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1. Charakter a druh mimořádné události
Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) při
záchranných a likvidačních pracích v případě žádosti orgánu veterinární správy o společné řešení mimořádné
události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků.
Chřipka ptáků (aviární influenza) je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů,
pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva, vyvolaná virem influenzy A. Virus se šíří kontaktem
s ostatními ptáky, vzduchem, kontaminovanými dopravními prostředky, technikou, nářadím, krmivem
a znečištěnou obuví a oděvem. Existuje možnost přenosu viru tažnými a migrujícími volně žijícími ptáky,
zejména vrubozobými (vodními). Inkubační doba nemoci je 3 až 7 dní.
Za mimořádnou událost (dále jen „MU“) se považuje situace, kdy nelze zvládnout likvidaci ohniska
nákazy silami a prostředky chovatele respektive příslušného orgánu veterinární správy. Likvidace ohnisek
nákazy je specifickou odbornou záležitostí, kde sehrává hlavní roli Státní veterinární správa ČR (dále jen
„SVS“), místně příslušné krajské veterinární správy (dále jen „KVS“) a působí další subjekty (HZS ČR, Policie
ČR, AČR apod.).
Záchrannými a likvidačními pracemi složek IZS se rozumí opatření spojená s likvidací nákazy
u nakažených chovů, které je považováno za ohnisko nákazy, a také sběr uhynulých volně žijících, zejména
vodních ptáků v přírodě podezřelých z nákazy (husa nebo labuť – 1 kus a více, jiní vrubozobí ptáci – více než
5 kusů), který slouží ke zjištění výskytu nákazy a k eliminaci jejího dalšího šíření.

2. Zapojení IZS do řešení mimořádné události
MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů organizují zapojení sil a prostředků složek IZS uvedených v poplachových
plánech IZS (včetně zapojení Armády ČR) do opatření stanovených touto typovou činností na vyžádání
orgánu veterinární správy. HZS kraje dohodne způsob komunikace s orgány veterinární správy a projedná
společný postup HZS kraje a zapojení složek IZS.
Složky IZS budou zapojeny v případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá HZS ČR
o společné řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání nákazy chřipky ptáků
a v zájmu ochrany veřejného zdraví a opatření k zabránění šíření nákazy. Žádost bude podána:
a) generálnímu řediteli HZS ČR, cestou operačního a informačního střediska MV-GŘ HZS ČR (dále jen
„OPIS GŘ“), nebo
b) řediteli HZS kraje, cestou operačního a informačního střediska HZS kraje (dále jen „KOPIS“).
Žádost bude písemná a může mít i formou záznamu z jednání příslušné nákazové komise. O záměru
požádat o společné řešení mimořádné události budou OPIS GŘ a KOPIS informována dopředu telefonicky.
Právním důsledkem uvedené žádosti je organizace záchranných a likvidačních prací podle zákona o IZS
na úrovni:
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a) místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpravidla v ohnisku chřipky
ptáků nebo v ochranném pásmu), kde bude ustaven velitel zásahu pro koordinaci nasazení složek
IZS dle zákona o IZS (§19),
b) operačního řízení společného zásahu složek IZS prostřednictvím operačního a informačního
střediska IZS,
c) obce s rozšířenou působností, kraje, generálního ředitelství HZS ČR nebo Ministerstva vnitra jako tzv.
strategické řízení, při kterém může být svolán pro koordinaci záchranných a likvidačních prací
příslušný krizový štáb (obce s rozšířenou působností, kraje, generálního ředitelství HZS ČR,
Ministerstva vnitra),
přičemž
opatření
a
postup
orgánů
veterinární
správy
dle
zákona
166/1999
Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární zákon“), jakož i všechna
ustanovení vyplývající z uvedeného zákona budou v souladu s § 4 odst. 5 zákona o IZS plně respektována
na všech úrovních řízení v IZS.
Za žádost o společné řešení mimořádné události se nepovažuje oznámení krajské veterinární správy
a městské veterinární správy v hl. m. Praze o vzniku nákazy kraji, obcím, příslušnému KOPIS, Policii ČR
podle § 49 odst. 1 písmeno e) veterinárního zákona nebo vyžádání si jeho součinnosti k některým úkonům
podle § 57 veterinárního zákona.

3. Velitel zásahu a taktika na místě zásahu
Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany, který řídí zásah a koordinuje součinnost složek IZS
v místě zásahu; při rozhodování vychází z odborných stanovisek nebo doporučení orgánů veterinární správy.
Ke koordinaci činnosti složek IZS v místě zásahu zřizuje velitel zásahu štáb velitele zásahu.
Taktika na místě zásahu spočívá na obecných pravidlech při zásahu na nebezpečnou látku. Prioritně
je třeba zajistit ochranu zasahujících osob a zabránit šíření nákazy. Vedoucí jednotlivých složek IZS si vedou
seznam všech svých osob pohybujících se v ohnisku nákazy pro případné dohledání kontaktů k zavedení
protiepidemických opatření v případě vzniku infekce virem H5N1.
Zásah v místě nakaženého chovu spočívá v provedení průzkumu, uzavření místa mimořádné události;
určení nebezpečné a vnější zóny se stanovením vstupů a výstupů pro zásah složek IZS a spolupracujících
osob, likvidace chovu, vyklizení objektu, zajištění dezinfekce osob a techniky a provedení závěrečné
dezinfekce objektu nakaženého chovu, vždy v souladu s pokyny orgánů veterinární správy. Orgán veterinární
správy stanoví nezávisle na uvedené taktice také ochranná pásma a pásma dozoru s odpovídajícími
veterinárními opatřeními, např. pro jiné chovatele.
Zásah v případě jednotlivého sběru uhynulých ptáků v přírodě spočívá ve sběru uhynulého zvířete
(kadáveru), jeho uložení do transportních obalů k vyšetření nebo k likvidaci a případné dezinfekci místa
nálezu.

4. Stupeň poplachu
O stupni poplachu rozhoduje povaha konkrétního zásahu, zpravidla se při likvidaci nakaženého chovu
vyhlašuje třetí stupeň poplachu, v případě jednotlivého sběru uhynulých ptáků v přírodě první stupeň.

5. Časové vymezení zásahu řešeného podle této typové činnosti
Řešení mimořádné události začíná žádostí orgánů veterinární správy o společné řešení mimořádné
události a končí ukončením požadovaných likvidačních prací, zpravidla po závěrečné dezinfekci objektu, kde
byl nakažený chov.

6. Síly a prostředky složek IZS
Budou nasazovány v souladu s poplachovým plánem IZS kraje, ústředním poplachovým plánem IZS
a touto typovou činností.
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7. Činnost správních úřadů, chovatelů a složek IZS
a) Orgány veterinární správy
Orgány veterinární správy postupují v souladu s manuálem pro Aviární influenzu, který je zpracován
na základě právních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb., vyhláška č. 36/2007 Sb.), které jsou v aktuální podobě
k dispozici na portále Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a v souladu s touto typovou činností.
Orgány veterinární správy se rozumí SVS a KVS, která organizuje činnost krajského centra tlumení
nákaz. Státní správu ve věcech veterinární péče vykonávají orgány veterinární správy, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a obce.

b) Obec
Obec dotčená veterinárními opatřeními souvisejícími s vyhlášením ohniska chřipky ptáků zabezpečuje
především úkoly v ochraně obyvatelstva (viz list orgánů veterinární správy, chovatelů a dalších subjektů).

c) Chovatelé
Plní úkoly uložené orgány veterinární správy na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a změně některých zákonů, § 12 (viz list orgánů veterinární správy, chovatelů a dalších subjektů).

d) HZS ČR a jednotky PO
HZS ČR a jednotky PO budou provádět záchranné a likvidační práce v souladu s postupem vyhlášeným
orgány veterinární správy a listem jednotek PO této typové činnosti.

e) Policie ČR
Policie ČR bude po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v rámci IZS nebo samostatně
na vyžádání orgánu veterinární správy zajišťovat činnosti podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky a v souladu s listem Policie ČR této typové činnosti.

f)

Armáda ČR

V případě potřeby bude na vyžádání provádět likvidační práce podle pokynů OPIS GŘ a velitele zásahu
v souladu s listem Armády ČR této typové činnosti.

g) Zdravotnická záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba kraje (ZZS kraje) bude provádět záchranné práce v souladu s listem
Zdravotnické záchranné služby a zdravotní péče této typové činnosti.

h) Krajská hygienická stanice
Krajská hygienická stanice (KHS) bude provádět činnosti v souladu s listem orgánů ochrany veřejného
zdraví této typové činnosti.

i)

Hejtmani krajů a starostové obcí s rozšířenou působností

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací v ohnisku nákazy mohou hejtmani krajů a starostové obcí
s rozšířenou působností využívat krizové štáby, přičemž cílem koordinace je:
1. stanovit priority provádění záchranných a likvidačních prací při opatřeních majících dopad
na obyvatelstvo a infrastrukturu územního celku v souladu s opařeními orgánů veterinární správy,
popř. orgánů ochrany veřejného zdraví,
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2. zabezpečit logistické podmínky pro činnost složek IZS při provádění záchranných a likvidačních
prací, pokud budou složkami vyžadovány.

j)

Ministerstvo vnitra

Při koordinaci záchranných a likvidačních prací Ministerstvo vnitra zabezpečuje:
1. stanovení priorit provádění záchranných a likvidačních prací,
2. zapojení sil a prostředků v působnosti Ministerstva vnitra, ve prospěch a v souladu s potřebami
provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva podle Ústředního
poplachového plánu IZS, v souladu s požadavky SVS.

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR

Podpis
dne:
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Příloha č. 1 - DEZINFEKCE

1. Rozsah provádění dezinfekce
HZS ČR a Armáda ČR budou připraveny na provádění dezinfekce
a) Obvodu pneumatik kol a podběhů vozidel – zpravidla broděním v dezinfekčním roztoku (viz níže
standardní dezinfekční prostředky), výška hladiny musí být minimálně 10 cm. Podběhy vozidel musí
být dezinfekčním roztokem vystříkány.
b) Vnějšího povrchu celého vozidla – pomocí stanoviště dekontaminace techniky dezinfekčním roztokem
případně mycího rámu.
c) Kontaminovaných ploch a terénu včetně místa, ze kterého byl proveden sběr kadáveru (kromě vodní
hladiny) – posypovými dezinfekčními prostředky.
d) Kontaminovaných osob – v rozvinutém stanovišti dekontaminace osob.
e) Věcných prostředků použitých ke sběru uhynulých zvířat, např. lopatka, kleště – postřikovými
prostředky.
f)

Odložených osobních ochranných prostředků: gumová holeňová obuv, protichemické rukavice,
ochranná obličejová maska, brýle, protichemický ochranný oděv (kromě jednorázového
protichemického ochranného oděvu s kapucí). Dezinfekce se provede na dekontaminačním
stanovišti. Opětovně se tyto osobní ochranné prostředky dezinfikují po svléknutí nově připraveným
dezinfekčním roztokem v souladu s návodem, který dodal výrobce dezinfekčního činidla. Po uplynutí
expoziční doby se prostředky opláchnou čistou vodou a nechají se uschnout.

g) Ochranné plovací vesty ponořením do dezinfekčního roztoku na dobu v souladu s návodem, který
dodal výrobce dezinfekčního činidla. Po uplynutí expoziční doby se opláchne čistou vodou a nechá
uschnout.
h) Dezinfekce věcných prostředků a požární techniky (loď) použitých při zásahu se provede
opakovaným postřikem dezinfekčním roztokem s expoziční dobou v souladu s návodem, který dodal
výrobce dezinfekčního činidla a následným oplachem čistou vodou.
Roztok nesmí nikdy zaschnout.

