příjmení, osobní evidenční číslo);  
- navrhovaný termín odběru požadovaného majetku; 
- typ a registrační značka dopravního prostředku vyslaného k odběru. 
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5. Odvoz majetku ze skladu ZLO zajistí HZS kraje vlastními prostředky. K odběru se dostaví 
za HZS kraje osoba zmocněná s písemnou plnou mocí, která převezme a podepíše 
schválené množství majetku na „Stvrzence o výdeji“ vystavené skladem ZLO. Výdej 
materiálu ze skladů ZLO je prováděn v pracovní dny od 08,00 hod. do 14,00 hod. 

6. Na základě „Stvrzenky o výdeji“ bude opatřením MV převedena příslušnost hospodaření 
k vydanému majetku na HZS kraje. 

 
4.6   Standardní prostředky pro dezinfekci  
1.  Persteril 36 % 
     dezinfekce pokožky 0,2% vodným roztokem, expoziční doba 1 minuta a následný oplach 

vodou. 
2.  Chlornan sodný - roztok 
     dezinfekce rukavic, obuvi, ochranné masky, věcných prostředků a techniky roztokem  

s 2 % aktivního chlóru (např. SAVO ředěno vodou 1:2 nebo 
rozpuštění pevného chlornanu sodného ve vodě za dodržení 
dané koncentrace chloru). 

3. Chlornan sodný - pevný 
dezinfekce místa sběru se provede posypem, vyjma vodních 
ploch. 

Lze použít i jiných v účinku ekvivalentních dezinfekčních prostředků. 
 
4.7 Desinfekce osob a prostředků 
 Dezinfekce osob a prostředků bude prováděna podle požadavků orgánu veterinární 
správy.  

Předpokládá se, že úroveň rozsahu prováděné dezinfekce vozidel bude odpovídat 
vymezení : 

a) ohniskem - mimořádnými veterinárními opatřeními na vymezeném území, 
hospodářství, zařízení, stáje, ve kterém byla prokázána nákaza,  

b) ochranným pásmem - zpravidla okruh o poloměru minimálně 3 km kolem ohniska, 
c) pásmem dozoru-  zpravidla okruh  o  poloměru minimálně 7 až 10 km kolem ohniska, 
d) nárazníkovým pásmem - oblast určená omezením přemísťování a pravidelným 

vyhledáváním (podle geografických a chovatelských podmínek, meteorologické 
situace). 

 
HZS ČR a Armáda ČR budou připraveny na provádění dezinfekce:  

a) obvodu pneumatik kol a podběhů vozidel – zpravidla broděním v roztoku chlornanu 
sodného s 2 % aktivního chlóru event. 3% chloraminu (jakýkoliv typ); výška hladiny 
dezinfekčního roztoku musí být minimálně 10 cm. Podběhy vozidel musí být vystříkány 
roztokem chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru, 

b) celého vozidla – pomocí stanoviště dekontaminace techniky roztokem chlornanu 
sodného s 2 % aktivního chlóru (o použití rozhodne OPIS MV-GŘ HZS ČR) případně  
mycího rámu,  

c) věcných prostředků – postřikovými prostředky viz bod 4.2.3, 
d)  kontaminovaných ploch a terénu – posypovými desinfekčními prostředky chlornanem 

sodným nebo chloraminem (jakýkoliv typ); místo, ze kterého byl proveden sběr 
kadáveru (kromě vodní hladiny) se dezinfikuje posypem chlornanem sodným, 

e) kontaminovaných osob – v rozvinutém stanovišti dekontaminace osob. 
 
Opatření podle bodu b) a e) budou na vyžádání orgánu veterinární správy uplatňována 

zejména na hranicích ohniska a ochranného pásma. 
 S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisí i likvidace použitého dezinfekčního 
roztoku. Způsob likvidace musí být projednán rovněž s orgány životního prostředí. 
 Přehled o soupravách pro dekontaminaci udává příloha č. 3. 
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4.8  Organizace operačních skupin pro zásah 

K činnostem uvedeným v bodě 3.1. odst.1 a 2 je vhodné předurčit operační skupiny 
nebo družstva tak, aby mohl být sledován cíleně jejich zdravotní stav, byla zachována určitá 
zručnost a praxe při nasazení a bylo možno je v případě opatření uvedené v bodě 4.3 odst.2 
nahradit jinými hasiči. Počet operačních skupin stanoví HZS kraje, doporučuje se na každé 
stanici typu C. 

