
Součinnost hasičů v rámci likvidace ohniska ptačí chřipky

Ptačí chřipka v Jihomoravském kraji, leden 2017

8. středoevropský veterinární kongres

12. – 13. 5. 2017, Brno

plk. Ing. Mojmír Richtr
náměstek ředitele HZS Jihomoravského kraje pro IZS a OŘ



Základní časová osa mimořádné události

 3. ledna 2017 potvrzen výskyt (Národní referenční  laboratoř) aviární

influenzy, typ H5N8 v Ivančicích (Letkovice, Němčice) a v Moravském 

Krumlově

 4. ledna 2017 cca v 10:00 dostává HZS Jihomoravského kraje prvotní 

info o potvrzené ptačí chřipce v JmK (k.ú. Moravský Krumlov a k.ú. 

Ivančice) a žádost o spolupráci,

 4. ledna 2017 ve 14:00 svolaná pracovní skupina ředitele HZS JmK

s videokonferencí s GŘ,

 Určení způsobu sběru a likvidace uhynulých ptáků na území Jihomoravského kraje:

 Stanovení stupně ochrany:

 jednorázový ochranný oděv typu Tyvek, Tychem,…

 holínky

 rukavice (chirurgické + gumové pracovní)

 ochranná maska + filtr

 Postup vždy v souladu s STČ 11/IZS



Základní časová osa mimořádné události

 4. ledna 2017 v podvečerních hodinách zasedají za přítomnosti 

příslušníků HZS JmK bezpečnostní rady ORP Moravský Krumlov a ORP 

Ivančice

 4. ledna 2017 cca od 21:00 zahájena likvidace prvního domácího chovu 

na k.ú. Moravský Krumlov 

 4.–8. ledna 2017 – plošná likvidace v ochranném pásmu Moravský 

Krumlov

 7.–11. ledna 2017 – plošná likvidace v ochranném pásmu na Ivančicku

 8. ledna 2017 – likvidace ohniska v Brodu nad Dyjí



Státní veterinární správa 

 nařízení státní veterinární správy: 

• vytyčení 3 km ochranného pásma v okolí ohnisek 

• vytyčení 10 km dozorového pásma v okolí ohnisek

• dne 4.1.2017 žádost o spolupráci (společné řešení mimořádné události) při 
provádění záchranných a likvidačních prací ve smyslu § 3 zákona č. 239/2000 
Sb., o IZS a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro 
spolupráci při uzávěře ohniska, odchytu drůbeže v ohnisku nákazy, technické 
pomoci (osvětlení pracovišť) a bezpečné manipulaci s utracenou drůbeží.

 mimořádná opatření v ochranném pásmu: 
• nařízení obcím: 

o provést soupis všech hospodářství a sčítací listy s přesným součtem drůbeže a ptactva 
chovaného v zajetí

o spolupracovat s KVS při dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva a dalšího monitorování 
uhynulých nebo nemocných ptáků 

o informovat veřejnost, zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby                       
k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pro následné odstranění asanačním podnikem

o po utracení drůbeže zajistit prostřednictvím OZO  dezinfekci všech kontaminovaných 
prostorů a prostředků (např. 1%-ní roztok peroxysulfátu draselného) a zajistit neškodné 
odstranění kadáverů v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře



Státní veterinární správa 

• nařízení chovatelům: 

o zajistit utracení drůbeže (provede pohotovostní středisko pro mimořádné situace), do utracení 
zajistit drůbež v uzavřených prostorách a zamezit vniknutí volně žijícího ptactva

o sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva a případné úhyny hlásit na KVS

o podrobit vyčištění a dezinfekci (např. 1%-ní roztok peroxysulfátu draselného) dopravní 
prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže, ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, 
hnoje, jakož i veškerých jiných materiálů, které by mohly být kontaminovány  

o bez souhlasu KVS zákaz přemisťování drůbeže a jiného ptactva, kadávery, maso a vejce 
(dohledat a odstranit v asanačním podniku produkty od 15.12.2016), krmivo, exkrementy, hnůj 

o poskytnout součinnost při odstranění kadáverů, vajec a možných kontaminovaných materiálů

o po utracení drůbeže strpět a poskytnout nezbytnou součinnost při provádění dezinfekce  