S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisí i likvidace použitého dezinfekčního roztoku. Způsob
likvidace musí být projednán rovněž s orgány životního prostředí.
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2. Standardní dezinfekční prostředky
a) Persteril 36 %
•

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

•

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

b) Chlornan sodný – roztok
Dezinfekce věcných prostředků a techniky vodným roztokem připraveným tak, aby koncentrace
aktivního chlóru v aplikovaném roztoku byla min. 2 % hm. (např. komerčně dodávaný roztok
chrornanu sodného nebo SAVO). Následný oplach vodou.

c) Chlornan sodný – pevný nebo chlornan vápenatý - pevný
Dezinfekce místa sběru kadáveru posypem, vyjma vodních ploch.

d) Hvězda
Dezinfekce pokožky, ochranných oděvů a techniky min. 10% vodným roztokem, expoziční doba
5 minut a následný oplach čistou vodou. Příprava 100% dezinfekčního činidla v poměru 4 díly složky
AA a 1 díl složky CC, způsob aplikace postřikem.

e) Virkon
Dezinfekce chovných prostor, obuvi, pneumatik, způsob aplikace postřikem, forma vodorozpustného
prášku nebo tablet, příprava dle návodu výrobce.

f)

Chloramin TS
Dezinfekce povrchů pevným přípravkem nebo dezinfekce ochranných a věcných prostředků
a techniky vodným roztokem připraveným tak, aby koncentrace aktivního chlóru v aplikovaném
roztoku byla min. 2 % hm. Ředí se vodou o teplotě 30-40ºC. Expoziční doba 30 min. a následný
oplach vodou.
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List
velitele zásahu
složek integrovaného
záchranného
systému

Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 11/IZS
Ministerstvo vnitra
GŘ HZS ČR
Číslo jednací:
MV- 93579/PO-IZS2010

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Gestor listu:

MV – generální
ředitelství HZS ČR

Chřipka ptáků

Postup velitele zásahu složek integrovaného záchranného systému (IZS)
v případě nasazení složek IZS (kontrolní list)
1. Průzkum; sleduje situaci na místě mimořádné události (velikost farmy, příjezdové komunikace, velikost
nástupních ploch), kontaktuje majitele či správce farmy, zajistí přítomnost zástupce orgánů veterinární
správy, případně přítomnost zástupců dalších složek IZS.
zahájeno

splněno

2. Štáb velitele zásahu; určí místo pro práci štábu a povolá členy štábu rozšířené o zástupce chovatele,
orgánu veterinární správy, PČR, KHS, AČR, případně dalších zástupců složek IZS.
zahájeno

splněno

3. Posouzení kapacitních možností; ve spolupráci s orgány veterinární správy a v návaznosti na způsob
utrácení drůbeže posoudí aktuální kapacitní možnosti asanačních podniků, přepravní kapacity pro odvoz
kadáverů a stanoví potřebné síly a prostředky pro utrácení drůbeže. Je nutné počítat i s prací v nočních
hodinách. Vyžádání SaP cestou KOPIS.
zahájeno

splněno

4. Poučení o zdravotních rizicích chřipky ptáků; zabezpečí poučení zasahujících osob prostřednictvím
krajské hygienické stanice.
zahájeno

splněno

5. Organizace místa zásahu; po domluvě s orgány veterinární správy, chovatelem, zástupci PČR a dle
dispozice objektu s přihlédnutím k velikosti a únosnosti ploch pro dekontaminaci (dezinfekci) osob a
techniky rozdělí místo zásahu na nebezpečnou zónu a vnější zónu. Dle prováděných činností je možno
v nebezpečné zóně vytvářet sektory, např.: vyklizení hal od nakažené drůbeže a jejich vynášení do
kontejnerů, resp. vyklizení hal od utracené drůbeže po zaplynování haly (dle aplikovaného postupu
utrácení), plošná dezinfekce.
zahájeno

splněno

6. Určení režimových vstupů a výstupů; určí režimové vstupy a výstupy do nebezpečné zóny.
zahájeno
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7. Stupeň ochrany a OOP; stanoví způsob resp. stupeň ochrany zasahujících.
zahájeno

splněno

8. Informování veřejnosti a médií; dohodne s orgány veterinární správy a PČR rozsah a způsob
informování veřejnosti a médií, stanoví osoby oprávněné podávat na místě zásahu informace.
zahájeno

splněno

9. Zajištění asistence při utrácení; dle rozhodnutí orgánů veterinární správy o způsobu utrácení zajistí ve
spolupráci s chovatelem a dalšími složkami IZS: síly a prostředky pro vyklizení hal, osobní ochranné
prostředky pro vyklizení a další plánované činnosti.
zahájeno

splněno

10. Technické vybavení pro utrácení; ve spolupráci se SVS zajistí potřebné technické vybavení pro
utrácení drůbeže, měření koncentrace plynu v hale a v jejím okolí, resp. v kontejneru.
zahájeno

splněno

11. Stanoviště dekontaminace osob; zprovozní stanoviště dekontaminace osob pro jejich dezinfekci před
vstupem zasahujících do nebezpečné zóny.
zahájeno

splněno

12. Stanoviště dekontaminace techniky; zprovozní stanoviště dekontaminace techniky pro její dezinfekci
před vjezdem techniky do nebezpečné zóny.
zahájeno

splněno

13. Dle pokynů orgánů veterinární správy o způsobu utrácení zabezpečí variantu A) nebo B):
A. Utěsnění haly; zabezpečí utěsnění haly. Při použití CO2 zabezpečí otvor v horní části haly pro únik
vytlačeného vzduchu.
zahájeno

splněno

B. Vynášení drůbeže do kontejneru k utrácení; zabezpečí pomoc při vynášení drůbeže do kontejneru
k utracení. Provádí se, pokud nezajistí chovatel.
zahájeno

splněno

14. Plynování; zabezpečí zaplynování utěsněné haly resp. kontejneru a průběžné měření koncentrace plynu
v hale a mimo halu.
zahájeno

splněno

15. Odvětrání; po uplynutí doby expozice a na pokyn orgánu veterinární správy zajistí bezpečné odvětrání
haly resp. kontejneru.
zahájeno
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16. Odstranění kadáverů; v případě plynování haly zabezpečí pomoc při odstranění kadáverů utracené
drůbeže z haly. Provádí složky IZS, pokud nezajistí chovatel.
zahájeno

splněno

17. Plošná (předběžná) dezinfekce; v případě nedostatečné kapacity chovatele zajistí plošnou dezinfekci
haly. Nutný dostatečný počet dýchací techniky, protichemických ochranných oděvů, CAS pro dopravu
vody a dezinfekčních prostředků.
zahájeno

splněno

18. Vyklizení haly; po uplynutí doby působení dezinfekčního prostředku zabezpečí pomoc při vyklizení
dezinfikovaného obsahu haly jako např. podestýlka, exkrementy, peří apod. Provádí složky IZS, pokud
nezajistí chovatel.
zahájeno

splněno

19. Úklid haly; zabezpečí pomoc při úklidu a mytí vyklizené haly. Provádí složky IZS, pokud nezajistí
chovatel.
zahájeno

splněno

20. Závěrečná dezinfekce; zajistí pomoc při závěrečné dezinfekci ohniska nákazy. Provádí složky IZS,
pokud nezajistí chovatel.
zahájeno

splněno

21. Předání místa zásahu; pokud je provedena závěrečná dezinfekce a po dohodě s orgány veterinární
správy, předá místo zásahu chovateli. Tímto zásah pro složky IZS končí.
zahájeno

splněno

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR

Podpis
dne:
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operačních středisek
složek integrovaného
záchranného
systému

Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 11/IZS
Ministerstvo vnitra
GŘ HZS ČR
Číslo jednací:
MV- 93579/PO-IZS2010

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Gestor listu:

MV – generální
ředitelství HZS ČR

Chřipka ptáků

Operační střediska složek IZS a stálá služba správních úřadů
Při realizaci mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků jsou na úrovni operačních
středisek složek IZS, resp. stálých služeb správních úřadů zapojeny následující orgány a instituce:

HZS ČR
•

operační a informační středisko HZS kraje (dále jen „KOPIS“)

•

operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR (dále jen „OPIS GŘ“)
Tato střediska plní funkci OPIS IZS.

Policie ČR
•

integrované operační středisko krajského ředitelství policie (dále jen „IOS KŘP“)

•

operační středisko operačního odboru Policejního prezidia ČR (dále jen „OS PP“)

ZZS krajů
•

zdravotnické operační středisko ZZS kraje (dále jen „ZOS ZZS kraje“)

Ministerstvo obrany
•

společné operační centrum Ministerstva obrany (dále jen „SOC MO“)

Orgány veterinární správy
•

Krajská veterinární správa – krajské krizové centrum pro tlumení nákaz – stálá služba (dále jen
„stálá služba KVS“)

•

Státní veterinární správa – oddělení pro řešení krizových situací – stálá služba (dále jen „stálá
služba SVS“)

Zapojení jednotlivých operačních středisek, resp. stálých služeb do úkolů souvisejících s realizací
mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků je dále členěno na:
1

A. Úkoly a činnost související s tlumením šíření nákazy po potvrzeném výskytu chřipky ptáků na území
České republiky.
B. Úkoly a činnost při vlastním zásahu složek IZS při realizaci mimořádných veterinárních opatření
ke zdolání chřipky ptáků.
1

§ 49 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona
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A. Úkoly a činnost související s tlumením nákazy po potvrzeném výskytu chřipky
ptáků na území České republiky
Krajská veterinární správa – krajské krizové centrum pro tlumení nákaz (stálá služba KVS)
1. Oznamuje potvrzený výskyt chřipky ptáků stálé službě SVS, KOPIS, IOS KŘP, příslušnému
krajskému úřadu (resp. úřadu městské části hl. m. Prahy), obci, příslušné krajské komoře
veterinárních lékařů a příslušné krajské hygienické stanici.
2. Zajišťuje předávání informací hromadným sdělovacím prostředkům.