 



Příloha č. 10  

 82

 
 

Plán mediální činnosti 
Model krizové komunikace pro oblast veřejných informací v době likvidace  

chřipky ptáků v  rámci IZS 
 
 

Obce s rozšířenou působností  a kraje  plní úkoly v době mimořádných opatření ke 
zdolání ptačí chřipky  ve smyslu zákona o IZS. V těchto opatřeních jsou zahrnuty i úkoly 
informování veřejnosti. 

Likvidace ohnisek nákazy je specifickou odbornou záležitostí, kde sehrává hlavní roli 
Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa a další subjekty státní správy (HZS ČR, 
Policie ČR, AČR apod.). Nejedná se o klasickou mimořádnou událost zahajovanou spuštěním 
záchranné akce. 

Model krizové komunikace vychází  z principů územní odpovědnosti, kdy těžiště tvorby 
veřejných informací představuje obec s rozšířenou působností (popřípadě její krizový štáb, kdy 
je odborným garantem a věcným řešitelem orgán veterinární správy), popř. kraj. Z tohoto 
pohledu se na přípravě, tvorbě a distribuci informací veřejnosti HZS ČR podílí ve vymezeném 
rozsahu. 

Hlavním nástrojem k zajištění krizové komunikace jsou především regionální sdělovací 
prostředky, zejména lokální a regionální rádia (popř. kabelové televize a regionální vysílání 
celostátních TV stanic), která vzhledem ke sledovanosti a flexibilitě budou zřejmě velice 
operativním komunikačním nástrojem zejména v případě potřeby zajištění informace v reálném 
čase formou přímých vstupů do vysílání. 

V období přípravy a následně v období vlastní likvidace ohniska je bude významně 
doplňovat zejména místní a regionální tisk, kde bude možné využít rubrik k osvětě 
obyvatelstva postižených obcí a objasňování jejich úkolů a povinností v systému likvidačních a 
asanačních prací. Je však třeba počítat s tím, že především nález rozsáhlejších ohnisek nákazy 
s sebou přiláká i zájem celostátních sdělovacích prostředků.  

Úloha Generálního ředitelství HZS ČR je, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, 
pojata v modelu krizové komunikace ve smyslu zákona o IZS a zákona o krizovém řízení jako 
úloha garanta informačních toků, metodického a koordinačního orgánu, který působí ve 
prospěch činnosti obcí s rozšířenou působností a krajů. 

V případě potvrzení  vzniku ohnisek nákazy chřipkou ptáků a zahájení jejich likvidace 
bude proto,v návaznosti na model řešení zpracovaný orgány veterinární správy, uplatněn 
následující postup: 

 
 
A) na úrovni GŘ HZS ČR:  
- -nepřetržitý monitoring médií a celkové situace , 
- -zveřejňování aktuálních informací o činnosti jednotek HZS (IZS) v médiích, 
- zveřejňování aktuálních a preventivních informací v oblasti ochrany obyvatelstva, 
- koncipování tematicky zaměřených  besed objasňujících aktuální předmětnou 

problematiku, 
- podpora a metodická pomoc tiskovým mluvčím na úrovni HZS krajů s cílem sjednocení 

mediálních výstupů, 
- spolupráce  s novináři a jejich koordinace s cílem zamezit šíření paniky a nepravdivých, 

nepřesných či nepodložených informací, které by mohly zkomplikovat činnost 
odpovědných složek,  

- poskytování informací pro zahraniční agentury a zpravodajství o aktuální situaci na území 
ČR, 

- poskytování aktuálních informací on-line na webové stránce MV ČR,  
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- součinnost s tiskovými orgány ÚVS a Ministerstva zemědělství (a ostatními dotčenými 
resorty). 

