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PTAČÍ CHŘIPKA A LIDÉ

• Přenos viru ptačí chřipky na člověka není
vyloučen, je však velmi vzácný

• Dosud nebyl nikde ve světě zaznamenán ani
jeden případ lidské infekce konkrétním virem
letos zjištěným na území ČR

• Úkolem MZe a ostatních orgánů státní správy
je zabránit přenosu viru na člověka

• Přenos mezi lidmi je u všech kmenů
nepravděpodobný



SITUACE 2017 V ČR

• V lednu byl zaznamenán první výskyt ptačí 
chřipky na území ČR v tomto roce

• Výskyt byl zaznamenán jak u divokých ptáků, 
tak v chovech drůbeže

• Virus H5N8 je převážně od vodního ptactva



Situace 2017 v ČR

• Letošní opatření první rozsáhlejší po vlně AI v roce
2007 na ústeckoorlicku (po deseti letech).

• Letošní zásah se vyznačoval mj: 

výskytem ohnisek ve více krajích i v oblastech
s vysokým počtem malochovů drůbeže.

• Vysokými mrazy v prvém období.

• Nutno poděkovat všem zúčastněným za úspěšné
zvládnutí úkolů. Vedle kolegů ze SVS, jde i o další
pracovníky IZS a obecních úřadů.



RIZIKA PRO SEKTOR DRŮBEŽE

• Ztráta reprodukčních i produkčních chovů

• Omezení činností v pásmech ochrany a dozoru

• Negativní dopady na vývoz drůbeže a produktů
z ČR do třetích zemí

• Možné obavy spotřebitelů ve vztahu
k drůbežímu masu a produktům



AI 2017 – fakta a mýty

• Dle podtitulu kongresu zmíním také dva hlavní
mýty, které jsme při likvidaci AI zejména řešili. 

• 1. mýtus „Stát organizuje zbytečné vybíjení
zdravých zvířat“. S ohledem na až 100% mortalitu AI 
a šíření vedle divokých zvířat také pohybem
samotných chovatelů však alternativní eradikace
spočívá pouze v totálním zákazu pohybu osob
v oblastech ohnisek případně ponechání volnému
vývoji.



AI 2017 – fakta a mýty

• 2. mýtus „Náhrady od státu by měly 
kompenzovat chovatelům nákup nových 
zvířat“. 

• Podle veterinárního zákona a také norem EU 
však je možné hradit pouze obvyklou hodnotu 
utrácených zvířat, nikoliv nových či mladých. 



ROLE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

• Sčítací listy

• Informace pro veřejnost

• Přijímání žádostí o náhrady

• Vyplácení náhrad chovatelům

• Celkem přijato k datu 5.5.2017   873 žádostí

• Již vyplaceno 362 žádostí (z vydaných 450 
rozhodnutí o přiznání náhrady )

• K 5.5.2017 vyplaceno 13 566 594 Kč

• Hrubý odhad celkových nákladů činí 30 000 000 Kč
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