Státní veterinární správa – oddělení pro řešení krizových situací (stálá služba SVS)
1. O potvrzeném výskytu chřipky ptáků informuje OPIS GŘ a Ministerstvo zdravotnictví a další dotčené
orgány v souladu s § 49 veterinárního zákona.
2. Zajišťuje předávání informací hromadným sdělovacím prostředkům.
3. Oznamuje na mezinárodní úrovni výskyt chřipky ptáků na území ČR v souladu s platnou legislativou.

Operační a informační středisko HZS krajů (KOPIS)
Po přijetí informace o potvrzeném výskytu chřipky ptáků od Krajské veterinární správy
1. Informuje o situaci krajského řídicího důstojníka, vedení HZS kraje, OPIS GŘ, IOS KŘP, ZOS ZZS
kraje a hejtmana kraje.
2. Po předchozí dohodě s KVS vysílá jednotku HZS kraje k nálezu uhynulých ptáků s podezřením
na chřipku ptáků (husa nebo labuť – 1 kus a více, jiní vrubozobí ptáci – více než 5 kusů).
3. Informuje stálou službu KVS o nálezu uhynulých ptáků s podezřením na chřipku ptáků v kraji.
4. Upozorňuje obec (věcně příslušný orgán veterinární správy) na nutnost zajištění odvozu ohlášeného
kadáveru k vyšetření nebo k likvidaci; výjimečně (nejmenší obce apod.) na požádání poskytne obci
součinnost při přivolání osoby s povolením veterinární asanačni činnosti dle § 40 odst. 3 veterinárního
zákona, která odvoz kadáveru zajistí na náklady obce, není-li znám chovatel.

Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR (OPIS GŘ)
Po přijetí informace od KOPIS o potvrzeném výskytu chřipky ptáků na území ČR:
1. Informuje o situaci řídicího důstojníka, vedení GŘ HZS ČR, OS PP, SOC MO, Situační a informační
centrum MV, hlavního hygienika MV a KOPISy všech ostatních krajů.
2. Informuje stálou službu SVS o nálezu uhynulých ptáků s podezřením na chřipku ptáků.

Integrované operační středisko krajského ředitelství policie (IOS KŘP)
1. Informuje vedení KŘP o zprávě KVS o potvrzeném výskytu chřipky ptáků.
2. Přijímá a zaznamenává (resp. přesměruje oznamovatele na obecní policii) oznámení osob o nálezech
uhynulých nebo nemocných ptáků (způsob a obsah komunikace s oznamovateli viz list Policie České
republiky).
3. Vkládá informace o „nálezech mrtvých ptáků a drůbeže v souvislosti s nebezpečím výskytu ptačí
chřipky na území ČR“ do stejnojmenné třídy informačního systému Událost.
4. Předává zpracované záznamy o nálezech kadáverů ptáků styčnému místu KVS, případně upozorňuje
úřední veterinární lékaře na výskyt nemocných ptáků.
5. Upozorňuje obec (věcně příslušný orgán veterinární správy) na nutnost zajištění odvozu ohlášeného
kadáveru k vyšetření nebo k likvidaci; výjimečně (nejmenší obce apod.) na požádání poskytne obci
součinnost při přivolání osoby s povolením veterinární asanačni činnosti dle § 40 odst. 3 veterinárního
zákona, která odvoz kadáveru zajistí na náklady obce, není-li znám chovatel.
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B. Úkoly a činnost při vlastním zásahu složek IZS při realizaci mimořádných
veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků
K úspěšnému zvládnutí mimořádné situace musí operační řízení v této fázi zejména zabezpečit:
1. Maximální podporu a servis veliteli zásahu a složkám IZS na místě zásahu.
2. Řízení součinnosti složek IZS a spolupracujících orgánů v operační úrovni, včetně podpory při svolání
řídicích štábů, krizových štábů a dalších struktur věcně příslušných orgánů.
3. Shromáždění veškerých dostupných informací potřebných pro činnost složek IZS a příslušných
orgánů.

Operační a informační středisko HZS kraje (KOPIS)
Po přijetí žádosti o společné řešení mimořádné události složkami IZS od Krajské veterinární správy:
1. Informuje o žádosti krajského řídicího důstojníka a vedení HZS kraje, hejtmana kraje, IOS KRP,
zdravotnické operační středisko ZZS kraje a OPIS GŘ.
2. Plní požadavky velitele zásahu na síly a prostředky složek IZS na zajištění mimořádných
veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků nařízených příslušným orgánem veterinární správy.
3. Předává získané informace o nákaze na IOS KŘP, stálé službě KVS a OPIS GŘ.
4. Dle požadavku velitele zásahu žádá OPIS GŘ o potřebné síly a prostředky včetně speciálních sil
a prostředků dle Ústředního poplachového plánu IZS.
5. V případě potřeby zajišťuje předávání zpráv hromadným sdělovacím prostředkům dle § 32 zákona
o IZS.

Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR (OPIS GŘ)
Po přijetí informace od KOPIS, resp. žádosti o společné řešení mimořádné události složkami IZS od
Státní veterinární správy:
1. Informuje o situaci řídicího důstojníka a vedení MV-GŘ HZS ČR, operační střediska složek IZS
(Policie ČR, SOC MO), Situační a informační centrum MV.
2. Soustřeďuje požadavky od KOPIS na povolání potřebných síl a prostředků včetně speciálních
prostředků dle Ústředního poplachového plánu IZS (AČR apod.).
3. Ve spolupráci se štábem generálního ředitelství HZS ČR zabezpečuje úkoly ústřední koordinace
záchranných a likvidačních prací ve smyslu zákona o IZS.
4. Předává získané informace o nákaze a žádostech příslušného orgánu veterinární správy o společném
řešení mimořádných veterinárních opatření na operační střediska složek IZS.
5. Informuje o situaci hlavního hygienika MV.

Integrované operační středisko krajského ředitelství policie (IOS KŘP)
1. Plní úkoly uvedené v bodech 2.- 5, jako v období tlumení nákazy (viz výše).
2. Přijímá žádosti o součinnost orgánů KVS při zdolávání chřipky ptáků podle § 57 odst. 2 veterinárního
zákona a předává je příslušným organizačním článkům KŘP.
3. Přijímá žádosti obce o doprovod osob provádějících utrácení ptáků v malochovech a předává je
místně příslušným obvodním oddělením, resp. územním odborům KŘP.
4. Přijímá oznámení KOPIS o žádosti KVS o provedení zásahu složek IZS při společném řešení
a oznamuje to vedení KŘP a OS PP.
5. Zajišťuje přenos informací pro nasazování sil a prostředků Policie ČR na žádost velitele zásahu.

Název souboru
07_STČ_11_list OS.doc

Datum vydání /aktualizace
03.2011/

Strana / počet stran
3/5

Počet příloh
0

Operační středisko operačního odboru Policejního prezidia ČR (OS PP)
1. Předává informace o vyžádání sil a prostředků policie k provádění likvidačních prací, vyvolaných
chřipkou ptáků, v rámci zásahu IZS vedení Policejního prezidia České republiky.
2. Zajišťuje komunikaci s OPIS GŘ a dalšími operačními středisky v případě vyhlášení krizového stavu
z příčin rozsáhlé epizootie (epidemie zvířat) chřipky ptáků.

Krajská veterinární správa - krajské krizové centrum pro tlumení nákaz (stálá služba KVS)
1. Vysílá k místu ohniska nákazy a do pásma ochranných opatření (ochranná pásma nebo pásma
dozoru) jednoho nebo více úředních veterinárních lékařů.
2. Průběžně informuje stálou službu SVS o průběhu ochranných a zdolávacích opatření.

Státní veterinární správa – oddělení pro řešení krizových situací (stálá služba SVS)
1. Koordinuje činnost KVS sousedních krajů, v případě že ochranná pásma nebo pásma dozoru
přesahují hranice kraje.
2. Povolává k ohnisku nákazy síly a prostředky Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz.
3. Žádá Správu státních hmotných rezerv o uvolnění prostředků k utrácení drůbeže (kontejnery).
4. Zajišťuje další potřebné prostředky pro utrácení drůbeže (např. plyn CO2, CO, odpařovače plynu,
apod.)
5. Na mezinárodní úrovni informuje o přijatých ochranných a zdolávacích opatřeních a o jejich ukončení.

Společné operační centrum Ministerstva obrany (SOC MO)
Po přijetí žádosti od OPIS GŘ k nasazení sil a prostředků k řešení mimořádné události:
1. Informuje vedoucí funkcionáře resortu MO o situaci.
2. Vyčleňuje síly a prostředky AČR zařazené do IZS podle požadavků OPIS GŘ.
3. Vyčleňuje odřady k likvidaci chřipky ptáků podle požadavků OPIS GŘ.

Zdravotnické operační středisko ZZS kraje (ZOS ZZS kraje)
1. Vysílá na vyžádání do místa zásahu výjezdovou skupinu.
2. Koordinuje činnost výjezdových skupin ZZS v případě, že jich byl na místo zásahu vyslán větší počet.
3. Informuje lůžkové zdravotnické zařízení o případné přepravě pacienta do tohoto zařízení.
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Operační střediska, stálé služby správních úřadů a jiné subjekty

Orgány veterinární správy

HZS ČR (OPIS IZS)

POLICIE ČR

stálá služba
SVS

OPIS GŘ

OS PP

stálá služba
KVS

KOPIS

IOS KŘP

ZOS ZZS
kraje

mezinárodní
organizace

sdělovací
prostředky

SOC MO
složky IZS

hejtman
hejtman

informační a
situační
centrum MV

jiné subjekty

krajská hygienická stanice,
krajská komora veterinárních
lékařů, krajský úřad, obec

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR

Podpis
dne:
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Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 11/IZS
Ministerstvo vnitra
GŘ HZS ČR
Číslo jednací:
MV- 93579/PO-IZS2010

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Chřipka ptáků

List
jednotek požární
ochrany

Gestor listu:

MV – generální
ředitelství HZS ČR

A. Sběr volně uhynulého ptactva v přírodě
Sběr volně uhynulého ptactva s podezřením na chřipku ptáků se týká zejména ptáků vrubozobých,
přičemž u uhynulé husy nebo labutě se sběr týká každého uhynulého kusu, u ostatní vrubozobých ptáků
v počtu větším než 5 uhynulých kusů. (Společným znakem všech vrubozobých ptáků jsou vroubkované okraje
zobáku a prsty spojující plovací blána - vodní ptactvo).

