
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  

Tel: 595 138 111  
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 
 

Ptačí chřipka v Moravskoslezském kraji 
 
K 5. 1. 2023 byla na území Moravskoslezského kraje zjištěna 2 ohniska ptačí chřipky u malochovatelů 
v okr. Frýdek-Místek (Kunčice pod Ondřejníkem) a v okrese Ostrava-město (Ostrava-Bártovice). 
Laboratorním vyšetřením, provedeným Krajskou veterinární správou byla v obou případech prokázána 
chřipka A (H5N1).  

Osoby, které přišly do epidemiologicky významného kontaktu s uhynulými zvířaty, a které mohly být 
exponovány kontaminovaným prachem při kontaktu s nakaženou drůbeží, podléhají lékařskému 
dohledu po dobu 7 dnů. Lékařský dohled zahrnuje pravidelné měření tělesné teploty, sledování svého 
zdravotního stavu a preventivní užívání léků.   

Přenos nákazy 

K nákaze chřipkou A(H5N1) u lidí zpravidla dochází po kontaktu s infikovanou drůbeží, případně po 
inhalaci infikovaného prachu z prostředí, ve kterém je drůbež chována. Projevuje se obvykle zánětem 
plic. 

Příznaky onemocnění chřipkou A (H5N1) 

K prvním příznakům patří vysoká horečka, obvykle nad 38 °C, kašel a dušnost. Postiženy jsou především 
dolní dýchací cesty, méně často se proto vyskytuje bolest v krku a rýma. Může se objevit i průjem, 
zvracení či bolesti břicha. 

Onemocnění probíhá mírněji u dětí.  

Bezpříznakové onemocnění se může vyskytnout, je to 
však spíše neobvyklé.    

Inkubační doba 

Průměrná inkubační doba je 2-5 dnů s možným 
maximem až 17 dnů.1 

Preventivní opatření 

• vyhýbat se manipulaci s uhynulým ptactvem bez použití ochranných prostředků dýchacích cest 
(respirátor), rukavic, po použití je nutno je zlikvidovat jako infekční odpad. 

• dezinfekce rukou při manipulaci s ptactvem a také jejich exkrementy, 
• v případě nálezu uhynulého ptactva v přírodě nebo v blízkosti domácího chovu neprodleně 

informovat Krajskou veterinární správu dle spádové oblasti, 
• zabránit svým mazlíčkům – psům, kočkám, i dalším zvířatům v kontaktu s uhynulým ptactvem., 

krmivem nebo podestýlkou 
• zabránit kontaktu doma chovaných ptáků s divokými ptáky (např. oplocením a zakrytím 

výběhu), zabránit přístupu divoce žijících ptáků ke krmivu, stelivo umístit v krytých a 
chráněných prostorech. 

 

Souhrnné informace k problematice ptačí chřipky naleznete v materiálu MZe, který je ke stažení ZDE. 
1 -Control of Coomunicable diseases manual 21st editions.329 

https://www.svscr.cz/wp-content/files/Informace_pro_verejnost.pdf