 
Musí být zároveň zajištěn funkční tok vnitřní komunikace – tiskový mluvčí by měl být včas a 
v dostatečné míře informován o všem důležitém, co by mohlo zajímat média či veřejnost a mít 
zajištěnu možnost mediální výstupy operativně konzultovat s vedoucími představiteli HZS ČR. 
 
B) na úrovni HZS kraje se doporučuje:  

v rozsahu úkolů jako GŘ HZS s aplikací na úkoly území kraje 
- reagovat proaktivně, co nejdříve zahájit krizová opatření pro komunikaci s médii a 

veřejností během MU, zahájit spolupráci s mluvčími všech složek zainteresovaných na 
řešení MU – koordinace tiskových výstupů, 

- aktivovat informační systém pro přípravu a zpracování informací obyvatelstvu 
v jednotlivých pásmech likvidace ptačí chřipky,  

- vydat tiskové sdělení o vzniklé situaci s udáním kontaktních osob (oprávněných 
mluvčích),  místa a spojení, informace o svolání tiskové konference (nejlépe na místě 
MU), 

- zajišťovat pravidelnou informaci pro obyvatele o rozhodnutích krizového štábu, 
aktuálních opatřeních, povinnostech obyvatelstva  a dalším postupu prací, 

- aktualizovat zásady pro spolupráci s redakcemi a stanovit způsob spojení pro vstup do 
živého vysílání, 

- k informování využít všech dostupných sdělovacích prostředků, zejména regionálního 
rozhlasového vysílání, regionálního zpravodajství TV, regionálních příloh ústředních 
deníků,internetu apod. Pamatovat i na další prostředky komunikace  – obecní rozhlas, 
úřední desky, letáky, vývěsky apod. Zvolit nástroje k zajištění pravidelných 
informačních vstupů do vysílání v místních sdělovacích prostředcích (živé vstupy po 
telefonu v rádiích apod.), 

- při vystupování zejména v televizi v rámci možností dbát na ústrojovou kázeň,  
- koordinace zpravodajských štábů regionálních redakcí, 
- stálý monitoring tištěných i elektronických médií se zaměřením na danou MU, uvádění 

nepřesných a nepravdivých informací na pravou míru, úpravy mediální strategie,   
- pravidelné informování mluvčího GŘ  o situaci na území, konzultace další strategie 

postupu. 
 
 Musí být zároveň zajištěn funkční tok vnitřní komunikace – tiskový mluvčí by měl být 
včas a v dostatečné míře informován o všem důležitém, co by mohlo zajímat média či 
veřejnost a mít zajištěnu možnost mediální výstupy operativně konzultovat s vedoucími 
představiteli HZS ČR. 

 
Doporučuje se vyjít novinářům vstříc – umožnit médiím dočasný vstup blízko 

nebezpečné zóny – nikoliv však do ní (před zahájením činností zasahujících složek), aby si 
na místě pořídili  fotografie a TV záběry. Tento postup pomáhá budovat vzájemnou důvěru, 
brání spekulacím  a umožňuje alespoň částečnou kontrolu nad mediálními výstupy. Na 
druhou stranu je třeba striktně trvat na dodržení dohody a vymezit dostatečně rozsáhlou  
uzavřenou zónu, kde se zasahující mohou pohybovat bez ataků novinářů.  
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Z organizačního hlediska se doporučuje zvolit model tříúrovňové komunikace:   
- na místě zásahu by měl být pokud možno osobně přítomen mluvčí, který je  k dispozici 

novinářům, informuje média, koordinuje mediální výstupy, zjišťuje aktuální informace, 
účastní se zasedání krizových štábů a bezpečnostní rady  

- v zázemí funguje spolupracující osoba, která  zajišťuje pravidelné vydávání tiskových 
zpráv, aktualizaci webu, monitoring médií. S mluvčím na místě je ve stálém kontaktu a 
zajišťuje ji informační servis, zajišťuje i styk s GŘ HZS ČR, při déletrvající MU také 
alespoň částečně plní běžnou agendu mluvčího.  