1. Postup pro sběr volně uhynulého ptactva
a) Dožádat přes KOPIS na místo události přítomnost zástupce KVS nebo veterinárního lékaře
(viz seznam spojení na krajské veterinární správy na www.svscr.cz) nebo jej informovat a postupovat
dle dohodnutého postupu s ním – sběr, zajištění ptáků pro další vyšetření (orgány veterinární správy
mohou rozhodnout o organizaci sběru uhynulých ptáků speciálním sanačním podnikem).
b) Pokud je uhynulý pták v nepřístupném místě, po dohodě s KVS jednotka PO ptáka vyprostí za použití
osobních ochranných prostředků (OOP).
c) Při sběru uhynulého ptáka se stanoví nebezpečná zóna 10 m od uhynulého ptáka. Jištění hasičů
v nebezpečné zóně se pro účely této činnosti neprovádí (stanoveno odlišně od Bojového řádu
jednotek PO – taktické postupy zásahu). V přehledných situacích pro zásah může sběr provést jen
jeden hasič. Sběr je výhodné provést např. mechanickými kleštěmi, lopatkou, které lze dezinfikovat.
d) Nástupní prostor pro zásah a dekontaminační stanoviště je nutné stanovit mimo místa znečištěná
trusem ptáků a mimo výběhy drůbeže.
e) 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.

2. Prostředky pro ukládání uhynulého ptactva s podezřením na chřipku ptáků
a) Polyethylenové pytle - neprůhledné, silnější v tloušťce min. 200 µm. Je nutné vždy použít dva pytle,
které se samostatně uzavřou.
b) Pevný transportní obal – nerozbitná, nepropustná a plynotěsná, uzavíratelná nádoba, např. sud.
Povrch vnějšího pytle se před vložením do pevného transportního obalu dezinfikuje.

3. Organizace operačních skupin pro zásah
Ke sběru uhynulého ptactva ve volné přírodě a při činnostech v ohnisku nákazy je vhodné předurčit
operační skupiny nebo družstva tak, aby mohl být sledován cíleně zdravotní stav hasičů, byla zachována
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určitá zručnost a praxe při nasazení a bylo je možno nahradit jinými hasiči. Počet operačních skupin stanoví
HZS kraje, doporučuje se je zřídit na každé stanici typu C.

4. Průvodka k sběru uhynulého ptáka
Pokud je kadáver určen k dalšímu vyšetření, je třeba vyplnit dvě průvodky k sběru uhynulého ptáka,
(viz níže). Jedna se uloží do pevného transportního obalu, druhá se předá na místě učeném orgánem
veterinární správy.

Průvodka k sběru uhynulého ptáka
Velitel zásahu
Jméno:
Adresa stanice:

Telefon:

Kontaktován veterinární lékař
Jméno:
Adresa pracoviště:

Telefon:

Místo nálezu
Adresa:
Název:
Datum sběru:
Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru:

Podpis velitele zásahu:

Převzal
Datum:................................... Jméno:..........................................
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B. Likvidace nakaženého chovu – činnost v ohnisku nákazy
1. Jednotky PO při likvidaci nakaženého chovu zabezpečují
a) Podpůrné práce pro orgány veterinární správy v chovných objektech drůbeže označené jako ohniska
nákazy nebo určených k usmrcení chované drůbeže nebo ostatních ptáků držených v zajetí.
b) Zajištění činnosti stanovišť dekontaminace (dezinfekce) osob a techniky v místech výstupu
z ochranných zón kolem ohnisek nákazy, popř. zajištění náhradních oděvů po dezinfekci.
c) Zajištění a provoz prostředků pro osvětlení místa zásahu.
d) Zajištění vytyčovacích prostředků k označení kontaminovaného místa a vstupu a výstupu
do ochranné zóny.
e) Podíl na dodávkách vody pro dezinfekci a pomoc při závěrečné dezinfekci.
f)

Součinnost při přípravě haly k zaplynování, utěsnění haly, zaplynování haly a bezpečné odvětrání
1
haly.

g) Ve spolupráci s orgány veterinární správy měření koncentrace plynu použitého k utrácení (CO2 nebo
CO) v hale a monitorování koncentrace těchto plynů v okolí haly.
h) Pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení.
2

i)

Přemístění drůbeže do kontejneru k utracení.

j)

Odstranění kadáverů utracené drůbeže z haly.

k) Průběžnou dezinfekci hospodářství.
l)

2

2

3

Vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže.

m) Úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci.

2

3

n) Terénní úpravy, rýhování, hloubení a navážku zeminy.
o) Pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska.

3

p) Zajištění vhodných nádob nebo kontejnerů k neškodnému odstranění infikovaných materiálů kromě
kadáverů, pevných igelitových pytlů, popř. vhodných plynotěsných nádob na přemístění kadáverů
3
do velkých kontejnerů při utrácení v drobných chovech.

V případě koordinace záchranných a likvidačních prací bude HZS ČR zajišťovat
•

Funkci OPIS IZS.

•

Velitele zásahu na místě zásahu, přičemž velitel zásahu bude využívat oprávnění ze zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 19 zákona o IZS.

•

Přepravu vzorků k potvrzení nákazy chřipky ptáků na vyžádání orgánu veterinární správy
vozidlem s právem přednostní jízdy do národní referenční laboratoře Státního veterinárního
ústavu.

•

Podílet se v rámci uplatnění osobní a věcné pomoci nebo poplachových plánů IZS na:
o

dodávce vody na dezinfekci,

o

likvidaci utraceného chovu,

o

nezbytných zemních pracích,

1

Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR
Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS na náklady chovatele
3
Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR na náklady chovatele.
2
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o

nouzovém zásobování dotčeného obyvatelstva, pokud jsou nařízena ochranná pásma
režimovými opatřeními s karanténou,

o

dezinfekci osob a prostředků v dekontaminačních (dezinfekčních) stanovištích na hranici
nebezpečných zón nebo ochranných pásem.

Požadavky jednotlivých HZS krajů na síly a prostředky HZS ČR budou soustřeďovány na OPIS
GŘ a odtud uplatňovány v souvislosti s ústřední koordinací záchranných a likvidačních prací.

5. Opatření k minimalizaci rizika přenosu chřipky ptáků na člověka u zasahujících
složek IZS
a) Minimalizace doby expozice infekčním agens (H5N1).
b) Používání osobních ochranných prostředků.
c) Důsledné provádění dezinfekce a dodržování zásad osobní hygieny.
d) Vakcinace sezónní očkovací látkou proti chřipce.
e) Sledování zdravotního stavu exponovaných osob.

Příklady činností, při kterých dochází nejčastěji k přímému kontaktu s infekčním agens (H5N1)
• Práce v chovech s infikovanými ptáky.
• Veterinární vyšetřování nakažených a uhynulých ptáků, odebírání vzorků.
• Činnost při likvidaci infikovaných chovů.
• Úklid a dezinfekce kontaminovaných materiálů a prostor.
• Další činnost s infikovanými ptáky a zvířaty.

6. Osobní ochranné prostředky (OOP)
Použití OOP se odvíjí v závislosti dle konkrétních prováděných činností.

a) Sběr uhynulých ptáků ve volné přírodě:
• pracovní stejnokroj II (PS II),
• jednorázový protichemický ochranný oděv (např. Tyvek C, 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).
Pozn.: členové jednotek SDH obcí, kteří provádějí jednorázový sběr uhynulého zvířete na výzvu
starosty obce, mohou do doby, kdy není prokázána nákaza chřipky ptáků na území ČR používat jen
4
pracovní oděv (PS II) nebo jiný, nikoliv civilní, oděv. Po použití u zásahu nelze pracovní oděv dále
používat bez jeho očisty.

b) Práce v uzavřených objektech v ohnisku nákazy při vyklizení nakažené drůbeže apod.:
• Jednorázový protichemický oděv (např. Tyvek C, Mikroguard 2500 plus), spoje u rukávů a nohavic
je vhodné zatahovat samolepící páskou nebo protichemický ochranný oděv (např. Sunit, SOO-CO)
kryjící jednovrstvý zásahový oděv nebo PS II,
4

Stanovisko hlavního hygienika ze dne 15.3.2006 č.j. MZDR 11456/2006
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• pryžová holeňová obuv,
• latexové chirurgické rukavice v kombinaci s odolnými pryžovými rukavicemi
s protichemickými ochrannými rukavicemi se speciální úpravou proti protržení,

nebo

• filtrační dýchací přístroj (obličejová maska s filtrem P3 nebo MOF 6) nebo filtrační polomaska FF
P3 spolu s uzavřenými protiprašnými ochrannými brýlemi.
Při použití uvedených OOP se zasahující hasič nevybavuje přilbou (povrch hlavy a krku musí být kryt
kapucí ochranného oděvu). V případě zásahu na vodní hladině se navíc vybavuje ochranou plovací
vestou.

c) 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).

7. Postup při odkládání OOP
Odkládání jednorázového protichemického oděvu se provádí v následujících krocích:
a) sejmutí protichemických ochranných rukavic nebo použitých pryžových rukavic,
b) sejmutí kapuce ochranného oděvu z vnitřní strany,
c) rozepnutí a shrnutí ochranného oděvu k holeňové obuvi,
d) sejmutí gumové holeňové obuvi popř. návleku a ochranného oděvu,
e) sejmutí ochranné masky s filtrem,
f)

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

g) sejmutí latexových chirurgických rukavic,
h) okamžitá dezinfekce rukou a obličeje a oplach pitnou vodou.
Odkládání protichemického ochranného oděvu (přetlakového nebo rovnotlakého) se provádí dle návodu
výrobce. Latexové chirurgické rukavice se snímají jako poslední.
Pozn.: Pokud je použita ochranná plovací vesta, svléká se jako první.

8. Manipulace s použitými jednorázovými OOP
a) Použité jednorázové osobní ochranné pracovní prostředky se ukládají do dvou samostatně
uzavíratelných polyethylenových pytlů.
b) Po dezinfekci vnějšího pytle se ukládají do pevného transportního obalu, např. sudu a budou
likvidovány jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech (zákon č.185/2001 Sb. a vyhl.
č. 381/2001 Sb., příl. 1, položka 18) nebo budou ponechány v místě ohniska a likvidovány společně
s kadávery a jinými kontaminovanými předměty.
c) Likvidace se provádí v určených spalovnách. Informace o rozmístění těchto spaloven v jednotlivých
krajích podá příslušný orgán životního prostředí.
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9. 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:
a) zvýšená teplota nad 38º C,
b) kašel,
c) bolest v krku,
d) dýchací obtíže,
e) zažívací poruchy, např. zvracení, průjem, bolesti břicha.

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR

Podpis
dne:
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Katalogový soubor typové
činnosti

List
Policie
České republiky

STČ – 11/IZS
Policie České republiky
Číslo jednací:
PPR 6314-4/ČJ-20100099KB-D

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Chřipka ptáků

Gestor listu:

Policejní prezídium
České republiky

Úkoly a činnost sil a prostředků Policie České republiky
Níže popsané činnosti útvarů a organizačních článků Policie České republiky (dále jen PČR“) vychází:
a) z obecných úkolů PČR při udržování veřejného pořádku a součinnosti s obcemi při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku, při regulaci dopravy a s tím souvisejících úkolech,
b) z ustanovení § 57 odst. 2 veterinárního zákona, který stanoví, že „Orgány veřejné správy, orgány Policie
České republiky a obecní policie spolupracují s orgány veterinární správy při předcházení nebezpečným
nákazám, zamezení jejich šíření a jejich zdolávání a v souladu se svou působností se podílejí
na zajišťování a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatření“,
c) z postavení PČR jako základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), která
v součinnosti s dalšími základními a ostatními složkami IZS provádí záchranné a likvidační práce při
mimořádných událostech,
1

d) z nabytých zkušeností a osvědčených postupů z první vlny výskytu chřipky ptáků v letech 2005-2006,
které jsou shrnuty ve společném listu tohoto souboru typové činnosti.

