
Aviární influenza neboli Ptačí chřipka 

Jednání s chovateli exotického ptactva na Státní veterinární správě 

 

Na začátku února tohoto roku vytvořila 

skupina lidí z Asociace chovatelů exotického 

ptactva (ACHEP), v čele s Ladislavem 

Žohou, který je předsedou výkonného 

výboru této organizace a zároveň členem 

WPA CZ-SK, návrh legislativních změn pro 

Státní veterinární správu ČR (SVS), v 

souvislosti s opatřeními proti Aviární 

influenze (ptačí chřipce) na našem území. Jednalo se o základní návrhy, které byly psané 

formou dopisu ústřednímu řediteli SVS panu MVDr. Zbyňkovi Semerádovi. Dopis obsahoval 

také žádost o společné jednání ve snaze upravit naší legislativu tak, aby naše chovy byly 

před opatřeními co nejvíce chráněné a aby se nemohly opakovat excesy, ke kterým v 

uplynulých týdnech došlo. Někteří z nás tvrdili, že je tento dopis zbytečný a nikdo se jím 

nebude na SVS zabývat, ale s potěšením vám musím oznámit, že opak je pravdou. 

Na základě tohoto dopisu se v pátek 10. března 2017 uskutečnilo v sídle SVS v Praze 

jednání se zástupci chovatelských organizací exotického ptactva. Na toto setkání pozval 

zástupce chovatelů sám MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, který s námi zde 

osobně jednal. Já jsem se této akce zúčastnil jako zástupce WPA CZ-SK, která je také 

členem ACHEP. Jednání trvalo asi dvě hodiny a probíhalo v duchu velmi příjemné diskuse. 

Hlavním řečníkem za nás chovatele byl Ladislav Žoha (předseda výkonného výboru 

ACHEP), který byl na celé jednání špičkově připraven a dal tak panu řediteli jasně najevo, že 

máme velký zájem o úzkou spolupráci se SVS. Velmi věcné a cenné příspěvky do diskuse 

měl také pan Zbyněk Laube, který zde zastupoval Klub chovatelů bažantů, okrasného 

vodního ptactva a holoubků. 

Úvodem nás pan Semerád seznámil s obecnou problematikou Aviární influenzy (ptačí 

chřipky) a aktuálním děním okolo této nákazy. Poté probíhala diskuse, během které pan 

ředitel odpovídal na naše dotazy. Na závěr jsme se dohodli na spolupráci mezi našimi spolky 

a SVS. Pokusím se krátce shrnout, o čem jsme byli informováni: 

 

Informace o Aviární influenze 

Zatímco dříve postihovala nákaza výhradně vodní ptactvo, k dnešnímu dni byla prokázána u 

56 druhů ptáků. Nákaza je také postupem času čím dál agresivnější. Určuje se u ní tzv. 

index patogenity, který měl ještě nedávno hodnotu 1,47 a dnes je to hodnota 3,0. Dříve na 

tuto nákazu nehynuli vodní ptáci v takové míře jako dnes. Od podzimu bylo v Evropě 

utraceno mezi 20 a 30 miliony ptáků. Likvidace volně žijícího ptactva, které nákazu přenáší, 

je technicky nemožná a nikde ve světě se nepraktikuje. Kdo se chce před nákazou chránit, 

stát mu proplatí ochranné pomůcky a desinfekční přípravky. Vakcína na ptačí chřipku 

neexistuje a navíc je zakázaná. Prvotně nákazu do chovů zanesou volně žijící ptáci, ale dále 

je masivně rozšiřována lidmi, jejich neopatrností, nevědomostí a nedostatkem prevence. 



Chovatel si může nákazu nevědomky zanést do svého chovu např. na obuvi, kterou běžně 

nosí mimo svůj pozemek. 