• všeobecná nařízení: 

o bez souhlasu KVS zákaz přemisťování (s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně 
potřebám daného hospodářství) a vypouštění drůbeže

o dodržovat opatření biologické bezpečnosti při pohybu v hospodářstvích (zabránění rozšíření)

o zákaz přemisťování nebo rozmetání podestýlky (hnoje, kejdy)

o zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží, jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva 
chovaného v zajetí a přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa:

1. z drůbeže pocházející mimo ochranné pásmo a skladované a přepravované odděleně

2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v 
ochranném p. (skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni)



Státní veterinární správa 

 mimořádná opatření v dozorovém pásmu: 
• nařízení obcím: 

o provést soupis všech hospodářství a sčítací listy s přesným součtem drůbeže a ptactva 
chovaného v zajetí

o spolupracovat s KVS při dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva a dalšího monitorování 
uhynulých nebo nemocných ptáků 

o informovat veřejnost, zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby                       
k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pro následné odstranění asanačním podnikem

• všeobecná nařízení: 

o zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec (bez souhlasu KVS) 

o zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, 
jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo 
dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit KVS na základě žádosti 

o dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující                 
do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření ptačí chřipky

o podrobit vyčištění a dezinfekci (např. 1%-ní roztok peroxysulfátu draselného) dopravní 
prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže, ptactva chovaného v zajetí, masa, 
krmiva, hnoje, jakož i veškerých jiných materiálů, které by mohly být kontaminovány  

o zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží, jiných svodů drůbeže, ptactva chovaného             
v zajetí, zákaz přemisťování nebo rozmetání podestýlky (bez souhlasu KVS)

o zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření









Plošná likvidace drůbeže v ochranných pásmech 

 činnost krizového štábu HZS JmK a štábu VZ:

• nasazení sil a prostředků (OOP, dekontaminační prostředky, soupravy NP,…) 

• informační podpora a mapové podklady (zasahujícím složkám, ORP, KVS,…)

• zajištění spojení, zřízení mobilního operačního pracoviště (MOP)

• týlové zabezpečení (strava, teplé nápoje, místo pro odpočinek)

 činnost JSDH obcí:

• průzkum zasažených oblastí, soupis chovatelů a sčítací listy drůbeže 

• zapisování odebírané drůbeže od chovatelů k likvidaci dle sčítacích listů

• svoz a rozvoz sběrných skupin, svoz drůbeže v plastových popelnicích, sběr 
pytlů již s usmrcenou drůbeží a její odvoz do sběrných kontejnerů

• zajištění pohotovosti na vlastní požární zbrojnici

• zřízení týlového prostoru, výdej stravy a teplých nápojů



Plošná likvidace drůbeže v ochranných pásmech 

 činnost jednotek HZS JmK:

• příprava odřadu (stanovená technika a věcné prostředky)

• sběr uhynulého ptactva 

• zřízení dekontaminačního stanoviště (dezinfekce zasahujících složek                 
a použitých prostředků), vytyčení nebezpečné a vnější zóny

• vystrojení zasahujících složek OOP

• rozdělení ochranných pásem na úseky a určení velitelů jednotlivých úseků

• zajištění osvětlení pracovišť

• činnost mobilního operačního pracoviště (MOP)

• sestavení odchytových skupin (HZS – odchyt, veterináři – utrácení drůbeže, 
JSDHO – zapisování, PČR případně MP – dozor nad bezpečností)  

• asistence při utrácení drůbeže (injekčně, zaplynováním kontejnerů)

• sběr a odvoz usmrcené drůbeže do sběrných kontejnerů

• týlové zabezpečení (KNP, vyhřívaný nafukovací stan)

 ochranná pásma budou platná až do konce dvacátého prvního dne,        

po ukončení závěrečné dezinfekce veškerých prostor po utracené drůbeži



Základní vybavení a ochranné prostředky

 jednorázové obleky - certifikované na ochranu před patogenními agens

 1 uzavíratelný sud na kadávery a na OOP k likvidaci (jednorázový oblek, chirurgické rukavice, 
filtr – vše se dá před tím do 2 pytlů)