A. Krajská veterinární správa (dále jen „KVS“) oznámí krajskému ředitelství policie (dále jen
„KŘP“) potvrzený výskyt chřipky ptáků na území příslušného kraje podle § 49 odst. 1
písm. e) veterinárního zákona. Za účelem připravenosti KŘP na plnění očekávaných
možných úkolů:
A1. Krizové pracoviště KŘP neprodleně
1. v rámci hlásné služby oznámí doručené informace integrovanému operačnímu středisku (dále jen
„IOS“) KŘP (pokud samo oznámení KVS nepřišlo cestou IOS),
2. prověří úkoly PČR z pohotovostního plánu veterinárních opatření (součást havarijního plánu kraje)
a zpracují základní informaci a instrukce (zejména upozorní na tento pro příslušníky PČR závazný list
STČ 11/IZS) pro územní odbory a obvodní oddělení policie KŘP,
3. z veřejných zdrojů, případně dotazy u KVS resp. živnostenských úřadů zpracuje aktuální seznam
osob (podnikatelských subjektů) v kraji, kterým byl povolen výkon veterinárních asanačních činností –
seznam je předán na IOS,

pozn. č. 1: veterinární asanační činnosti jsou, mimo jiné, činnosti zaměřené

1
Např. pokyn náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou policii čj PPR-174/RPP-2006 k“Zabezpečení úkolů v případech
výskytu a přenosu ptačí chřipky v České republice“
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•

na neškodné odstraňování uhynulých ptáků a zvířat (dále jen „kadáver“) a jiných vedlejších
živočišných produktů,

•

sběr a svoz konfiskátů (odpad živočišného původu).

pozn. č. 2:
•

provádění veterinárních asanačních činnost umožňuje krajská veterinární správa (osvědčení
o kvalifikaci) ,

•

provozování veterinárních asanačních podniků schvaluje přímo státní veterinární správa SVS.

4. provádí ve spolupráci s hospodářskými organizačními články KŘP kontrolní inventuru množství
a sortimentu jednorázových osobních ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků v držení
KŘP, případně požaduje doplnění těchto materiálů,
5. projedná v součinnosti s IOS způsob vzájemného pravidelného informování a operativního styku KŘP
s příslušným krajským krizovým centrem tlumení nákaz,

A2. Ředitel a vedoucí organizačních článků KŘP bez zbytečného odkladu
2

1. nařídí provést kontrolu úplnosti balíčků jednorázových osobních ochranných prostředků, kterými jsou
vybaveny všechny dopravních prostředky PČR ve zvláštním barevném provedení a označení,
2. nařídí provést poučení příslušníků (§ 88 služebního zákona) o dodržování pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví příslušníků při výkonu služby v podmínkách rizik spojených s chřipkou ptáků (aviární
innflueza),
3. požádají o vydání nebo zakoupení dezinfekčních prostředků a zajistí jejich takové uložení v objektech
(a informují o uložení pracovníky objektu), aby byly v případě potřeby vždy přístupné, přičemž
se vychází z doporučení prostředků pro desinfekci účinných proti viru aviární influenzy, včetně
doporučení jejich koncentrace a způsobu použití – viz příloha č. 2 společného listu tohoto souboru
typové činnosti.

B. Některému z příslušníků organizačního článku PČR, obvykle z obvodního oddělení nebo
z územního odboru KŘP, nejčastěji z IOS KŘP (dále jen „příslušník“), je telefonicky
ohlášen nález uhynulého nebo nemocného ptáka nebo více ptáků. Příslušník dotazy zjistí
okolnosti nálezu, zejména jeho místo a způsob manipulace ohlašovatele s kadáverem,
zjistí osobní data oznamovatele a následně provede:
B1. na některém místě v kraji, nebo části kraje, jsou již vyhlášena mimořádná veterinární opatření
z důvodu výskytu chřipky ptáků
1. informuje IOS (pokud ohlášení nebylo cestou IOS),
2. přesměruje oznamovatele na obecní policii, pokud je v místě zřízena,
Není-li obecní policie v místě zřízena, je postup následující:
3. IOS zahájí akci v komunikačním a řídícím systému DISPEČER-MAJÁK158, kde uvede jméno,
příjmení a adresu oznamovatele včetně telefonického spojení, údaje o nálezu, tedy co, kde a kdy
nalezl, jaké jsou zjevné změny na zvířeti, případně další potřebné podrobnosti, které nálezce sdělí,
přizve ke spolupráci operační středisko operačního odboru Policejního prezidia České republiky,
4. sdělí oznamovateli, že v případě potřeby bude kontaktován příslušným zástupcem veterinární správy
nebo městského, obecního úřadu k upřesnění údajů o nálezu a důrazně mu doporučí, aby
s kadáverem nemanipuloval,
5. v případě, že ohlašovatel uvedl, že s kadáverem manipuloval, doporučí mu
• důkladné omytí a případně desinfekci rukou a oděvu,
2

Pokyn náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 11/2007, kterým se stanoví zásady přidělování osobních ochranných
pracovních prostředků proti působení nebezpečných látek včetně infekčních ágens
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• vyhledat neprodleně lékaře, pokud by v nejbližších dnech pociťoval zdravotní obtíže,
6. oznámí podrobnosti o nálezu orgánu státní veterinární správy, kterými jsou obec nebo KVS (v Praze
Městská veterinární správa“), případně veterinárnímu lékaři cestou IOS nebo přímo (viz www:svscr.cz
- Seznam spojení na krajské veterinární správy),
7. o předání oznámení provede zápis do knihy fonogramů a hlášení s uvedením jména a příjmení
příjemce a jeho zařazení,
8. upozorní obec (na jejímž katastru byl kadáver nalezen), aby zajistila prostřednictvím osoby pověřené
veterinární asanační činnosti odvoz kadáveru; výjimečně poskytne obci součinnost při přivolání
osoby pověřenou veterinární asanační činnosti, která zajistí odvoz kadáveru na náklady obce,
•

toto opatření se neprovádí v případech nálezů jednotlivých (do pěti kusů na jednom místě)
uhynulých ptáků, pokud se nejedná o velké vodní ptáky (labutě, husy) – u velkých vodních ptáků
je nutné kadáver odstranit bez ohledu na počet uhynulých kusů.

2. na žádném místě v kraji nejsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu
chřipky ptáků
1. poděkuje ohlašovateli a doporučí mu, aby podle okolností a místa nálezu (les, rybník, zahrada, ulice
apod.) kadáver ponechal na místě nebo (např. soukromá zahrada) si sám přivolal osobu pověřenou
veterinární asanační činností,
2. konzultuje další postup s KVS, pokud je oznamován nález většího množství než 5 mrtvých nebo
nemocných ptáků (tzv. podezřelý nález, v případě labutí postačí pro podezření i jednotlivý nález)
a dále postupuje podle instrukcí KVS a přiměřeně podle postupu B1.

C. Na některou služebnu PČR, ohlašovatel kadáver ptáka přímo přinese. Příslušník:
C1. na některém místě v kraji, nebo části kraje, jsou již vyhlášena mimořádná veterinární opatření
z důvodu výskytu chřipky ptáků
1. zabrání vnesení kadáveru, je-li to možné, do areálu PČR, přičemž následné zabezpečení kadáveru
(viz níže body 3- 5) provede mimo objekt,
2. zabrání v rámci možností vnesení kadáveru, který již byl vnesen do areálu PČR, do vnitřních prostorů
služebny a nasměruje nálezce k vyhrazenému vhodnému prostoru, kde provede zabezpečení
kadáveru podle níže uvedených bodů 3.-5. (prostor se vybírá s ohledem na možnost snadné
dezinfekce – např. vydlaždičkovaný vstup do objektu apod.),
3. přijme nález a prioritně provede zabezpečení kadáveru vložením do dvou igelitových obalů, které
uzavře; přitom používá vhodné nástroje (např. lopatka, kleště), které lze následně dezinfikovat,
4. používá při práci vždy gumové jednorázové rukavice, brýle, respirátor a vhodný jednorázový osobní
ochranný prostředek,
5. zabezpečený kadáver označí visačkou, na které napíše potřebné údaje (identifikační údaj útvaru,
místo a doba nálezu, kdo předal a kdo s nálezem přišel do styku),
6. odloží rukavice do plastikového pytle, nástroje ponechá na vyhrazeném místě k pozdější desinfekci
a vyzve nálezce ke společné desinfekci rukou, i v případě, že oznamovatel již přinesl kadáver
zabezpečený v pytli,
7. sepíše s ohlašovatelem úřední záznam,
8. přivolá osobu pověřenou veterinární asanační činnosti na území obce, která zajistí další manipulaci
s kadáverem a jeho odvoz k likvidaci na náklady obce,
9. provede po odvezení kádáveru důkladnou desinfekci kontaminovaných míst v prostoru služebny
apod., přičemž k desinfekci vyžádá prostředky od organizační části KŘP, které spravuje tento
materiál. Při desinfekci je nutné omýt i místa, kterých se dotýkal oznamovatel a omýt také používané
nástroje,
10. vykoupe se, podle možností se převlékne,
11. použité jednorázové osobní ochranné prostředky předá k likvidaci .

C2. na žádném místě v kraji nejsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu
chřipky ptáků
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Konzultuje další postup s KVS, pokud ohlašovatel přinese větší množství než 5 mrtvých ptáků (tzv.
podezřelý nález) nebo velkého vodního ptáka a dále postupuje podle instrukcí KVS a přiměřeně podle
postupu B1 a C1.