- mluvčí GŘ HZS ČR usměrňuje taktiku styku s médii a veřejností, na strategické úrovni 
koordinuje informační toky, v oblasti styku s veřejností zajišťuje komunikaci s dalšími 
centrálními orgány, příp. zahraničím, operativně poskytuje HZS kraje dodatečné 
materiální, lidské a technické zdroje.    

 
Cíle komunikace během likvidace nákazy chřipky ptáků:  

- včas, přesně, srozumitelně  a dostatečně informovat o tom co se děje a proč, co se bude 
dít, kdo přebírá odpovědnost, jak by se měli obyvatelé zachovat, co lidem hrozí 
případně nehrozí,  

- zabránit šíření paniky, nesprávných či zkreslených informací,  
- prezentovat činnost HZS ČR a dalších zainteresovaných složek,  
- minimalizovat negativní mediální dopady případných přehmatů zasahujících složek,  

 
Cílové skupiny komunikace:  

- chovatelé,  
- místní obyvatelstvo v ochranných pásmech v okolí ohniska nákazy,  
- široká veřejnost, 
 
Je třeba ujistit obyvatelstvo, že odpovědné orgány dělají vše proto, aby bylo ohrožení 

zlikvidováno. Zároveň je však třeba  dávat si pozor na paušální tvrzení, že obyvatelstvu nehrozí 
žádné nebezpečí, jde o bagatelizaci problému, což by se nemuselo vyplatit, navíc se tím 
vlastně zpochybňuje nutnost přijetí mimořádných opatření.    
 
 
S h r n u t í : 
 

Těžiště proaktivní informační politiky v poskytování informací a ve spolupráci se 
zástupci sdělovacích prostředků spočívá v místě MU, kam se soustřeďuje pozornost 
sdělovacích prostředků  a kam tedy musí být zaměřeny i lidské a materiální zdroje HZS ČR. 
Primárním cílem komunikace s médii a veřejností v průběhu této MU je průběžné informování 
o činnosti zasahujících složek a orgánů a sdělování veřejnosti, co hrozí a jak by se měli lidé 
zachovat. Je třeba si uvědomit, že rozsáhlé MU typu likvidace chovů zasažených chřipkou 
ptáků obvykle lákají extrémní pozornost sdělovacích prostředků a kvalitní prezentace činnosti 
HZS ČR a dalších zainteresovaných institucí významně napomůže zvýšení důvěry obyvatelstva 
v tyto orgány. Platí to také opačně, i maličkost může za této situace podkopat důvěryhodnost 
instituce a situaci proto nelze podcenit. I z tohoto důvodu je tak nezbytná úzká spolupráce mezi 
jednotlivými zainteresovanými institucemi v oblasti komunikace s médii a veřejností. Důležitá 
je rovněž spolupráce uvnitř HZS ČR a je třeba nepodcenit situaci a věnovat komunikaci s médii 
a veřejností maximální pozornost a co nejvíce lidských a materiálních zdrojů.  
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Rady, jak komunikovat během mimořádné události: 
 Komunikujte věrohodně , přesně, otevřeně, včas, v dostatečné míře. 
 Vyjadřujte se jasně, věcně, stručně, výstižně a srozumitelně, abyste omezili riziko 

špatné interpretace a spekulace. Odborné termíny  používejte co nejméně. 
 Buďte upřímní, mluvte pravdu. Platí jasné pravidlo, že nemusíte říci vše, ale vše co 
řeknete musí být pravda.  

 Všechny informace si před zveřejněním důkladně ověřte. Jakákoliv informace, která se 
ukáže být mylná, může zničit naši důvěryhodnost již na počátku a tím i fatálně poškodit 
samotné záchranné a likvidační práce. 

 Nesdělujte více, než víte. Je třeba odolat pokušení vstřícnosti vůči novinářům, sdělujte 
výhradně fakta  a nenechte  se dotlačit ke spekulacím (co by kdyby, dilema mezi A a 
B). Odpovídejte jen na věcné otázky, nesdělujte své emoce, osobní názory apod.  