 

Sazebník náhrad za utracené ptáky 

Sazebník náhrad za utracené ptáky 

nevytváří SVS, ale Ministerstvo zemědělství 

(MZe), na základě obvyklé ceny ptáků 

v daném období. Nejlepší je mít doklad o 

nákupu ptáků, na jehož základě jsou 

proplaceni. Pokud doklad nemáme, může 

být stanovena obvyklá cena dle znaleckého 

posudku, ale většinou se proplácí dle 

sazebníku MZe. SVS se k ceně vůbec 

nevyjadřuje. Veškeré ptactvo, na které 

žádáme náhradu, nemůže být automaticky 

považováno za chovné. Chovnost je vždy individuálně posuzována. Na žádost o vyplacení 

náhrad je určena lhůta do šesti týdnů po utracení. Podnikatel musí ze zákona umožnit vstup 

do chovu státním orgánům, ale drobnochovatel tuto povinnost nemá. 

 

Udělování výjimek 

Výjimka proti utrácení ptáků může být udělena i přímo v ohnisku nákazy, ale musí být 

odůvodněná. Žádost o výjimku si může každý napsat sám libovolnou formou, nemusí to být 

speciální formulář. Když se vyskytneme v ohnisku nákazy, je dobré ihned kontaktovat 

krizovou linku SVS a nečekat, až se ozve někdo nám. SVS vítá rychlou aktivitu a spolupráci 

z naší strany a také k ní přihlíží při dalším postupu. I když nám bude hynout drůbež na 

zahradě, můžeme dostat výjimku na ptáky v uzavřených voliérách a odchovnách. 

 

Komunikace s chovateli 

Zástupci SVS byli velmi potěšeni z naší iniciativy a zájmu o aktivní spolupráci při řešení 

problémů týkajících se ptačí chřipky na našem území. Byli jsme ujištěni, že nebude docházet 

k utrácení ptáků v zabezpečených chovech. SVS si je vědoma toho, že řada z nás chová 

geneticky velmi cenné jedince a některé ohrožené druhy, či druhy spadající pod mezinárodní 

ochranu CITES. ACHEP nyní zpracovává seznam kontaktů, které předá Státní veterinární 

správě a ta bude na tyto kontakty pravidelně elektronickou poštou rozesílat aktuální 

informace týkající se ptačí chřipky. Budou to většinou představitelé chovatelských 

organizací, kteří budou aktuality dále šířit mezi své členy. Tím bude zabezpečena 

informovanost chovatelů přímo od SVS a nebudeme tak muset dále vstřebávat zkreslené 

informace z médií, kterým jde jen o senzaci a ne reálnou skutečnost. Pan Semerád také 

uvítal návrh, aby zástupci SVS oslovili televizi a odvysílali reportáž pro obyčejné chovatele, 

které může ptačí chřipka postihnout. Mělo by v ní být vysvětleno co vlastně ptačí chřipka je, 

jak se šíří, jak jí předcházet a jak postupovat, když se nákaza v našem okolí objeví. V závěru 



našeho jednání nám bylo ze strany SVS nabídnuto, že se její zástupci rádi zúčastní našich 

chovatelských setkání a vystoupí na nich s přednáškami o ptačí chřipce. 

 

Poděkování 

Na závěr si zaslouží velké poděkovaní tým chovatelů z ACHEP a KPEP, v čele s Ladislavem 

Žohou, díky jejichž iniciativě se mohlo toto příjemné jednání uskutečnit. Všichni jsme z tohoto 

setkání odcházeli s dobrým pocitem a obohaceni o spoustu nových informací. Poděkování 

patří také ústřednímu řediteli Státní veterinární správy, MVDr. Zbyňku Semerádovi, za to že 

nás pozval do příjemného prostředí SVS a věnoval nám svůj čas. 

Ing. Petr Bach DiS., předseda WPA CZ-SK 

 

 

Ďalšie dôležité informácie a kontakty v súvislosti s vtáčou chrípkou nájdete tu:  

 

ČESKO: 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ 

http://www.svscr.cz/wp-content/files/zvirata/Ptaci-chripka-informace-pro-drobnochovatele.pdf 

https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/krizove-linky/ 

 

SLOVENSKO: 

http://svssr.sk/zvierata/HPAI_2017_16.asp 

http://svssr.sk/dokumenty/zvierata/vtacia_chripka.pdf 

http://svssr.sk/dokumenty/zakladne_info/chripka.pdf 

upravil: Z. Figura  

foto: https://www.svscr.cz/fotogalerie-aviarni-influenza/ 
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