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Tisková zpráva č. 224
ze dne 24. listopadu 2021

K ZÁKAZU CHOVU DRŮBEŽE POD ŠIRÝM NEBEM
Státní veterinární správa reagovala na zvýšený výskyt ptačí chřipky, rovnající
se svým rozsahem epidemii, zásadním opatřením. Zakázala chov drůbeže pod
širým nebem. Pro majitele drůbeže to znamená chovat drůbež pouze
v budovách a speciálních stavbách určených pro chov drůbeže, aby se zamezilo
kontaktu s volně žijícím ptactvem, které nákazu šíří. Za nedodržení tohoto
opatření hrozí vysoká finanční pokuta. (Výjimka byla udělena pouze chovům
holubů a běžců, jako jsou pštrosi.)
Veterináři v České republice byli nuceni utratit v letošním roce vinou ptačí
chřipky již zhruba půl milionu ptáků, nemoc zásadně postihla především
velkochovy drůbeže.
Drůbež chovaná v malochovech je přivyklá pobytu venku, opatření se citelně
dotýká v prvé řadě chovů vodní drůbeže, která je pobytem v uzavřených
prostorách značně stresována.
Mgr. Ondřej Matouš, předseda Ústředního výkonného výboru Českého svazu
chovatelů, jednal s čelnými představiteli Státní veterinární správy a
Ministerstva zemědělství ČR o udělení výjimky také pro drobné chovy.
Argumentoval především zásahem do pohody zvířat, která jsou u
drobnochovatelů přivyklá volnému pohybu venku.
Drobným chovům, náležejícím především členům Českého svazu chovatelů,
byla udělena po tomto jednání výjimka. Drůbež může být chována venku, ale
krmivo a napájení MUSÍ být umístěno v budovách, aby se zamezilo přístupu
volně žijícího ptactva. Vodní drůbež NESMÍ být pouštěna na volné vodní

plochy, kde by se setkala s volně žijícím ptactvem. Pokud má chovatel možnost
venkovní prostor s drůbeží zasíťovat, doporučuje se toto opatření.
V případě, že někteří chovatelé nemohou drůbež uzavřít, respektive nemohou
ani krmivo a napájení pro drůbež podávat v budovách či speciálních stavbách
určených pro chov drůbeže, je naprosto nezbytné, aby tuto skutečnost nahlásili
příslušné krajské veterinární správě.
Při zjištění, že drobnochovatelé nedodržují, byť rozvolněné, nařízení, se
chovatelé vystavují finančním sankcím.
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