 přepravka/pytel - na uložení holínek, OPCH, brodících kalhot a filtrační masky                            
po dekontaminaci, které lze použít u dalšího zásahu 

 pytle - min. 10 ks

 páska - lepicí voděodolná např. Pattex nebo 3M

 kleště nebo lopata (odchyt, sběr)

 pevné gumové rukavice (určené k práci s B-agens)

 chirurgické rukavice (nitrilové)

 gumové holínky

 brodící kalhoty

 filtrační maska CM 6 a filtr MOF-6

 persteril 15% - 1 l (dekontaminační prostředek)

 kyblík 10 l

 smetáček

 postřikovač (zádový, ruční)

 sterilum (dezinfekční prostředek na ruce)



Přehled vydaného materiálu a mzdových nákladů 

Číslo a název materiálu Množství Číslo a název materiálu Množství

Oblek Tychem C [Ks] 1004 Filtry MOF-6 [Ks] 815

Jednorázový oděv Tyvek 074033510008 [Ks] 105 Páska pattex Power tape [Ks] 28

Jednorázový oděv Tyvek 074033050000 [Ks] 60 Záslepky vdech. komory (místo filtru) na masky CM6 [Ks] 50

Oblek Microgard 2500 [Ks] 71 Persteril 15% [l] 17,5

Oblek Microgard 1500 [Ks] 67 Sterilium [l] 12

Protichemické rukavice SOLVEX [pár] 281 Lepidlo tyčinka [Ks] 2

Chirurgické rukavice vel. L [bal] 24 Motouz [Ks] 3

Chirurgické rukavice vel. XL [bal] 35 Popisovač permanentní [Ks] 7

Polomaska filtrační(respirátor) [Ks] 46 Popisovač na DC/DVD [Ks] 2

Postřikovač ruční 2 l Hecht [Ks] 4 Nůžky kancelářské [Ks] 2

Odměrka 121714080353 [Ks] 2 Zásahová kukla [Ks] 1

Pytel na biologický odpad (pytel silný 120l) [Ks] 189 Stahovací elektrikářská páska 100 ks [bal] 3

Pytel igelitový 120 l [Ks] 266 Komplet teplákový [spr] 141

Pytel 60 l [bal] 3 Blůza vzor85 [Ks] 47

Pytel 30 l [bal] 3 Kalhoty vzor85 [Ks] 37

Postřikovač zádový I [Ks] 2 Ponožky [pár] 190

Smetáček s lopatkou [Ks] 2 Maska CM4 [Ks] 20

Kbelík plastový 10 l [Ks] 1 Obal ochranný na radiostanici [Ks] 4

Boty gumové vysoké [pár] 10

Vydaný materiál v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v období od 6.1 do 24.1.2017  

 mzdové náklady HZS JmK v souvislosti s výskytem ptačí chřipky činí 540 000,- Kč

 celkové náklady za vydaný materiál v souvislosti s výskytem ptačí chřipky                 
v období od 6.1 do 24.1.2017 činí 828 831,- Kč 



Přehled nasazené požární techniky

Nasazená technika:

 CAS

 VEA

 OA a UA

 DA

 NA

 TA chemický

 požární kontejnerový nosič (PKN)

 kontejner nouzového přežití (KNP)

 kontejner technický chemický (KCH)

 kontejner týlový (KTY)

Pomocná technika:

 přenosné elektrocentrály (EC)

 čluny

 teplomety

Speciální technika ze Zařízení Tišnov 
připravená na seřadišti – BVV pavilon A:

 zařízení dekontaminace osob (ZDO)

 zařízení dekontaminace techniky (ZTD)



Statistický přehled 

 události s výskytem ptačí chřipky v 
jednotlivých ohniscích nákazy v 
období od 4.1 do 11.1.2017 

 události s výskytem ptačí chřipky v 
období od 12.1 do 31.1.2017, 
jednotlivé sběry kadáverů 

