Výzva k zajištění biologické ochrany chovů exotického ptactva při
výskytu ptačí influenzy na území ČR.
Vážení kolego, příteli,
opět nám nastává několikaměsíční rizikové období, ve kterém reálně hrozí opětovný výskyt
ptačí influenzy (chřipky) na našem území. Ve snaze předejít zbytečným nedorozuměním
chceme navázat na naší předešlou činnost z jara letošního roku, kdy jsme se s ptačí chřipkou
potýkali naposledy. Stále ještě máme čas se na vše připravit.
Aktuálně již byla ptačí chřipka zjištěna na severu Německa. Pravděpodobnost jejího
opětovného výskytu na našem území je v historicky krátké době více než velmi
pravděpodobná. Již v minulém týdnu Státní veterinární správa (dále jen SVS) vydala
doporučení pro preventivní opatření v chovech. Klub přátel exotického ptactva (KPEP) se ke
SVS připojuje, a doporučuje chovatelům, aby důkladně zvážili následující opatření zajišťující
biologickou ochranu chovů:
1. Bez ohledu na výskyt ptačí chřipky na našem území doporučujeme:
 Alespoň pro rizikové období připravit zastřešení venkovních výletů za účelem
maximální možné ochrany před kontaktem exotů a jejich krmení a napájení s volně
žijícím ptactvem.
 Dopředu připravené a uzavíratelné vnitřní prostory voliér a domovů, kam je možné
chov pro případ ohrožení za včasu přemístit, jsou pochopitelně výhodou.
 Provozuje-li chovatel exotického ptactva zároveň chov holubů nebo hospodářské
drůbeže, doporučujeme jejich maximální vzájemnou izolaci. Během poslední vlny
ptačí chřipky na našem území se toto ukázalo jako významný pozitivní faktor pro
zachování chovu exotického ptactva při nařízené likvidaci drůbeže ve vyhlášených
ohniscích, případně v ochranném či dozorovém pásmu. Má-li chovatel exotického
ptactva hospodářskou drůbež v těsném sousedství, je vhodné se s majiteli
dopředu dohodnout na možných preventivních opatřeních.
2. V případě vícečetného výskytu ptačí chřipky předpokládáme brzký zákaz burz. Toto
opatření, zřizované SVS, chápeme jako nutnou prevenci, nejméně omezující naše
chovy. Avšak bez ohledu na to zda tato situace nastane, doporučujeme:
 Během rizikového období nevstupovat do chovů v obuvi a v oděvu, ve kterém jste
se zúčastnili burzy, a dodržovat maximální možnou hygienu.
 Ptactvo, které vezete na burzu více než jednou, izolovat od zbytku chovu (není tím
tedy míněno ptactvo určené k okamžitému prodeji, např. do výkupu nebo
dohodnutému zájemci).
3. V případě výskytu ptačí chřipky na našem území doporučujeme:
 Maximální omezení návštěv ve Vašich chovech. Máme potvrzeno, že kontaminace
z vnějšího prostředí (přenos na oblečení, na botách) představuje velmi významné
riziko přenosu.

 Riziko nákazy přenosem z vnějšího prostředí lze dále snížit používám
dezinfekčních rohoží a ochranných oděvů (obuv, pláště, či montérky určené jen
pro vstup do chovatelské zařízení).
Věříme, že tato doporučení nebudou chápána jen jako mnoho povyku pro nic. I když jsme si
vědomi, že u exotů je riziko nákazy minimální, přesto nelze vyloučit. Daleko větší riziko však
představují úředně nařízená opatření proti šíření nákazy, do kterých vždy nějaký chovatel
exotického ptactva spadne, že ani neví jak. A následky už všichni dobře známe. Pevně
doufáme, že se nám podaří rizikové období přečkat bez jakékoli újmy na našich chovech.
Nebudeme však předbíhat událostem, dále budeme reagovat až na konkrétní vývoj situace.
Ale platí, že základem pro úspěšné zvládnutí rizikového období zůstává dostatečná
informovanost a komunikace mezi chovatelskými organizacemi, chovateli, a SVS.

Prosíme, informujte dále své kolegy v klubu.
Se srdečným pozdravem,
Ladislav Žoha, předseda KPEP, tel. 732483540
Mgr. Jan Cvrček, zmocněnec KPEP pro kontakt se SVS, tel. 721838279

V Praze dne 24. 11. 2017

