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V Českých Budějovicích dne 24.01.2017

Informace o potvrzení vysoce patogenní aviární influenzy u volně žijících ptáků
Dne 24.01.2016 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
z Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu při Státním veterinárním
ústavu Praha (dále jen „NRL“) protokol o zkoušce č. SVP 1058/17, který obsahuje pozitivní výsledek
vyšetření na přítomnost viru aviární influenzy u labutě, která byla nalezena uhynulá dne 18.01.2017
v Českých Budějovicích u lávky přes Vltavu ze strany Plzeňské ulice. Dále jsme obdrželi z NRL protokol
o zkoušce č. SVP 1060/17 obsahující výsledek vyšetření orgánů uhynulé labutě odebrané k vyšetření
na témže místě dne 19.01.2017. V orgánech této labutě byl také prokázán virus avirání influenzy.
Vzhledem k typizaci viru jako viru vysoce patogenní aviární influenzy H5N8 v obou případech uhynulých
labutí nebudou v souladu s platnou legislativou přijímána žádná další opatření a stanovována pásma
kolem místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků. Opatření by byla přijímána pouze v případě výskytu
vysoce patogenní aviární influenzy H5N1.
Vzhledem k potvrzení přítomnosti viru u volně žijících ptáků upozorňujeme na stále platné nařízení
Státní veterinární správ č.j SVS/2017/004572-G ze dne 10.01.2017 a povinnosti z něho vyplývající
především pro chovatele, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí.
Základem je zvýšení biologické bezpečnosti v chovech a zavření drůbeže do budov tak, aby nedošli do
přímého ani nepřímého kontaktu s volně žijícími ptáky, například prostřednictvím kontaminované vody
a krmiva. Dále výše zmíněné nařízení stanovuje zákaz pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva.
Dále přikládáme informační leták o ptačí chřipce určený pro veřejnost, zejména pak pro
drobnochovatele drůbeže.
Dále žádáme Magistrát města České Budějovice o předání výše uvedených informací obyvatelům
města způsobem obvyklým.
S pozdravem

MVDr. František Kouba
ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení
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Přílohy
1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/004572-G (.pdf)
2. Informační leták ptačí chřipka (.pdf)
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