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Obce na území Zlínského kraje

Ve Zlíně dne 19.11.2021

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka

Tento dopis je určen zejména malochovatelům drůbeže vzhledem k aktuálně
nepříznivé nákazové situaci, kdy ptačí chřipka (subtyp H5N1) byla potvrzena u labutí na
rybnících u Hulína ve Zlínském kraji. V současnosti byl její výskyt zjištěn jak u volně žijících
ptáků, tak v chovech drůbeže nejen napříč Českou republikou, ale i v mnoha zemích Evropy,
nejblíže v Německu, Polsku a Maďarsku.
Tento druh ptačí chřipky H5N1, kterým může být nakažen i člověk, je aktuálně
významně rozšířen v populaci volně žijícího ptactva v Evropě, a proto přímo ohrožuje drůbež
každého chovatele i ve Zlínském kraji. Subtyp H5N1 je nebezpečný nejen pro hrabavou,
ale také vodní drůbež, z čehož plyne, že v případě zavlečení nákazy do chovu drůbeže,
veškerá drůbež rychle hyne. V případě zvýšených úhynů, je proto potřeba kontaktovat
krajskou veterinární správu, která odebere vzorky, ale dalším úhynům již nemůže zabránit. Při
potvrzení ptačí chřipky v chovu je totiž nutno všechnu drůbež utratit, aby nemohla být nákaza
případně dále rozvlékána.
Základním preventivním opatřením je zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně
žijícími ptáky, kdy k přenosu nákazy dochází zejména trusem nemocných ptáků.
Doporučujeme proto v současné situaci drůbež vůbec nepouštět ven a mít ji umístěnou pouze
ve vnitřních prostorách, pokud to umožňují z hlediska pohody zvířat. Není-li zbytí a drůbež
musí být vypuštěna na dvorek, tak jí nesmí být venku předkládáno krmivo a voda, protože tam
mohou přiletět volně žijící ptáci, kteří mohou být zdrojem ptačí chřipky. Dále je důležité, aby
chovatelé měli vyčleněnou pracovní obuv, kterou používají pouze ve svém chovu drůbeže,
aby si sami do něj nezavlekli viry ptačí chřipky na podrážkách obuvi.
Další podrobné informace lze získat na stránkách Státní veterinární správy na adrese:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/
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Obce s rozšířenou působností na území Zlínského kraje tímto žádáme o doručení
tohoto dopisu do všech obcí v jejich působnosti.
Všechny obce na území Zlínského kraje, pak tímto žádáme, aby tyto informace
rozšířily ve svých obcích způsobem obvyklým (např. vyvěšení na úřední desce nebo hlášení
místního rozhlasu) vzhledem k tomu, že malochovy drůbeže jsou velmi rozšířeny, a tudíž se
tato problematika přímo dotýká velkého počtu našich spoluobčanů.
Děkujeme předem za spolupráci
S pozdravem

MVDr. František Mahdalík
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží na vědomí:
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

2