Události FZU1) Zásahy 

JPO
ORP Ivančice 17 3 59

ORP Mikulov 1 0 2

ORP Moravský Krumlov 6 1 52

ORP ostatní 7 12 8

JmK celkem 31 16 121

4.1. -11.1.2017

Ohnisko nákazy
Události FZU1) Zásahy 

JPO
ORP Ivančice 18 0 18

ORP Mikulov 1 2 1

ORP Moravský Krumlov 0 1 0

ORP ostatní 46 27 46

JmK celkem 65 30 65

ORP

12.1.-31.1.2017

 přehled událostí, u kterých byla provedena plošná 

likvidace drůbeže jednotkami PO

Místo události Období JPO
Počet    

JPO

Počet 

techniky

Počet 

osob

HZS JmK 12 31 91

JSDHo 5 6 27

Celkem 17 37 118

HZS JmK 19 39 139

JSDHo 6 8 51

Celkem 25 47 190

HZS JmK 2 4 9

JSDHo 0 0 0

Celkem 2 4 9

Znojmo, Moravský Krumlov, Rakšice 4.1.-8.1.2017

Brno-venkov, Ivančice2) 7.1.-11.1.2017

8.1.-8.1.2017Břeclav, Brod nad Dyjí

Legenda:

1) FZU - jedná se o událost, ke 
které nebyla vyslána JPO, ale 
událost byla řešena ve 
spolupráci s jiným subjektem 
(obecní policie, starosta obce, 
KVS)

2) událost zahrnuje  i plošnou 
likvidaci drůbeže v obci Nová 
Ves a Oslavany









Práce s medii prostřednictvím HZS JmK

 v době nasazení jednotek v ochranných pásmech při likvidaci chovů 
drůbeže byla plně využita služba pohotovosti tiskového mluvčího 
v mimopracovní době:

• tiskový mluvčí na místě událostí poskytoval aktuální informace pro 
přítomná média, zejména pro: ČT, Český rozhlas, ČTK, TV Prima, TV Nova 
a Deník

• další informace byly poskytovány na dotazy novinářů telefonicky

• z místa zásahu mluvčí vyřídil 4 živé vstupy do České televize a 1 pro TV 
Prima 

• kromě poskytování aktuálních informací zajistil tiskový mluvčí natáčení 
reportáže ČT o sběru uhynulých ptáků v okolí Ivančic vč. natáčení na PS 
Ivančice 

• navrat-ptaci-chripky, opatreni-kvuli-ptaci-chripce

 informace byly také průběžně aktualizovány na webových stránkách    
a Facebooku HZS JmK

• v průběhu 4.1 až 11.1. vydal tiskový mluvčí 8 tiskových oznámení 
souvisejících s ptačí chřipkou 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100104/obsah/513944-navrat-ptaci-chripky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100105/obsah/514198-opatreni-kvuli-ptaci-chripce


Poznatky z průběhu MU

 Pozitiva:

• přístup a vysoké nasazení zasahujících 
složek

• materiální a technická pomoc a 
zabezpečení ze strany obecních úřadů 
při poskytnutí občerstvení a zázemí 
pro zasahující složky

• Zřízení krizové linky na KVS

• využití Městské Policie a členů JSDH 
pro navigaci, z důvodu místní znalosti

• Přítomnost PCŘ v rámci 
„vyhrocených“ situací při komunikaci 
s chovateli

• zřízení mobilního operačního 
pracoviště (MOP)

• využití příslušníků z událostí 
nezasažených ÚO HZS JmK

• Nasazení jednotek předurčených      
na ochranu obyvatelstva

• Využití místních znalostí velitelů

• Omezení ze strany KVS s vypisováním 
průvodního listu u sběru kadáverů

• Stanovený systém shromažďování 
drůbeže (nádoby na komunální 
odpad, OA s přívěsnými vozíky)

• Stanovený stupeň ochrany a znalost 
příslušníků s vystrojením

• Stanovení přepravy odchytových 
skupin, využití „brodilky“ (NA na
podvozku  T 815-7 s korbou určenou 
pro přepravu osob)

• Práce tiskového mluvčího v místě MU



Poznatky z průběhu MU

 Negativa HZS:

• Pozdě zřízení štábu VZ

• Špatně zvolená společná činnost 
štábu VZ a štábu ORP (rušili se)

• Dlouhé čekací doby po vystrojení 
pracovních skupin

• Špatná informovanost nezasažených 
územních odborů v Jihomoravském 
kraji

• Poddimenzování velitelských kádrů

• Dlouhé nasazení pracovních skupin

• Promíchávání pracovních skupin 
(špatné značení)