D. Činnost služebních funkcionářů a organizačních článků KŘP v případě, že některý
z orgánů státní správy ve věcech veterinární péče (KVS nebo obec) vyhlásí mimořádná
veterinární opatření v důsledku chřipky ptáků na území obce nebo více obcí a vyzve PČR
(nebo IZS) k zapojení do ochranných a zdolávacích opatření (k provedení likvidačních
prací)
1. zajistí služebního funkcionáře (resp. důstojníka v dosahu) pro první porady krajského krizového
centra tlumení nákaz, do štábu velitele zásahu, územně příslušné bezpečnostní rady (kraje, resp.
ORP) nebo krizového štábu (podle okolností - který orgán je svolán resp. aktivován, nebo kam je
PČR pozvána),
2. zjistí dotazem u KVS podrobnosti k místu ohniska nákazy (hranice ohniska, vstup a výstup) včetně
ochranného pásma a pásma dozoru stanoveného KVS k provádění veterinárních ochranných
a zdolávacích opatření; pořídí podrobnou mapovou a jinou potřebnou dokumentaci vztahující
se k ochrannému pásmu a pásmu dozoru,
3. vyzve obce nebo městské části hlavního města Prahy, jejichž katastrální území zasahuje
do ochranného pásma a pásma dozoru k doplnění písemné koordinační dohody za účelem stanovení
3
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku po dobu trvání
mimořádných veterinárních opatření (dále jen „koordinační dohoda“); pokud koordinační dohoda
uzavřena není, vyzvou obec k jejímu uzavření alespoň na dobu určitou po dobu trvání mimořádných
veterinárních opatření,
4. vyčlení síly a prostředky, které budou při prováděných opatřeních, resp. při zásahu IZS, plnit úkoly
PČR, resp. spolupracovat v rámci IZS (stanoví velitelem složky příslušníka při společném zásahu IZS)
– znovu prověří, zda bylo provedeno poučení příslušníků ve věcech bezpečnosti o ochrany zdraví a
zda jsou vozidla vybavena balíčky jednorázových ochranných prostředků,
5. zajistí, pokud je o to požádáno, policejní doprovod při transportu antivirotika na stanovené místo
uložení pohotovostní zásoby pro zasahující osoby.

E. Činnost nasazených sil a prostředků PČR při realizaci mimořádných veterinárních
opatření ve stanoveném ochranném pásmu a pásmu dozoru v rámci požadavků orgánů
SVS podle veterinárního zákona.
Síly a prostředky PČR:

E1.

při opatřeních vůči zvířatům chovaných malými chovateli nebo při opatřeních vůči
vodnímu ptactvu

1. zabezpečují ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku včetně případné spolupráce
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, pokud PČR spolupráce vyplývá
4
z koordinační dohody a souvisejících vydaných nařízení obce,
2. spolupracují s orgány SVS, s orgány obce (starosta a obecní úřad), dále podle potřeby, situace
a místních podmínek s místními organizacemi drobných chovatelů, se strážníky obecní policie (je-li
v obci zřízena nebo působní v rámci veřejnoprávní smlouvy), s jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce, s místním sdružením Českého mysliveckého svazu apod.,
3. provádějí, v případě žádosti KVS, doprovod (za účelem případné ochrany) specialistů vyslaných KVS,
kteří provádějí likvidaci menších chovů silami a prostředky KVS nebo likvidaci malochovů drůbeže
nebo okrasného ptactva (vlastní likvidace se neúčastní),

3

§16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Nařízení obce vydané v přenesené působnosti obsahuje zejména opatření prováděná v ohnisku v obcích a ohnisku, která
jsou stanovena v mimořádných veterinárních opatření a vyplývají z veterinárního zákona

4
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4. po konzultacích s orgány SVS a s hlavním hygienikem MV používají vhodné ochranné prostředky,
případně velitel sil a prostředků PČR vyžádá cestou IOS informace o podávání antivirotika
zasahujícím příslušníkům PČR.

E2.

při likvidaci velkochovu drůbeže prováděnou složkami IZS

Síly a prostředky PČR:
1. přijmou (velitel sil a prostředků PČR) zprávu o zapojení složek IZS,
2. pokračují v plnění úkolů PČR uvedených v bodech E.1.1.-5., ale koordinují tuto činnost se štábem
velitele zásahu prostřednictvím zástupce PČR ve štábu ve štábu velitele zásahu,
3. zabezpečí uzávěry místa zásahu (širší okolí velkochovu se zjištěným výskytem nákazy) před
shromážděním sil a prostředků IZS podle pokynů orgánu SVS nebo na příkaz velitele zásahu
s ohledem na vybavení příslušníků PČR ochrannými prostředky,
4. na příkaz velitele zásahu organizují dopravní opatření při přesunu složek IZS na místo zásahu,
5. stanoví objezdové trasy a regulují dopravu,
6. postupují podle pokynů SVS a orgánů ochrany veřejného zdraví,
7. na příkaz velitele zásahu zabezpečují evidenci a dohled nad dodržováním zásad ochrany před
případným rozšířením nákazy z místa výskytu – zejména dekontaminace odjíždějících sil a
prostředků z místa zásahu,,
8. provádí další činnosti na příkaz velitele zásahu, k tomu podle charakteru činnosti vyžadují (s ohledem
na vybavení příslušníků policie jednorázovými osobními ochrannými prostředky) další nezbytné
jednorázové osobní ochranné prostředky nebo jejich obměnu,
9. využívají dekontaminačních linek Hasičského záchranného sboru České republiky , případně Armády
České tepubliky k dekontaminaci odjíždějících vozidel PČR.
K záchranným a likvidačním pracím v prostoru ochranného pásma a pásma dozoru jsou obvykle
využity následující síly a prostředky PČR:
Příslušníci služby pořádkové policie z místně příslušného územního odboru KŘP, zejména příslušníci
obvodních oddělení policie, v jejichž obvodech je stanoveno celé nebo části ochranného pásma a pásma
dozoru nebo příslušníci služby dopravní policie.
K záchranným a likvidačním pracím na místě zásahu, stanoveného v bezprostředním okolí ohniska
nákazy chřipky ptáků, mohou být využity následující síly a prostředky PČR:
Příslušníci služby pořádkové policie a příslušníci služby dopravní policie z místně příslušného
územního odboru KŘP, zejména příslušníci obvodních oddělení policie, v jejichž obvodech je stanoveno celé
nebo části ochranného pásma a pásma dozoru. Pokud je uzávěra místa zásahu složek IZS nad personální
možnosti územního odboru KŘP, jsou využity disponibilní posily KŘP, např. příslušníci speciální pořádkové
jednotky.

Schvaluji: plk. Mgr. Petr Lessy
policejní prezident
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Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 11/IZS
Zdravotnická
záchranná služba
Číslo jednací:
MZDR 2447/2011

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Chřipka ptáků

List
Zdravotnické
záchranné služby a
zdravotní péče
Gestor listu:

Ministerstvo
zdravotnictví
České republiky

1. Zdravotnická záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba kraje (ZZS kraje) poskytuje přednemocniční neodkladnou péči
na základě tísňové výzvy všem osobám zasahujícím v ohnisku nákazy. Jedná se zejména o léčbu intoxikace,
ošetření omrzlin, poranění nebo úrazů apod. Povolání výjezdové skupiny ZZS kraje na místo zásahu bude
provedeno na základě tísňové výzvy cestou zdravotnického operačního střediska (ZOS).
V případě likvidace rozsáhlého chovu se doporučuje projednat s ředitelem ZZS kraje přítomnost
výjezdové skupiny ZZS kraje přímo na místě zásahu. Posouzení nutné doby přítomnosti výjezdové skupiny
ZZS kraje na místě zásahu projedná velitel zásahu s vedoucím výjezdové skupiny.
Ostatní zdravotní péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních ambulantní nebo lůžkové péče.

2. Zdravotní péče a distribuce antivirotik
a) Sledování zdravotního stavu příslušníků HZS ČR, PČR a AČR, kteří zasahují v ohnisku nákazy
a kteří byli v přímém kontaktu se zvířetem s prokázaným výskytem H5N1 je věnována zvýšená
pozornost.
b) Činnost v ohnisku nákazy je primárně prováděna za použití OOP bez podání antivirotik. O aplikaci
antivirotik u příslušníků HZS ČR a PČR rozhoduje ošetřující lékař na základě vyšetření s důrazem
na epidemiologickou anamnézu a výskyt akutních zdravotních obtíží.
c) Příslušníkům HZS ČR, PČR a AČR, kteří zasahují v ohnisku nákazy a kteří byli v kontaktu
s nakaženými ptáky s prokázaným výskytem H5N1, je věnována zvýšená pozornost pracovníků
rezortního zdravotnictví.
d) V případě potvrzeného výskytu H5N1 se k postexpoziční profylaxi antivirotikem přistupuje pouze při
zjevném selhání OOP nebo porušení interních postupů stanovených pro řešení těchto situací, ale
vždy na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře a doporučení KHS s ohledem na vyhodnocení míry
zdravotního rizika v ohnisku nákazy. O výše uvedené události informuje neprodleně velitel zásahu
příslušné rezortní zdravotnické zařízení a hlavního hygienika MV resp. hlavního hygienika MO
a odešle příslušníka k vyšetření do rezortního zdravotnického zařízení.
e) V případě člena JSDH obce rozhodne o podání antivirotik jeho ošetřující praktický lékař na základě
doporučení KHS s ohledem na vyhodnocení míry zdravotního rizika v ohnisku nákazy.
f)

Na základě žádosti hlavního hygienika MV resp. hlavního hygienika MO poskytne Ministerstvo
zdravotnictví potřebné množství antivirotik ze svých zásob. Postup pro vydávání antivirotik bude
stanoven na základě jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra resp.
Ministerstvem obrany.

g) Pro zásahy v souvislosti s výskytem aviární influenzy se doporučuje předem vyčlenit z každé směny
příslušníky bez zdravotních omezení. Pro vyčleněné příslušníky se rovněž doporučuje, aby byli
očkováni proti sezónní chřipce (min. 14 dnů před nasazením).
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h) Pokud to bude z časových důvodů možné, HZS ČR, případně PČR a AČR v předstihu předá
příslušnému rezortnímu zdravotnickému zařízení jmenný seznam příslušníků, se kterými se počítá
pro zásah v souvislosti s výskytem aviární influenzy. Příslušný rezortní lékař posoudí podle vedené
zdravotnické dokumentace zdravotní způsobilost příslušníka k zásahu (vyžaduje se zdravotní
klasifikace bez omezení).
i)

Do akce mohou nastoupit pouze příslušníci bez akutních zdravotních problémů.

j)

Velitel složky IZS je povinen vést evidenci o zasahujících příslušnících v ohnisku nákazy (jméno,
příjmení, datum narození, datum a doba expozice) a o případných projevech změn jejich zdravotního
stavu (na základě aktivního dotazu). Sledování zdravotního stavu vychází z principu pravidelné denní
sebekontroly. Při změně zdravotního stavu se musí příslušník bez zbytečného prodlení podrobit
mimořádné lékařské prohlídce v určeném zdravotnickém zařízení – lékař závodní preventivní péče.
Lékařský dohled je stanoven na dobu max. 10 dnů po poslední expozici viru H5N1. Člen JSDH obce
se podrobí mimořádné lékařské prohlídce u svého ošetřujícího praktického lékaře.

k) U osob, které zajišťují např. ostrahu místa výskytu nákazy (příslušníci PČR), nebo u příslušníků HZS
ČR zajišťujících týlové služby popř. další osoby nacházející se v místě zásahu, se v případě kontaktu
s uhynulým nebo nemocným zvířetem postupuje přiměřeně podle bodu 1-8.

