Město Rakovník
starosta města
Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník
tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302
e-mail: epodatelna@murako.cz

PTAČÍ CHŘIPKA
DOPORUČENÍ OBČANŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM
MĚSTA RAKOVNÍKA
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení lidí malá. Je
třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty a uhynulými kusy, ale i
jejich trusem, peřím apod..

















chraňte se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkejte se ptačích výkalů;
v případě nálezu uhynulého ptáka, který se nachází ve volné přírodě na území města
Rakovníka (kdy není znám chovatel) ihned kontaktujte městské policii (velitel Pavel
Škvára) číslo telefonu 313 512 441; 313 511 006; 724 366 924; hlášení je možné podávat
po celých 24 hodin denně;
v případě úhynů většího množství ptactva (nad 5 kusů) nebo v případě úhynu i
jednotlivých kusů vodního ptactva, zejména kachen, hus, labutí, volavek, kormoránů ihned
kontaktujte Státní veterinární správu, která zajistí odborné vyšetření, eventuelně odběr
vzorku. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Inspektorát Rakovník –
313 512 892;
v případě, že se jedná o nález na území mimo katastr města, kontaktujte ihned příslušnou
obec;
pro drobnochovatele bylo vydáno zvláštní doporučení;
nemanipulujte s mrtvými ptáky bez ochranných rukavic a roušky, pevných bot a pokrývky
hlavy (chovatelé);
nespalujte uhynulá zvířata v kotlích na pevná paliva;
neházejte uhynulá zvířata do sběrných nádob na komunální odpad (do popelnic) ani do
sběrných nádob na tříděný odpad nebo do odpadkových košů nebo v pytlích za město;
poučte děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s
drůbeží a nenosily nalezené ptáky domů;
nezpracovávejte nemocnou drůbež, nejezte syrové drůbeží maso ani vejce (pouze po
tepelné úpravě);
v lednicích nenechávejte nezabalené drůbeží maso vedle ostatních potravin;
při manipulaci s masem dodržujte maximální hygienu při používání nožů na maso.
Znečištěné nože od syrového masa nepoužívejte na jiné potraviny např. na zeleninu;
dbejte o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání po kontaktu s drůbeží, umývání klik
od dveří);
ochraňujte domácí mazlíčky – psy, kočky apod.; zabraňte jim v kontaktu s uhynulými nebo
nemocnými ptáky;











při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou se vyhýbejte
trhům s drůbeží, nekonzumujte zde jídla na ulici. Dbejte pokynů vydaných Evropským
centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a ministerstvem zdravotnictví, která jsou
uveřejněna na www.mzcr.cz ;
sledujte informace o ptačí chřipce v mediích, informace o ptačí chřipce obdržíte na
www.ptacichripka.cz; www.svscr.cz; www.bezpecnostpotravin.cz;
drobnochovatelé drůbeže a ptactva by se měli obecně řídit doporučeními pro chovatele;
nebuďte lhostejní k občanům, kteří nedodržují doporučení a upozorněte je na možnou
nákazu;
maximálně dbejte o své zdraví a imunitní systém, abyste byli odolní při případné nákaze.
Jezte dostatek zeleniny a ovoce, provozujte zdravý životní styl a vyvarujte se stresům;
informujte se u svého lékaře, zda jste vhodný adept na očkování proti běžné chřipce. V
případě pandemie ptačí chřipky je možné pak lépe vyloučit běžnou chřipku;
nešiřte mezi lidmi paniku, raději včas sledujte informace v mediích;
zabezpečte otevřené stavební prostory, např. otevřené půdní prostory proti vniknutí volně
žijících ptáků;
Informace:
Informace týkající se státní správy ohledně ptačí chřipky na území města Rakovníka
lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Rakovník, telefon 313 259 230
ing. Tomica nebo 720 511 365, fax 313 512 066, e-mail:ltomica@murako.cz. Na území
jiných obcí lze získat tyto informace u starostů příslušných obcí.
V případě, že bude na území města nebo v okolí zjištěn virus ptačí chřipky, budou
příslušnými orgány nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a likvidace
ohniska nákazy.

Ing. Zdeněk Nejdl
Starosta města Rakovníka
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PTAČÍ CHŘIPKA
DOPORUČENÍ PRO MALOCHOVATELE
NA ÚZEMÍ MĚSTA RAKOVNÍKA






















V rámci prevence proti ptačí chřipce doporučujeme všem malochovatelům, aby umístili
krmení a napájení uvnitř objektů, aby se ke krmení a napájení nemohlo dostat volně žijící
ptactvo. Je třeba maximálně zamezit znečištění krmiva a vody trusem vodních ptáků.
Maximálně omezit počet lidí, kteří budou mít přístup k chovu.
Doporučujeme omezit nákup, prodej a přemísťování drůbeže.
Doporučujeme zasíťovat okna o větrací otvory a maximálně zamezit vstup volně žijícího
ptactva do chovu.
Maximálně vhodné je umístění ptáků do zastřešených venkovních voliér tak, aby se k nim
nedostali volně žijící ptáci.
Maximálně dodržovat zoohygienické zásady v chovu. Věnovat maximální pozornost
úklidu trusu.
Přezouvat se před vstupem do obytných objektů, jsou doporučovány desinfekční rohože
před vstupy.
Po každé manipulaci s ptáky je třeba si důsledně mýt ruce mýdlem (nestačí jen voda) a
bránit se dotyku špinavých rukou na sliznice (např. oči, ústa). Pro desinfekci používat
běžné desinfekční prostředky.
Je třeba maximálně dbát o osobní hygienu (přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží).
Při manipulaci s mrtvými ptáky používat alespoň gumové rukavice, roušku, pevné boty a
čepici zakrývající vlasy.
Doporučujeme maximálně sledovat zdravotní stav ptáků, mít přehled o chovu, úhynech,
přesunech, veterinárních zákrocích.
Ihned hlásit veterinární službě zvýšené a hromadné úhyny, změnu chování drůbeže,
případně i ptactva, adresa: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Inspektorát
Rakovník, Vladislavova 2131, PSČ 269 01 Rakovník; telefon: 313 512 892; 313 513 992 ,
e-mail: insp.rakovnik.kvss@svscr.cz.
Nezpracovávejte nemocnou drůbež.
Zamezte pohybu zvířat na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci.
Nenapájejte neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup
volně žijící ptáci.
Venkovní nádrže dle možností chraňte před volně žijícími ptáky (sítěmi, zábranami).
Nekrmte zvířata masem uhynulých ptáků.
Sledujte informace o ptačí chřipce v mediích, informace o ptačí chřipce obdržíte na
www.ptacichripka.cz; www.svscr.cz; www.bezpecnostpotravin.cz;
Příznaky ptačí chřipky u drůbeže