• nedostatek lepících pásek 

• Dlouhé čekací doby na dekontaminaci

• „zatoulané“ osobní věci zasahujících

 Negativa spolupráce SVS (KVS):

• nepružné rozhodování zástupců 
veterinární správy a časté změny 
rozhodnutí (např. počty nasazených 
veterinářů, nejednotnost postupů)

• usmrcování drůbeže pomocí injekcí 
(časově a personálně zdlouhavé          
a náročné)

• nedostatečný počet plynovacích 
jednotek

• nutnost neustálé přítomnosti 
zástupce VS ve štábu VZ

• změny utráceného ptactva v průběhu 
zásahu



Poznatky z průběhu MU

 Všeobecná negativa:
 minimum informací při rozbíhající se 

MU

 prvotní únik informací do médií, aniž by 
byl informován jakýkoli orgán veřejné 
správy (např. KrÚ, HZS,….)

 obtížná spolupráce s některými 
chovateli

 Nutnost se vracet na některá místa 
vícekrát (nezastižení majitelů)

 extrémní klimatické podmínky pro 
zásah (mráz)

 dlouhá doba do provedení závěrečné 
dezinfekce

 mimořádná událost náročná na síly       
a prostředky, nedostatek času               
na regeneraci a odpočinek

 Špatný pohyb v OOP

• Občasné ponechání nádob na 
komunální odpad se živou drůbeží 
(„kvokající popelnice“)

• Práce v nočních hodinách (osvětlení   
v místě odchytu drůbeže)

• Absence drobného materiálu             
na odchyt drůbeže (např. rybářský 
podběrák)

• Občasné ponechání nádob na 
komunální odpad se živou drůbeží 
(„kvokající popelnice“)



Teoretická část



Postup složek IZS (STČ – 11/IZS)

 postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích v případě žádosti 
orgánu veterinární správy o společné řešení mimořádné události (MU)

 za MU se považuje situace, kdy nelze zvládnout likvidaci ohniska nákazy 
silami a prostředky chovatele respektive příslušného orgánu veterinární 
správy

 složky IZS budou zapojeny v případě, že příslušný orgán veterinární správy 
požádá HZS ČR o společné řešení MU spojené s mimořádnými opatřeními 
ke zdolání nákazy chřipky ptáků a v zájmu ochrany veřejného zdraví a 
opatření k zabránění šíření nákazy (prostřednictvím OPIS GŘ nebo KOPIS)

 organizace záchranných a likvidačních prací podle zákona o IZS na úrovni: 

• taktické (v místě zásahu)       Velitel zásahu

• operační (operačního řízení společného zásahu složek IZS)        OPIS IZS=KOPIS 
HZS

• strategické (řízení na úrovni krizových štábů)        ORP, HZS kraje, GŘ HZS ČR,  
Ministerstvo vnitra,….



Taktická úroveň (STČ – 11/IZS)

 velitel zásahu:

• velitel jednotky požární ochrany, který řídí zásah a koordinuje součinnost složek 
IZS v místě zásahu (vychází z odborných stanovisek nebo doporučení orgánů 
veterinární správy)

• zřizuje štáb velitele zásahu

• řídí se obecnými pravidly při zásahu na nebezpečnou látku        prioritní je 
zajistit bezpečnost zasahujících osob a zabránit šíření nákazy

 taktika na místě zásahu (nakaženého chovu): 

• vedoucí jednotlivých složek IZS vedou seznam všech svých osob pohybujících 
se v ohnisku nákazy (pro případ vzniku infekce virem H5N1)

• průzkum: sledování situace na místě MU, kontaktovat majitele, zástupce 
orgánu veterinární správy, případně další složky IZS

• štáb velitele zásahu: určit místo pro práci štábu a povolat členy štábu + 
případné další zástupce (KVS, PČR, AČR, KHS, ZZS,….)

