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Informace k ptačí chřipce 

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8, která se v současné době vyskytuje téměř po 

celé Evropě, byla potvrzena v chovech drůbeže, u ptáků chovaných v zajetí a také u volně 

žijících ptáků. Subtyp HPAI způsobuje výrazné úhyny i u vodní drůbeže. Případy potvrzení 

nákazy u volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže jsou patrně spojeny s opožděnou 

podzimní migrací tažných ptáků. 

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté 

zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobují významné přímé 

i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících 

ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo aj. 

Současná forma viru je vysoce patogenní pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl doposud 

zaznamenán.  Jedná se o ptačí formu chřipkových virů, ke kterým není člověk jako savec příliš 

vnímavý.(další informace k ptačí chřipce jsou dostupné na internetových stránkách Státní 

veterinární správy www.svscr.cz – „Ptačí chřipka“ – aktuální nákazová situace). 

Pokud dojde k podezřelému úhynu volně žijících ptáků v katastru obce, prosím nahlaste tuto 

skutečnost na místně příslušné pracoviště Krajské veterinární správy státní veterinární správy 

pro Moravskoslezský kraj. 

V příloze této informační zprávy Vám zasíláme k seznámení se s informačním letákem Ptačí 

chřipka – informace pro veřejnost a se „Sčítacím listem – drůbeže a jiných ptáků 

v drobnochovu“ a „Sčítacím listem – drůbeže a jiných ptáků v registrovaném hospodářství“. 
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S pozdravem 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Přílohy 

1. „Sčítací list – drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu“  
2. „Sčítacím listem – drůbeže a jiných ptáků v registrovaném hospodářství“. 
3. Informační leták – Ptačí chřipka – informace pro veřejnost 
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