 Pozor na předčasné informování, raději počkejte, než abyste odpověděli špatně. 

 Pokud se stala chyba (ať již vaše či vaší instituce), hned ji přiznejte - i to pomáhá 
budovat důvěru u veřejnosti. Zároveň však zveřejněte opatření, která byla přijata aby se 
něco podobného již neopakovalo 

 V odpovědích buďte co nejkonkrétnější, pozor na vágnost, zároveň buďte struční a 
výstižní. Odpovídejte přesvědčivě – nepoužívejte slova jako „nevím přesně,“ 
„předpokládám“ apod.   

 Nedávejte  v jedné odpovědi příliš mnoho informací najednou, snažte se říci to 
nejdůležitější na počátku a „vpašovat“ tam vaše hlavní sdělení.   

 Zveřejněte jen to, co opravdu chcete a co je potřeba. Vše, co je řečeno navíc, může být 
použito novináři.  

 Určete si hranici, za kterou již v rozhovoru nechcete jít a na co nechcete odpovídat – 
nenechte se novinářem dotlačit k jejímu prolomení a nepodlehněte opakovanému 
naléhání novináře.  

 Pokud neznáte odpověď, přiznejte to, ale pak  ještě něco sdělte (doplnění z klíčového 
sdělení). Můžete se domluvit na tom, že odpovědi a podklady předáte novináři později.  

 Nepředstírejte, že znáte odpověď, vymstí se to.  
 Nepoužívejte  termín „bez komentáře“ - vy jste tu od toho, abyste poskytovali 

informace, je to vaše práce. Navíc tím automaticky vzbuzujete podezření, působíte 
arogantně apod. (místo toho je možné říci „V tuto chvíli k tomu nemám dostatek 
informací, ale jakmile je budu mít, okamžitě vás informuji.“)   

 Nemluvte za někoho jiného nebo o ostatních (nevyjadřujte se k tématům, které 
nespadají do kompetence vaší instituce)  

 Nikdy nezaujímejte konkrétní postoj k negativnímu tématu, se kterým jste byli 
seznámeni až v průběhu rozhovoru – vyjádřete zájem o věc, nepředjímejte řešení, 
nepřebírejte odpovědnost, neomlouvejte se.  

 Dávejte si pozor na rozpory ve vlastních vyjádřeních (např. posun proti tvrzení ve 
starším rozhovoru). Proto je dobré si předem zjistit, co  jste v médiích k danému tématu 
již dříve sdělovali.    

 Nekritizujte kolegy, vedení, zaměstnance, nikoho neobviňujte. 
 Nepoužívejte formuli „mimo záznam“ - vše může být zveřejněno.  
 Bezdůvodně nic nezatajujte. Poskytujte médiím maximum informací, jinak vás  obejdou 

a stejně je získají-a vy pak již nekontrolujete situaci a ztrácíte možnost usměrnit 
mediální tok. Trvejte na maximální otevřenosti vůči médiím a veřejnosti.Veřejnost má 
právo na informace, zejména v době krize. Nedůvodné utajování  povzbuzuje fámy, živí 
strach a paniku. 

 Získejte si podporu nezávislých expertů. Pokud můžete svá tvrzení podpořit 
stanoviskem respektovaného odborníka, výrazně to zvyšuje váhu vašich argumentů. 
Tento postup pomůže výrazně zejména v případě konfliktních případů.  
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Při kontaktu s novináři je vhodné dodržovat následující pravidla: 
 Považujte média za partnery a ne za protivníky. Vždy i za emocionálně vypjatých 

situací s novináři jednejte dle zásad slušnosti, buďte vůči nim vstřícní, ochotní a 
seriózní - vyplatí se to.  