• posouzení kapacitních možností: asanačních podniků, přepravní kapacity pro 
odvoz kadáverů, potřebné síly a prostředky pro utrácení drůbeže



Taktická úroveň (STČ – 11/IZS)

• poučení o zdravotních rizicích: poučení zasahujících osob prostřednictvím KHS

• organizace místa zásahu: po domluvě s orgány VS, chovatelem, zástupci PČR     
a dle dispozice prostorů pro dekontaminaci (dezinfekci) osob a techniky 
rozdělení místa zásahu        vytyčení nebezpečné a vnější zóny

• určení režimových vstupů a výstupů: do nebezpečné zóny

• stupeň ochrany a OOP: stanovit způsob (stupeň ochrany zasahujících)

• informování veřejnosti a médií: dohodnout s orgány VS a PČR rozsah a způsob 
informování medií

• zajištění asistence při utrácení: dle způsobu utrácení zajistit síly a prostředky 
pro vyklizení hal, osobní ochranné prostředky pro vyklizení a další plánované 
činnosti

• technické vybavení pro utrácení: ve spolupráci se SVS zajistit potřebné 
vybavení pro utrácení drůbeže, měření koncentrace plynu v hale (v kontejneru) 
a v jejím okolí

• stanoviště dekontaminace osob atechniky      před vstupemdonebezpečné zóny

• dle pokynů orgánů VS o způsobu utrácení zabezpečit: utěsnění haly nebo 
vynášení drůbeže do kontejnerů k utrácení



Taktická úroveň (STČ – 11/IZS)

• plynování: zabezpečit zaplynování utěsněné haly (kontejnerů) a průběžné 
měření koncentrace plynu v hale i mimo halu

• odvětrávání: po uplynutí doby expozice a na pokyn orgánu VS zajistit bezpečné 
odvětrání haly (kontejneru)

• odstranění kadáverů: zabezpečit pomoc při odstranění kadáverů z haly

• plošná (předběžná) dezinfekce: v případě nedostatečné kapacity chovatele 
zajistit plošnou dezinfekci haly. Nutný dostatečný počet dýchací techniky, 
protichemických ochranných oděvů, CAS pro dopravu vody a dezinfekčních 
prostředků

• vyklízení haly: po uplynutí doby působení dezinfekčního prostředku zabezpečit 
pomoc při vyklizení dezinfikovaného obsahu haly jako např. podestýlka, 
exkrementy, peří apod., provádí složky IZS, pokud nezajistí chovatel

• úklid haly: zabezpečit pomoc při úklidu a mytí haly, pokud nezajistí chovatel

• závěrečná dezinfekce: zajistit pomoc při závěrečné dezinfekci ohniska nákazy, 
provádí složky IZS, pokud nezajistí chovatel

• předání místa zásahu: pokud je provedena závěrečná dezinfekce a po dohodě   
s orgány veterinární správy, předat místo zásahu chovateli



Operační úroveň (STČ – 11/IZS)

• SVS – státní veterinární správa

• KVS – krajská veterinární správa

• OPIS GŘ – operační a informační 
středisko generálního ředitelství 
HZS ČR

• KOPIS – operační a informační 
středisko HZS kraje

OPIS IZS – operační a informační   
středisko složek IZS

• ZOS ZZS kraje – zdravotnické 
operační středisko ZZS kraje

• SOC MO – společné operační 
centrum Ministerstva obrany

• OS PP – operační středisko 
operačního odboru Policejního 
prezidia ČR

• IOS KŘP – integrované operační 
středisko krajského ředitelství  
policie



Jednotky požární ochrany (STČ – 11/IZS)

 zásah v případě sběru uhynulých ptáků v přírodě spočívá ve sběru 
uhynulého zvířete (kadáverů), jeho uložení do transportních obalů k 
vyšetření nebo k likvidaci a případné dezinfekci místa nálezu:

• dožádat na místo přes KOPIS zástupce KVS nebo veterinárního lékaře nebo jej 
informovat a postupovat dle dohodnutého postupu

• použití osobních ochranných prostředků (OOP)

• vytyčení nebezpečné zóny 10 m od uhynulého ptáka (jištění hasičů v NZ se 
pro účely této činnosti neprovádí)

• nástupní prostor pro zásah a dekontaminační stanoviště je nutné stanovit 
mimo místa znečištěná trusem ptáků a mimo výběhy drůbeže

