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Č. j. SVS/2019/041446-Z 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Zlínský kraj“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 15 odst. 1. písm. a), b) a e), § 54 odst. 1 písm. b), 
d), h), i), n) a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a  s  § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona 
nařizuje tato 

m i m o ř á d n á  v e t e r i n á r n í  o p a t ř e n í  

 k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy tularémie zajíců ve Zlínském kraji 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

V souvislosti s výskytem tularémie zajíců v katastrálním území obce Dobrotice, okres Kroměříž, 
nařizuje KVS SVS pro Zlínský kraj mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné 
nákazy tularémie zajíců, kterým vymezuje ohnisko a ochranné pásmo v katastrálních územích obcí 
uvedených v Čl. 2. Výskyt nebezpečné nákazy tularémie zajíců byl zjištěn u zajíce polního nalezeného 
uhynulého v obci Dobrotice  (souřadnice GPS 49°20'35.109"N, 17°36'42.048"E) v k. ú. 627453 
Dobrotice, okres Kroměříž. Nalezený uhynulý zajíc polní byl v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat 
a nařízené vakcinace na rok 2019 zaslán k vyšetření na brucelózu a tularémii do Státního veterinárního 
ústavu Olomouc. Laboratorním vyšetřením (bakteriologická kultivace) změněných orgánů zajíce byl 
prokázán pozitivní nález původce tularémie zajíců Francisella tularensis (Protokol o zkoušce PA 
187/2019 ze dne 29. 3. 2019). 

Čl. 2 

Vymezení ohniska a zřízení ochranného pásma 

(1) Ohniskem, vymezeným v okruhu jednoho kilometru kolem místa nálezu uhynulého zajíce polního 
v obci Dobrotice, okres Kroměříž, se tímto předpisem vymezuje katastrální území obce Dobrotice. 

(2) Ochranným pásmem se tímto předpisem vymezují katastrální území obcí Dobrotice, Jankovice 
u Holešova a Žopy. 

Čl. 3 

Opatření v ohnisku a ochranném pásmu 

Všem uživatelům honiteb provozujícím právo myslivosti, podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
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znění pozdějších předpisů, na honebních pozemcích v katastrálních územích výše uvedených obcí a 
jejich mysliveckým hospodářům ustanoveným místně příslušným orgánem státní správy myslivosti se 
nařizuje:  

a) Zákaz uvolňování zajíců odlovených v ohnisku a v ochranném pásmu do oběhu. 

b) Z ohniska a ochranného pásma je možno povolit uvolnění zajíců ke spotřebě v domácnosti 

lovce bez provedeného laboratorního vyšetření za podmínky, že je lovci předáno písemné 

poučení o bezpečném zacházení při zpracování zvěřiny a po důkladné tepelné úpravě (70 ℃ 

po dobu 10 minut jak je stanoveno v § 8 písm. a) vyhl. č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, 

masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. 

c) Zákaz odchytu zajíců v ohnisku a v ochranném pásmu. 

d) Zajistit dostatečné a prokazatelné poučení všech osob manipulujících se zaječí zvěří a zvěřinou 

o možnostech přenosu nákaz na člověka a o základních zásadách prevence. 

e) V součinnosti s KVS SVS pro Zlínský kraj, Pracoviště Kroměříž, Kojetínská 1347, 767 14 

Kroměříž, telefon 573 339 453, zabezpečit odevzdání k následnému laboratornímu vyšetření 

všech dohledaných uhynulých zajíců, a stejně tak zajíců odlovených, vykazujících příznaky 

onemocnění. Nalezené kadávery zajíců v pokročilém stádiu rozkladu, které budou nevhodné 

pro účely laboratorního vyšetření neprodleně odstranit neškodným způsobem, nejlépe 

zakopáním. 

f) Při práci a manipulaci se zaječí zvěří nebo zvěřinou dodržovat osobní hygienu, používat 
individuální ochranné pomůcky (jako gumové rukavice, příp. pracovní oděv a obuv apod.), 
nejíst, nepít, nekouřit a po skončení práce provést důkladné omytí a dezinfekci rukou vhodným 
dezinfekčním prostředkem. Dezinfikovány musí být i všechny předměty, pomůcky a zařízení, 
které přišly do kontaktu s uhynulými, odlovenými nebo utracenými zajíci. K dezinfekci se použije 
roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného (NaClO). 

Čl. 4 

Ostatní ustanovení 

(1) Pokud uživatelé honiteb v katastrálních územích uvedených v Čl. 2 neprovádí odlov nebo odchyt 
zajíců z důvodu platného zákazu daného předpisy ČR, považují se ustanovení Čl. 3 písm. a), b), 
c), d) a f) tohoto nařízení za bezpředmětná. Zásady bezpečné manipulace s uhynulými zajíci 
zůstávají ve všech ustanoveních nedotčeny. 

(2) Veřejnost se při nálezu uhynulých zajíců nebo zajíců sražených dopravními prostředky na silnici 
v ohnisku a ochranném pásmu zdrží jakékoli manipulace s nimi a nález ohlásí nejlépe 
mysliveckému hospodáři příslušné honitby, případně na nejbližší místně příslušný obecní úřad.  

Čl. 5 

Poučení o nákaze 

  Tularémie zajíců je nebezpečná nákaza, kterou vyvolává baktérie Francisella tularensis. Jde o 
akutní nebo chronické bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. 
Vnímavý je i člověk. Tato nemoc je rozšířena po celém světě, a je charakteristická typickou přírodní 
ohniskovostí (původce cirkuluje v prostředí nezávisle na člověku mezi volně žijícími obratlovci a 
členovci). Na přenosu nemoci se významně podílejí klíšťata, která jsou příčinou šíření nemoci mezi 
jednotlivými druhy. Zvířata, která onemocní, jsou malátná, ztrácejí plachost, mají záněty uzlin. U člověka 
se onemocnění projevuje horečkami, slabostí a může jít o formu kožní, zánět mízních uzlin, plicní formu, 
střevní formu nebo o zánět spojivky. 
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Čl. 6 

Sankce 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit 
pokutu až do výše: 

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 

Č. 7 

Společná a závěrečná ustanovení 

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního 
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení 
na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce 
krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.  

Ve Zlíně dne 01.04.2019  

 

Obdrží: 

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku 

Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 
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