Příznaky mohou být nezřetelné, někdy skoro žádné. Ptáci bývají malátní, otupělí,
načepýření, méně se pohybují (často jen stojí), mají dýchací potíže, výtoky z nosu a očí,
snáška vajec ustává nebo mají vejce slabé skořápky, zvířata méně přijímají potravu nebo
vůbec. U slepic je typický otok lalůčku a hřebínku a jejich promodrání (cyanoza). Velmi
typické jsou však krváceniny na vnitřní straně běháků.
Současně existující opatření
Již v současné době jsou zakázány svody drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění
drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu,
zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonností zkoušky a
chovatelské soutěže. Je zakázáno pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí
v ČR a účast poštovních holubů z ČR na soutěžích v zahraničí.
Jsou nařízena mimořádná veterinární opatření chovatelům, kteří chovají drůbež jako
podnikatelé. Mají zakázáno chovat drůbež ve volném výběhu (výjimky může udělit
Krajská veterinární správa). Tito chovatelé také musí zajistit ochranu svých chovů před
zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího
ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů, mají povinnost vést řádnou evidenci o
chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních opatřeních. Jsou povinni hlásit pokles
příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu
delší než 2 dny, úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
Informace
Informace týkající se státní správy ohledně ptačí chřipky na území města Rakovníka
lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Rakovník, telefon 313 259 230
nebo 720 511 365 ing. Tomica (e-mail: ltomica@murako.cz), fax 313512066. Na území
jiných obcí lze získat tyto informace u starostů příslušných obcí.
V případě, že by byl na území města nebo v okolí zjištěn virus ptačí chřipky, budou
příslušnými orgány nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a likvidaci
ohniska.

Ing. Zdeněk Nejdl
Starosta města Rakovníka
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Vážení občané,
vzhledem k situaci týkající se ptačí chřipky v České republice, provádí město Rakovník
zjišťování informací ohledně množství a druhů chované drůbeže a ostatního ptactva na území
města Rakovníka. Cílem je vytvoření seznamu VŠECH chovatelů domácí drůbeže a
ostatního ptactva a získání přehledu o jeho množství. Žádáme proto KAŽDÉHO, kdo chová
jakýkoli druh ptáků (např. slepice, kachny, husy, krůty, perličky, bažanty, pštrosy, holuby, ale
i dravce a exoty), aby neprodleně nahlásil informace o chovaných druzích a množství těchto
ptáků, dále pak adresu chovatele, uvedení místa, kde jsou ptáci chováni a telefonické, popř. emailové nebo faxové spojení. Formuláře pro poskytnutí informací je možné si vyzvednout na
odboru životního prostředí Městského úřadu v Rakovníku v ulici Na Sekyře 166/II v
Rakovníku, 2. patro, číslo dveří 218 (ing.Tomica) nebo v podatelně Městského úřadu
Rakovník, Husovo náměstí 27 nebo je možné si je vytisknout z internetových stránek
www.murako.cz (úřední deska). Vyplněné formuláře urychleně osobně odevzdejte na odboru
životního prostředí MěÚ Rakovník, Na Sekyře 166/II nebo je zašlete poštou na adresu:
MěÚ Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník.
V případě, že u Vás dojde ke změně počtu a druhu chovaných ptáků, žádáme Vás rovněž
o nahlášení těchto změn.
Jedná se o preventivní, přesto velice důležité informace. Nahlášení informací je i ve
Vašem zájmu. Uvedené údaje budou rovněž sloužit, v případě výskytu ptačí chřipky,
k výpočtu finančních náhrad. Žádáme Vás proto o odpovědný přístup k tomuto úkonu.
Informace, v souvislosti s ptačí chřipkou za město Rakovník, jsou umísťovány na úřední
desce města Rakovníka na Husově náměstí, dále na internetových stránkách www.murako.cz.
Bližší informace Vám budou podány na tel. č. 313 259 230 (Ing. Tomica) nebo e-mailem
ltomica@murako.cz.
Za spolupráci děkuji!

Ing. Zdeněk Nejdl
starosta města Rakovník

Seznam drůbeže a ostatního ptactva
Vyplní majitel drůbeže a ostatního ptactva
Jméno a příjmení:
Adresa
chovatele:
uvedení místa,
kde jsou ptáci
chováni:
telefon:
Seznam chované drůbeže a ostatních ptáků
Druh
Počet kusů
Druh
Nosnice
Brojleři
Chovné slepice
Dravci
Kachny (chovné)
Exoti
Kachny (výkrm)
Holubi
Husy (chovné)
Husy (výkrm)
Jiný druh
Krůty (chovné)

Počet kusů

Počet kusů

Krůty (výkrm)
Perličky
Bažanti
Pštrosi

-----------------------------Datum

-------------------------Podpis majitele