• uhynulý pták (kadáver) se uloží do dvou samostatně uzavřených 
polyethylenových pytlů, před vložením do dalšího pevného transportního 
obalu se povrch vnějšího pytle dezinfikuje a podle pokynů krajské veterinární 
správy předá k vyšetření nebo k likvidaci

• je vhodné předurčit operační skupiny, aby mohl být sledován zdravotní stav 
hasičů, byla zachována určitá zručnost a praxe při nasazení a bylo je možno 
nahradit jinými hasiči (doporučuje se je zřídit na každé stanici typu C)



Jednotky požární ochrany (STČ – 11/IZS)



Jednotky požární ochrany (STČ – 11/IZS)

 opatření k minimalizaci rizika přenosu ptačí chřipky na člověka u 
zasahujících složek IZS:

• minimalizace doby expozice infekčním agens (H5N1)

• používání osobních ochranných prostředků.

• důsledné provádění dezinfekce a dodržování zásad osobní hygieny

• vakcinace sezónní očkovací látkou proti chřipce.

• sledování zdravotního stavu exponovaných osob

 princip pravidelné denní sebekontroly:

• pravidelná denní sebekontrola se provádí ještě 10 dnů po poslední expozici 
infekčním agens a spočívá ve sledování vlastního zdravotního stavu se 
zvýšeným důrazem k následujícím příznakům:

o zvýšená teplota nad 38 °C

o kašel

o bolest v krku

o dýchací obtíže

o zažívací poruchy, např. zvracení, průjem, bolesti břicha



Osobní ochranné prostředky OOP (STČ – 11/IZS)

 sběr uhynulých ptáků ve volné přírodě:

• jednovrstvý zásahový oděv 

• jednorázový protichemický ochranný oděv 

(např. Tychem C, Tychem F, Mikroguard 2500 plus)

• pryžová holeňová obuv

• pryžové rukavice

• polomaska (respirátor) s ochrannými brýlemi nebo filtrační dýchací přístroj 
(obličejová maska s filtrem P3 nebo MOF-6).

 práce v uzavřených objektech v ohnisku nákazy (např. při vyklízení):

• jednorázový protichemický oděv, spoje zatahovat samolepící páskou nebo 
protichemický ochranný oděv kryjící jednovrstvý zásahový oděv

• pryžová holeňová obuv, latexové chirurgické rukavice v kombinaci s odolnými 
pryžovými rukavicemi nebo s protichemickými ochrannými rukavicemi se 
speciální úpravou proti protržení

• filtrační dýchací přístroj (obličejová maska s filtrem P3 nebo MOF-6) nebo 
filtrační polomaska FF P3 spolu s uzavřenými protiprašnými ochrannými 
brýlemi



Osobní ochranné prostředky OOP (STČ – 11/IZS)

 práce v uzavřených objektech v ohnisku nákazy při plynování hal, plošné 
dezinfekci nebo v silně exponovaných místech dezinfekčními prostředky:

• plynotěsný protichemický ochranný oděv přetlakový s izolačním dýchacím 
přístrojem umístěným pod oděvem - typ 1a (např. OPCH-90)

 postup při odkládání OOP:

• sejmutí protichemických ochranných rukavic nebo použitých pryžových 
rukavic

• sejmutí kapuce ochranného oděvu z vnitřní strany

• rozepnutí a shrnutí ochranného oděvu k holeňové obuvi

• sejmutí gumové holeňové obuvi popř. návleku a ochranného oděvu

• sejmutí ochranné masky s filtrem

• pokud jsou použity ochranné brýle a filtrační polomaska sejmou se nejdříve 
ochranné brýle a následně filtrační polomaska

• sejmutí latexových chirurgických rukavic

• okamžitá dezinfekce rukou a obličeje a oplach pitnou vodou

• (Latexové chirurgické rukavice se snímají jako poslední. Pokud je použita          
ochranná plovací vesta, svléká se jako první)



Osobní ochranné prostředky OOP (STČ – 11/IZS)

 manipulace s použitými jednorázovými OOP:

• použité jednorázové osobní ochranné pracovní prostředky se ukládají 
do dvou samostatně uzavíratelných polyethylenových pytlů

• po dezinfekci vnějšího pytle se ukládají do pevného transportního obalu, 
např. sudu a budou likvidovány jako nebezpečný odpad nebo budou 
ponechány v místě ohniska a likvidovány společně s kadávery a jinými 
kontaminovanými předměty