3. 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:
a) zvýšená teplota nad 38º C,
b) kašel,
c) bolest v krku,
d) dýchací obtíže,
e) zažívací poruchy, např. zvracení, průjem, bolesti břicha.

Schvaluji: MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA
náměstek ministra zdravotnictví
pro zdravotní péči
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Typová činnost složek IZS
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Číslo jednací:
MZDR 2447/2011

Chřipka ptáků

List
orgánů ochrany
veřejného zdraví

Gestor listu:

Ministerstvo
zdravotnictví
České republiky

1. Orgány ochrany veřejného zdraví
Státní správu v ochraně veřejného zdraví vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“),
kterými, podle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, jsou Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické
stanice, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.
Pro příslušníky HZS ČR a PČR vykonává úkoly státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně
zdravotního dozoru Ministerstvo vnitra. Pro příslušníky AČR vykonává úkoly státní správy v ochraně
veřejného zdraví včetně zdravotního dozoru Ministerstvo obrany.
Činnosti OOVZ Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany jsou v souladu s právními předpisy usměrňovány
Ministerstvem zdravotnictví.

2. Oznámení o potvrzeném výskytu chřipky ptáků
Krajská veterinární správa oznámí místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví výskyt chřipky
ptáků na území daného kraje, a to na protiepidemické oddělení územního pracoviště místně příslušné krajské
hygienické stanice (dále jen „KHS“). To předá informaci řediteli KHS, který informuje hlavního hygienika ČR.
Hlavní hygienik Ministerstva vnitra je o potvrzeném výskytu chřipky ptáků informován cestou OPIS GŘ
a hlavní hygienik Ministerstva obrany cestou SOC MO.

3. Úkoly a činnosti OOVZ
V případě zásahu složek IZS při realizaci mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků se
KHS na základě výzvy OPIS IZS dostaví na místo zásahu. Přeprava bude zajištěna prostředky KHS, případně
bude na základě požadavku přeprava zajištěna cestou OPIS IZS.
V místě zásahu je činnost KHS zaměřena k předběžnému odhadu míry zdravotního rizika vyplývajícího
z výskytu chřipky ptáků, stanovení dalšího postupu a zajištění protiepidemických opatření u osob, které byly
v kontaktu s touto infekcí.
KHS zabezpečuje zejména následující úkoly a činnosti:
a)

stanovení protiepidemických a profylaktických opatření pro osoby zasahující v místě zásahu,

b)

informování všech potenciálně ohrožených osob, vč. složek IZS aviární influenzou o opatřeních
k zajištění ochrany zdraví a o prvních příznacích (projevech) možného onemocnění v souvislosti
s výskytem infekčního onemocnění,

c)

neprodlené informování nadřízeného OOVZ, předání informací Ministerstvu zdravotnictví.
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Při epidemiologickém šetření je událost dokumentována zápisem obsahujícím popis výskytu aviární
influenzy v místě zásahu, počet potenciálně ohrožených osob, popis místa, kde k události došlo, a popis
všech preventivních a profylaktických opatření a dezinfekce osob i místa výskytu, případně se zajistí další
dokumentace po dohodě s velitelem zásahu.
Územně příslušná KHS rozhodne o druhu a způsobu provedení protiepidemických opatřeních v prostoru
ochranného pásma a u osob v riziku infekce. Tyto osoby obdrží od KHS rozhodnutí o určených
protiepidemických opatřeních. Vyžaduje-li to naléhavost situace, může KHS rozhodnutí oznámit ústním
vyhlášením. Den ústního vyhlášení rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí. Vyhlášené rozhodnutí uvede
KHS do zápisu; neprodleně však těmto osobám doručí jeho písemné vyhotovení. Proti rozhodnutí je možno
podat odvolání do 3 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný
1
účinek .
2

Rozhodnutím KHS se stanoví lékařský dohled . Lékařský dohled zajistí příslušný (registrující) praktický
lékař, příp. jiný určený lékař, který provede i případná profylaktická opatření (např. podání antivirotik) podle
pokynu KHS.

Schvaluji: MUDr. Michael Vít, Ph.D.
náměstek ministra zdravotnictví
a hlavní hygienik

Podpis
dne:

1

§ 67 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).
2
§ 2 odst. 6 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.
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STČ – 11/IZS
Armáda
České republiky

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Gestor listu:

Číslo jednací:

Generální štáb Armády
České republiky

Chřipka ptáků
Úkoly a činnost sil a prostředků Armády České republiky

Síly a prostředky Armády ČR jsou nasazeny jako ostatní složka IZS a dále na základě § 15 - § 19
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů. Aktivace vyčleněných sil
a prostředků Armády ČR bude provedena na základě žádosti OPIS GŘ HZS ČR cestou Stálé směny
SOC MO v souladu s platnými metodikami činnosti operačních dozorčích.

V případě vyhlášení mimořádných veterinárních opatření má AČR v rámci IZS vyčleněny:
1. Odřady pro dekontaminaci, které provádí:
• hygienickou očistu osob pracujících v kontaminovaném prostoru při jeho opuštění;
•

dezinfekci techniky pracující v kontaminovaném prostředí, při jeho opuštění

2. Vojenské veterinární zásahové skupiny, které provádí:
• odběr a vyšetření vzorků,
•

odborně spolupracuje s pohotovostními středisky pro likvidaci nákaz Státní veterinární správy

3. Odřady pro terénní a zemní práce, které provádí:
• rýhování, hloubení a navážky zeminy,
•

terénní úpravy pro dekontaminační místa.

V případě potřeby nasazení dalších sil a prostředků Armáda ČR vytvoří odřady likvidace chřipky
ptáků pro:
• sběr uhynulé drůbeže a uhynulého ptactva v přírodě,
•

vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení,

•

odstraňování kadáverů drůbeže,

•

přemístění drůbeže do kontejneru k utracení,

•

vyklízení hal,

•

pomocné zemní práce,

•

další činnosti podle požadavků OPIS GŘ HZS ČR.

1

1
1

1
1

1

Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení zajistí složky IZS včetně AČR na náklady
chovatele.
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Vytvoření odřadů ke zdolání chřipky ptáků bude koordinováno s OPIS GŘ HZS ČR tak, aby pokrylo
jeho požadavky.
Nasazené síly a prostředky Armády ČR budou mít vlastní logistickou podporu a budou vybaveny
k provádění záchranných a likvidačních prací a ve své činnosti se budou řídit Odborným nařízením
náčelníka Vojenské zdravotnické služby a hlavního hygienika MO.
Nasazení sil a prostředků Armády ČR nesmí omezit plnění úkolů ozbrojených sil.

Schvaluji: armádní generál Ing. Vlastimil Picek
náčelník Generálního štábu
Armády České republiky
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STČ – 11/IZS
Státní veterinární
správa České republiky

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Číslo jednací:

Chřipka ptáků

List orgánů
veterinární správy,
chovatelů a dalších
subjektů
Gestor listu:

Státní veterinární
správa
České republiky

A. Podezření aviární infuenzy (chřipky ptáků)
V případě podezření z nebezpečné nákazy vyplývá postup chovatelů, soukromých veterinárních lékařů
a krajských veterinárních správ zejména ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon). Činnost je legislativně dále ošetřena v § 6 až § 9 vyhl. č. 36/2007
Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy (AI).
Aktivity Krajské veterinární správy a úředního veterinárního lékaře v podezřelém hospodářství jsou
podrobně popsány v čl. A Podezření z ptačí chřipky Operačního manuálu pro aviární influenzu, který
je součástí pohotovostního plánu Státní veterinární správy pro případ výskytu aviární influenzy a jehož přílohu
tvoří tato typová činnost.
Krajská veterinární správa o podezření z nákazy informuje rovněž OPIS IZS (KOPIS).

B. Potvrzení aviární influenzy
Potvrzení aviární infuenzy u volně žijících ptáků
V místě, kde byla AI u volně žijících ptáků zjištěna (místo nálezu), se postupuje dle rozhodnutí Komise
2006/563 /ES o ochranných opatřeních ve vztahu k výskytu vysoce patogenní influenzy u volně žijících ptáků
ve Společenství.
Potvrzení aviární infuenzy v chovech drůbeže nebo ptáků
V případě potvrzení primárního ohniska AI (hospodářství) se použijí veškeré pohotovostní postupy pro
tlumení a eradikaci AI vyplývající zejména ze zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) a vyhláška
č. 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární influenzy, rozhodnutí Komise 2006/415/ES o ochranných
opatřeních ve vztahu k výskytu vysoce patogenní influenzy u drůbeže ve Společenství a další legislativa
vztahující se k AI (RK 2006/437/ES diagnostická příručka pro influenzu ptáků, RK 2006/605/ES o ochranných
opatřeních v rámci intrakomunitárního obchodu s drůbeží určenou k zazvěření).

1. Činnost orgánů veterinární správy
Činnosti orgánů veterinární správy v ohnisku chřipky ptáků jsou popsány v čl. B Potvrzení AI
Operačního manuálu pro AI, který je součástí pohotovostního plánu Státní veterinární správy pro případ
výskytu AI.
1.1. Krajská veterinární správa (KVS) zajistí:
•

informování OPIS IZS (KOPIS) o potvrzení výskytu aviární influenzy na území kraje,

•

telefonickou a následně písemnou žádost o zapojení sil a prostředků na KOPIS, (viz příloha
č. 12 Operačního manuálu pro AI),

•

zřízení krajského krizového centra ke koordinaci ochranných a zdolávacích opatření (§ 49 zákona
č. 166/1999 Sb., § 15 odst. 3 vyhl. č. 299/2003 Sb.),
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•

provedení analýzy místa ohniska a ve spolupráci s HZS kraje vydání konkrétních požadavků na síly
a prostředky,

•

ustanovení úředního veterinárního lékaře pro hospodářství (oblast - obec), kde bude prováděno utrácení,

•

povinné vybavení úředních veterinárních lékařů KVS, před vstupem do ohniska a pohybujících
se v ohnisku, osobními ochrannými prostředky,

•

určení hranice ohniska, vstupu a výstupu z a do ohniska,

•

vydání dalších (doplnění, změny stávajících) mimořádných veterinárních opatření, v rámci nich vymezit
pásmo ochrany a dozoru (pásmo A - poloměr 10 km) a další ochranné zóny (pásmo B – dle nákazové
situace na území okresu až kraje),

•

informování místně příslušného územního pracoviště KHS.
1.2 Státní veterinární správa (SVS) zajistí:

•

informování OPIS IZS (OPIS GŘ) o potvrzení výskytu aviární influenzy na území ČR,

•

telefonickou a následně písemnou žádost o zapojení sil a prostředků na OPIS IZS (OPIS GŘ) v případě
výskytu nákazy v několika krajích současně, viz příloha č. 12 Operačního manuálu pro AI,