 Respektujte styl práce médií a snažte se jim jejich práci ulehčit. 
 Zacházejte se všemi médii stejně. Pokud je  např. možné vpustit novináře na místo 

mimořádné události,  tak všechny, příp. využijte možnosti novinářského poolu. 
 Buďte pro novináře dostupní, vždy by měli mít možnost někoho z instituce kontaktovat 

a  položit otázku.  Neskrývejte se – to vždy budí podezření a nepříjemné otázky.  
 Buďte sebevědomí (nikoli však arogantní), nepodbízejte se novinářům. 
 Nenechte žádný dotaz nezodpovězený, zaznamenávejte veškeré hovory s novináři. 
 Neměňte pravidla  v průběhu hry (např. nestěhujte press prostor, pokud jednou dovolíte 

novinářům, že smějí natáčet na místě mimořádné události, pak to bezdůvodně neměňte).  
Zajistěte  zpětnou vazbu -  neustálý monitoring médií. Předcházíte tak dezinformacích, 
fámám a nepřesným informacím. Trvejte  na co nejrychlejší na nápravě nesprávně 
zveřejněných  informací. 
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Přehled souprav pro dekontaminaci osob a techniky 
uložených u HZS ČR v rámci pohotovostních zásob SSHR  

 
 
 

Soupravy 
dekontaminace 

Uloženo u HZS kraje 
Hl.m. P STČ JČK KHK VYS JMK MSK 

Osob 1 1 1*) 1 1 1*) 1 
Techniky 1     1  
 
*) Soupravu tvoří pouze jeden samostatný vozík 
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Průvodka k sběru uhynulého ptáka 
 

           
Velitel zásahu 
Jméno:     
Adresa stanice:       Telefon:  
 
Kontaktován veterinární lékař 
Jméno:        
Adresa pracoviště:      Telefon:  
 
Místo nálezu 
Adresa:         
Název:         
Datum / přesný čas sběru: 
 
Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru  
 
 
 
 
 
 

Podpis velitele zásahu:    
 

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

 

   - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Průvodka k sběru uhynulého ptáka 
 

           
Velitel zásahu 
Jméno:     
Adresa stanice:       Telefon:  
 
Kontaktován veterinární lékař 
Jméno:        
Adresa pracoviště:      Telefon:  
 
Místo nálezu 
Adresa:         
Název:         
Datum / přesný čas sběru: 
 
Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru  
 
 
 
 

Podpis velitele zásahu:    
 

 
 
Převzal: 
Datum:.....................................   Jméno:.....................................    Podpis.................................. 
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Seznam dezinfekčních látek, které jsou účinné proti viru aviární influenzy, jejich 
koncentrace a doporučené použití 
 
Název přípravku Výrobce Koncentrace 

v % 
Expozice 
v hodinách 

Teplota 
dezinfekčního 
roztoku °C 

Způsob 
aplikace  

Poznámka 

AGRI´GERM 1000 LABC 2,0 4  R  
AGRI´GERM 2000 LABC 2,0 4  R  
ALDEKOL DES 
03 

EW 1,0 4 25-30 R  

BILO OXOLINE 
15 

BIL 0,5 – 2,0 3  R  

BIOCLEAN 
dezinfekční 
koncentrát 

Di 1,0 3 25-30 R  

BILO ASEPT 
SPECIÁL 

Bilgram 0,5 - 3 %,  5 - 30 
minut 

studená - 60°C R  

CID 20 CID 2,0 2  A+R 1,5l/1000m2

+2/3 vody 
CLOROPHEN   C    VEHOM  2,0 3  R  
DEOSEPTOL GK BO 1,0 1  R  
DESAM GK BO 1,0 1  R  
DESAM OX BO 2,0 30 minut  R  
DEXTRAL   VEHOM 0,5-4,0 5 - 60 

minut 
 R  

DIKONIT BO 0,5 30 minut  R  
ELVACID  H EL 1,0 3 25-30 R  
FARM FLUID S ANTEC 0,5   R  
FORMFAD FAD 2,5 3  R  
GLUDECYL  VEHOM  1,0 30 minut  R  
HYPEROX  ANTEC 0,5   R  
CHIROX  BO 2,0 30 minut  R  
CHLORAMIN B BO 2,0 1 50-60 R  
CHLORAMIN BM BO 1,0-5,0 3  R  
CHLORAMIN BS BO 5,0 3  R  
CHLORAMIN T BO 2,0 1  R  
CHLORDETAL CHEP 2,0 1 50-60 R  
INCIDUR VET FA 2,0 4 50-60 R  
INTERCID  INT 0,5-1 3 25-30 R  
INTERCID FA INT 1,0 2 25-30 R  
JODONAL  A BO 0,5 3  R  
Lysovet PA SCH-M 2,0 2  R  