• likvidace se provádí v určených spalovnách (informace o rozmístění spaloven 
v jednotlivých krajích podá příslušný orgán životního prostředí)

 ochranný kombinovaný filtr MOF-6:
• Rozsah ochrany: Organické, anorganické, kyselé 

plyny a páry, chlor, cyklohexan, toluen, alkohol, 
fosgen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, 
sarin, yperit, formaldehyd, brom, chlorovodík  
a fluorovodík, amoniak, organické aminy, prach 
a kapalné částice, aerosoly, toxické výpary, 
biologické pevné látky , kapalné aerosoly, 
radioaktivní aerosoly, bakterie a viry





1. – ochranná známka

2. – výrobce kombinézy

3. – identifikace modelu

4. – označení CE – oděv 
odpovídá normám pro 
ochranné oděvy kategorie III

5. – udává shodu s aktuálními 
evropskými normami pro 
ochranné chemické oděvy

6. – ochranné uzemnění

7. – typ celotělové ochrany

8. – ochrana proti  částicové 
radioaktivní kontaminaci

9. – uživatel by jsi mě přečíst 
návod

10. – piktogram velikosti

11. – ochrana proti 
biologickému nebezpečí 

12. – rok výroby

13. – hořlavý materiál

14. – nepoužívejte opakovaně

15.  - shoda s normami v 
eurasijské oblasti



Dezinfekce - dekontaminace (STČ – 11/IZS)

 standartní dezinfekční prostředky:

• Persteril 36 %

o dezinfekce pokožky 0,2% vodným roztokem, expoziční doba 1 minuta       
a následný oplach čistou pitnou vodou

o dezinfekce ochranných oděvů nebo povrchů 2% vodným roztokem, 
expoziční doba 1 minuta a následný oplach vodou

• Chlornan sodný - roztok 

o dezinfekce věcných prostředků a techniky vodným roztokem připraveným 
tak, aby koncentrace aktivního chlóru v aplikovaném roztoku byla min. 
2 % hm. (např. komerčně dodávaný roztok chlornanu sodného nebo 
SAVO) a následný oplach vodou

• Chlornan sodný – pevný nebo chlornan vápenatý - pevný

o dezinfekce místa sběru kadáverů posypem, vyjma vodních ploch

• další přípravky např. Hvězda, Virkon, Chloramin TS



Způsoby utrácení drůbeže (STČ – 11/IZS)

 injekční způsob utrácení:

• provádí veterinární lékař ve spolupráci s PSLN  (pohotovostní středisko pro 
likvidací nákaz) na základě nařízených veterinárních opatření převážně             
v drobnochovech 

 utrácení pomocí plynu:

• využíváni převážně v hromadných chovech zaplynováním haly (nutnost 
utěsnění) nebo v plynotěsných kontejnerech

• dodávku plynu (CO2 nebo CO) včetně potřebného technického vybavení 
zajistí SVS

• Oxid uhličitý (CO2)        těžší než vzduch   



Způsoby utrácení drůbeže (STČ – 11/IZS)

• Oxid uhelnatý (CO)        jedovatý plyn, lehčí než vzduch

o využití v utěsnitelných halách u drůbeže ustájené na podestýlce nebo       
v klecových chovech

o utěsnění haly (okna, dveře, ventilace apod.) zajistí chovatel, v případě 
nedostatečné kapacity HZS ČR

o rovnoměrné rozmístění tlakových lahví s CO v hale, zajistí HZS ČR

o po dosažení příslušné koncentrace CO (v souladu s platnou legislativou)   
je nutno drůbež ponechat v zaplynovaném prostředí 45-60 min

o měření koncentrace CO v okolí haly zajistí HZS ČR

o měření koncentrace CO v hale zajistí SVS

o po utracení drůbeže je nutno halu důkladně odvětrat zajistí HZS ČR

 operativní manuál pro AI (aviární influenza), který je součástí 
pohotovostního plánu SVS pro případ výskytu AI

• podrobněji rozpracované informace k jednotlivým činnostem v souvislosti      
s ptačí chřipkou 



Děkuji za pozornost…