•

dodávku plynu k utrácení drůbeže (CO2
nebo CO) včetně potřebného technického vybavení
v plynotěsných kontejnerech a k zaplynování haly na základě smlouvy uzavřené mezi výrobcem
a distributorem těchto plynů,

•

uvolnění speciálně upravených kontejnerů k utrácení pomocí CO2 ze skladů SSHR a jejich dopravu
do ohniska,

•

zabezpečení potřebného množství desinfekčního prostředku,

•

vydání „nařízení k výjezdu“ PSLN na základě informací KVS o předpokládaném rozsahu utrácení zvířat,

•

žádost o odbornou výpomoc Ústředního vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně (ÚVVÚ).
1.3 Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz (PSLN) zajistí:

•

před výjezdem do ohniska rozhodne o nasazení potřebné techniky a personálu na základě informací KVS
(např. počet hospodářství, druh, kategorie a počet drůbeže, technologie chovu…),

•

odbornou obsluhu zařízení při vlastním utrácení zvířat použitím plynotěsných kontejnerů případně
použitím el. utrácecí linky v ohnisku, kde nelze zaplynovat halu,

•

měření a sledování koncentrace CO2 k usmrcení drůbeže v kontejneru,

•

injekční utrácení ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem v drobnochovech, v případě nasazení
sil a prostředků AČR i ve spolupráci s Vojenskou veterinární zásahovou skupinou,

•

dostatečné množství přípravku T61 k utrácení drůbeže v drobnochovech, technické vybavení pro toto
utrácení,

•

poučení o správném pracovním postupu při usmrcování, manipulaci se živými ptáky, organizaci
vyskladnění hal,

•

kontrolu dodržování předpisů k ochraně zvířat proti týrání a požadavků zamezení šíření nákazy
(zabezpečení kontejneru před odjezdem).
1.4 Úřední veterinární lékař zasahující v ohnisku:

•

kontroluje a přijímá opatření k plnění mimořádných veterinárních opatření vydaných KVS,

•

určuje pořadí a způsob provádění odborných veterinárních úkonů ke zdolání a zabránění šíření nákazy,

•

spolupracuje s velitelem zásahu, je zařazen ve štábu velitele zásahu,

•

vznáší požadavky na síly a prostředky IZS potřebné k likvidaci ohniska na velitele zásahu (§ 19 zák.
č. 239/2000 Sb., o IZS) a spolupracuje s PSLN.
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•

1.5 Soukromý veterinární lékař zajistí:
na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření injekční utrácení drůbeže a ostatních ptáků
držených v zajetí v drobnochovech ve spolupráci s PSLN.

1.6 Obec
Obec dotčená opatřeními souvisejícími s vyhlášením ohniska chřipky ptáků zajistí:
•

základní životní podmínky pro obyvatelstvo v obci a dodržení přijatých režimových opatření nařízených
KVS,

•

informovanost obyvatelstva a návštěvníků obce o přijatých opatřeních,

•

spolupráci s ostatními správními orgány a složkami IZS,

•

spolupráci s velitelem zásahu,

•

využití vlastních sil a prostředků (obecní policie, JPO obce) pro řešení této mimořádné události,

•

vydání nařízení obce k opatřením uloženým veterinární správou (podle zákona 166/1999 Sb. § 46) a jeho
vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, případně i na jiném veřejném místě.

V návaznosti na vyhlášená mimořádná veterinární opatření obec zpravidla dále zabezpečuje:
•

soupisy chovatelů (občanů),

•

soupisy zvířat k případnému utracení,

•

doprovod osob provádějících utrácení zvířat ve spolupráci s PČR,

•

svoz uhynulých a utracených zvířat v obci,

•

soupisy utracené drůbeže.

2. Činnost chovatelů a dalších subjektů
2.1. Chovatelé
Chovatelé plní úkoly uložené orgány veterinární správy a zajišťují zejména:
•

povinné vybavení osobními ochrannými prostředky pro zaměstnance hospodářství před vstupem
do ohniska a pohybujících se v ohnisku.

•

pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení,

•

přemístění drůbeže do kontejneru k utracení,

•

odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí,

•

vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže,

•

převoz dezinfekčního prostředku od výrobce (skladu) do místa určení a případně zpět,

•

průběžnou dezinfekci hospodářství,

•

úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci,

•

pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska,

•

dezinfekci osob a techniky vystupujících z ohniska.
2.2. Asanační podnik (kafilerie)

Zajistí dopravu speciálně upravených kontejnerů určených k utrácení drůbeže z místa jejich uložení
do ohniska na základě objednávky KVS. Dále zajistí propočtený počet vozidel a kontejnerů nezbytných
k odvozu kadáveru.
2.3. Firmy dezinfekce, dezinsekce, deratizace
V závislosti na dohodě s KVS mohou tyto firmy zajišťovat závěrečnou dezinfekci objektu. Jejich aktuální
seznam dodá KVS.
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3. Utrácení drůbeže v hromadných chovech
Způsoby utrácení, utrácecí kapacity a vybavení pro utrácení jsou popsány v Operačním manuálu pro AI,
který je součástí pohotovostního plánu SVS pro případ výskytu AI.
3

Orientační spotřeba zkapalněného CO2 (oxidu uhličitého) při zaplynování haly na 1 m objemu haly
zaplynování na
% obj. CO2

spotřeba CO2 [litr] /
3
1 m objemu haly

spotřeba CO2 [kg] /
3
1 m objemu haly

20%

0,3138

0,3696

30%

0,4707

0,5544

40%

0,6276

0,7392

50%

0,7845

0,924

60%

0,9414

1,1088

70%

1,0983

1,2936
3

Např. pro halu o rozměrech 50 [m] x 15 [m] x 3,5 [m] = 2625 [m ] při zaplynování na 20% obj. CO2 bude
orientačně zapotřebí 2625 x 0,3138 = 824 litrů resp. 2625 x 0,3696 = 970 kg zkapalněného CO2.
Kromě způsobů utrácení popsaných v Operačním manuálu pro AI je také pro zaplynování haly
s chovanou drůbeží možnost použití CO (oxidu uhelnatého).
3.1. Plynování hal CO (oxidem uhelnatým)
Tento způsob lze použít v utěsnitelných halách u drůbeže ustájené na podestýlce nebo v klecových
chovech.
Postup při plynování haly:
dodávka plynu v tlakových lahvích – zajistí SVS, dodavatel Linde GAS, a.s.,
utěsnění haly (okna, dveře, ventilace apod.) – zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity
HZS ČR,
rovnoměrně rozmístění tlakových lahví s CO v hale, zajistí HZS ČR,
po dosažení příslušné koncentrace CO (v souladu s platnou legislativou) je nutno drůbež
ponechat v zaplynovaném prostředí 45-60 min,
měření koncentrace CO v okolí haly – zajistí HZS ČR,
měření koncentrace CO v hale – zajistí SVS,
po utracení drůbeže je nutno halu důkladně odvětrat – zajistí HZS ČR.
Před manipulací s usmrcenými ptáky se úřední veterinární lékař zasahující v ohnisku přesvědčí, že jsou
podle prokazatelných příznaků utraceni, pak teprve vydá pokyn k odvětrání a vyskladňování haly. Vzhledem
k ohrožení zdraví lidí se za prokazatelný příznak utracení v případě plynování haly považuje kvalita
a koncentrace použitého plynu a doba expozice.
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4. Neškodné odstranění ptáků
Způsoby a asanační kapacity jsou uvedeny v Operačním manuálu pro AI.

5. Zásady a postupy pro čištění, desinfekci a ošetření hospodářství (podle § 46 vyhl.
č. 36/2007 Sb.)
Bude prováděno v souladu s Operačním manuálem pro AI ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 36/2007
Sb., o opatřeních pro tlumení AI.

Schvaluji: Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
Podpis
ústřední ředitel Státní veterinární správy
České republiky
dne:
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Katalogový soubor typové
činnosti

Přehled vybraných
souvisejících
předpisů a zkratek

STČ – 11/IZS
Ministerstvo vnitra
GŘ HZS ČR
Číslo jednací:
MV- 93579/PO-IZS2010

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Gestor listu:

MV – generální
ředitelství HZS ČR

Chřipka ptáků

Přehled vybraných právních předpisů, interních předpisů a často používaných
zkratek
Právní předpisy
[1]

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

[2]

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[3]

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

[4]

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

[5]

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[6]

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

[7]

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

[8]

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

[9]

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[10]

Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

[11]

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

[12]

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

[13]

Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení ústavů sociální péče.

[14]

Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003
Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění pozdějších předpisů.

Interní předpisy
[15]

HZS ČR; Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu – Metodický list č. 1/LZásah s přítomností nebezpečných látek.

[16]

HZS ČR; Ústřední poplachový plán IZS
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[17]
[18]
[19]

MO; Směrnice náčelníka GŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolů
Policie ČR.
PČR; Pokyn náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou policii čj PPR-174/RPP-2006
Zabezpečení úkolů v případech výskytu a přenosu ptačí chřipky v České republice.
PČR; Pokyn náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 11/2007, kterým se stanoví zásady
přidělování osobních ochranných pracovních prostředků proti působení nebezpečných látek včetně
infekčních agens.

[20]

SVS; Operační manuál pro aviární influenzu.

[21]

SVS; Standardní operační postupy usmrcování zvířat při likvidaci nákaz a jiných mimořádných
událostech.

Často používané související zkratky a vysvětlivky
AČR – Armáda České republiky
AI - Aviární influenza = chřipka ptáků
CAS – cisternová automobilová stříkačka
CO – oxid uhelnatý
CO2 – oxid uhličitý
DDD – dezinfekce, dezinsekce, deratizace
H5N1 – podtyp viru ptačí chřipky
HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky
IOS KŘP - integrované operační středisko krajského ředitelství policie
IZS – integrovaný záchranný systém
JPO – jednotka požární ochrany (jednotka HZS kraje, HZS podniku nebo JSDH obce)
JSDH obce – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
KHS – Krajská hygienická stanice
KOPIS - operační a informační středisko HZS kraje, které je současně OPIS IZS
KVS - Krajská veterinární správa
MO – Ministerstvo obrany
MV – Ministerstvo vnitra
MV-GŘ HZS ČR – Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky
OPIS GŘ - operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR, které je současně OPIS IZS
OPIS IZS – operační a informační středisko IZS
ORP – obec s rozšířenou působností
OS PP - operační středisko operačního odboru Policejního prezidia ČR
PČR – Policie České republiky
PSLN – Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz
SOC MO – společné operační centrum Ministerstva obrany
SSHR – Správa státních hmotných rezerv
SVS - Státní veterinární správa ČR
ZOS ZZS kraje – zdravotnické operační středisko zdravotnické záchranné služby kraje
ZZS – zdravotnická záchranná služba
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