Lysovet V1 SCH-M 1,0 2  R  

Mero OXOLINE 
15 

MA 0,05-0,15 15 minut  R  

MIKASEPT GAL 
N 

MIKA 4l+1lvody na 
1000 m3 

4-6  A  
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MIKASEPT KP 
  

MIKA 0,2 – 0,3 15 minut 20-30 R  

NEO K7 FOG KI 1 tab./300-
400 m3 

12  D  

OO – CIDE plv.  ANTEC 5,0 4  R  
ORTHOSEPT P RO 2,0-6,0 1  R  
PEDOX-PAA/30 POL 3,0 4  R  
PERSTERIL 36 % PER 0,1-0,5 30 minut  R  
POLYPLUS RO 0,5-1,0 1  R  
PREVENTOL CD 
601  

BAYER 2,0 - 4,0 1-2  R/1  

PRONZOL sol. SE 1,0-2,0 3  R  
SANAJOD CHEM 0,5-1,0 3  R  
SAVO BO 5,0-25,0 4  R  
STALL DES   ART-S 1,0-2,0 2-3  R  
SUPRACHLOR   ATANI 0,5 -1,0 30 minu.  R  
SUPRACHLOR T ATANI 0,5 -1,0 30 minut  R  
TERMINATOR BOM 0,2 1  R+A 

100-300 
ml/m2 

 

TH 4 + SOG 0,5-2,0 3  R  
VIROCID CID 2,0 2  R  
VIRKON S KR 2,0 2  R  
WEBCO 
OXOLINE 15   

BIE 0,05-0,15 5-15minut  R  

 
 
VYSVĚTLIVKY : 
 
R roztok 1 - 2 x aplikovaný v množství  0,25 – 0,5 l dezinfekčního roztoku o doporučené 

koncentraci na 1 m2  s případnou jednohodinovou  přestávkou 
mezi 1. a  2. aplikací (celkem 0,5 -1l pracovního roztoku na 1m2) 

 
D  g/m3  - dým dezinfekčního přípravku o doporučené koncentraci vyjádřené v množství 

přípravku v g / m3 

 
A ml/m3 - aerosol dezinfekčního přípravku o doporučené koncentraci vyjádřené 

v množství přípravku v ml/m3 
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Seznam výrobců desinfekčních prostředků 
 
AG AG –CHEMIE, Korozluky, ČR 
AGR Agrochemica GmbH, Německo, J.O.M. spol.s.r.o., Obřanská  103, 622 00 Brno.
ANT Antec International Ltd.,Velká Britanie, Krka,d.d., Slovenia. 
ATA ATANI s.r.o, Bratislava, SR. 
ART-S Arthur Schopf, Německo; Dr. Martin Šanda, Brno, ČR. 
BAY BAYER, SRN 
BIE BIESTERFELD, SRN 
BIL 
BIO 

Bilgram, Ostrach, SRN 
BIOCHEMA CZ s.r.o., Náchodská 866, Praha 9 193 00 

BO BOCHEMIE, Bohumín, ČR 
BOM Bomac Laboratories Ltd, Nový Zeland.VELE  spol.s.r.o.,Větrný Jeníkov,ČR. 
CID CID Lines, Belgie 
CIT CITREX, USA, DELAKON ČR 
COR Cormen, ČR.  
Di DIEMER, SRN 
DI DIVERSEY, SRN 
  
EL ELVAC Nitra, Slovensko 
EU EUROBIOSAN, Belgie 
EW 
E-W 

EWABO chemikalien GmbH, SRN 
East West Consulting s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

FA 
FAD 

FARMAK a.s., Olomouc, ČR 
MVDr.M.Forejtek, FAD, Brno 

FINK FINKTEC, Německo. Zapletal, Praha , ČR. 
FO FORT DODGE Animal Health, USA 
HE HENKEL, SRN 
CHE CHEMICKÉ  ZÁVODY, Sokolov, ČR 
CHEM 
CHO 

CHEMIFARMA, Itálie 
CHOVSERVIS a.s., Zemědělská 897, Hradec Králové 500 03 

INF INFUSIA, ČR 
K KANTERS, HOLAND;  E&W CONSULTING, 262 62 HOROMĚŘICE, ČR 
KI KIMA LABORATORIO, CHIMICO, ITÁLIE 
KR KRKA, CHORVATSKO 
HEM HEMA MALŠICE SPOL. S R.O., K.TOMÁŠKA 194,391 75 MALŠICE 
LAB LABORATORIES ANIOS, FRANCIE 
LABC LABORATORIES CEETAL, FRANCIE; E&W CONSULTING, 262 62 

HOROMĚŘICE, ČR 
LABO 
LEK 

LABORATORIES CALIER, ŠPANĚLSKO 
LEK FARMA S.R.O., JESENIOVA 30, 130 00 PRAHA 3 

MA MAGRO MERKUR, ČR 
MA – FR MA – FRA S.N.C., ITALIE; GRATIA, S.R.O., V ÁLEJI 176, 620 00 BRNO 
MIKA MIKA A.S., ČESKÁ TŘEBOVÁ, ČR. 
MEN MENNO CHEMIE, SRN. 
OLM OLMIX, FRANCIE.IFRAMIX, NÁCHOD, ČR 
PED PEDY BOHEMIA  S.R.O. , LÍNĚ – SULKOV, ČR 
PER PERIXIDES S.R.O., TOVÁRNÍ 1, 356 80 SOKOLOV. 
POL POLYCHEM S.R.O., PRÉVIDZA, SR/AGRO ALIANCE S.R.O., PRAHA, ČR  
RO ROLEGA, OLOMOUC, ČR 
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SE SEVEROCHEMA, LIBEREC, ČR  
SCH-M SCHÜLKE & MAYR, NĚMECKO. ANTI-GERM CZ, ČR. 
SOG SOGEVAL, FRANCIE 
SP SPOLANA, NERATOVICE, ČR 
STO STORMOLLEN, DÁNSKO 
VE VEHOM D.O.O., CHORVATSKO.  
VOS VOSSEN LABORATORIES, HOLANDSKO 
WE WERFFT, RAKOUSKO 
 
 
 
Aktuální seznam schválených DDD přípravků : 
 
http://www.uskvbl.cz/tabulka.php?id=104&id_table=8 
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VVZZOORR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                                            NAŠE ZNAČKA                          VYŘIZUJE                                         BRNO 
                                                                                                                            MVDr. ........                   ... ... 2007 
 
Věc: Žádost o společné řešení mimořádné události 
 

Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – aviární influenzy (chřipky ptáků) 
Vás žádám o spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací ve smyslu § 3 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.    
 
Kontakty: 
 
S pozdravem 

MVDr. Milan Malena 
ústřední ředitel SVS ČR 

 
                 Určeno: 
  

OPIS GŘ HZS 
Kloknerova 26 
Praha 
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VVZZOORR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                                            NAŠE ZNAČKA                          VYŘIZUJE                            DATUM              
                                                                                                                    MVDr. ........                    ... ... 2007 
 
Věc: Žádost o společné řešení mimořádné události 
 

Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – aviární influenzy (chřipky ptáků) 
Vás žádám o spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací ve smyslu § 3 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.    
 
Kontakty: 
 
S pozdravem 
 
 

MVDr. ....................            
ředitel KVS pro ..........kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 Určeno: 
  

OPIS HZS kraje .................... 
 
                                            


