Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2020/139446-J

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán příslušný
podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54
odst. (1) a (2) veterinárního zákona nařizuje z důvodu výskytu tularémie zajíců v katastrálním území
Olešnice u Okrouhlice tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - tularémie zajíců v Kraji Vysočina

Čl.1

Obecná ustanovení
(1) Vzhledem k výskytu nebezpečné nákazy tularémie zajíců v katastrálním území Olešnice u
Okrouhlice, nebezpečí jejího šíření a rizika ohrožení zdraví lidí se vymezuje ohniskem nákazy
kruhové území o poloměru 1 km kolem místa nálezu uhynulého zajíce (souřadnice GPS
49°38'48.710"N, 15°28'1.960"E). Vymezené ohnisko nákazy a ochranné pásmo
zahrnuje katastrální území Olešnice u Okrouhlice, Nová Ves u Světlé nad Sázavou, Pohled,
Babice u Okrouhlice.
(2) Všichni nalezení uhynulí zajíci nebo zajíci, u nichž se projevily změny přirozeného chování a byli
usmrceni, musí být laboratorně vyšetřeni. Nález takového zajíce musí nálezce oznámit
příslušnému uživateli honitby, který jej předá prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Kraj Vysočina k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Jihlava.
Čl.2

Povinnosti uživatelů honiteb
Uživatelům honiteb v ohnisku a v ochranném pásmu se nařizuje:
(1) zákaz uvádění zajíců ulovených v ohnisku a ochranném pásmu do oběhu; zajíce ulovené
v ohnisku a ochranném pásmu lze uvolnit ke spotřebě v domácnosti lovce za podmínky, že
uživatel honitby podá lovci poučení o bezpečném zacházení se zvěřinou (použití ochranných
pomůcek, zejména rukavic, roušek a ochranných brýlí) a po důkladné tepelné úpravě (dosažení
vnitřní teploty 70° C po dobu nejméně 10 minut - stanovuje § 10 písm. d) vyhlášky č.326/2001
Sb.).
(2) poučit osoby manipulující s ulovenými nebo uhynulými zajíci o možnosti přenosu této choroby
na člověka a vybavit je nezbytnými ochrannými pomůckami a prostředky pro osobní dezinfekci.
(3) zákaz odchytu zajíců v ohnisku a v ochranných pásmech.
(4) zajistit odlov všech zajíců nemocných, podezřelých z nákazy nebo zajíců se změnami
přirozeného chování. Tito odlovení zajíci a uhynulí zajíci vhodní k vyšetření musí být
v nepropustném obalu bezpečně doručeni k laboratornímu vyšetření do SVÚ Jihlava
prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina.
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Čl.3

Poučení
Tularémie je nakažlivé bakteriální onemocnění, které postihuje zajíce, divoké králíky a jiné
hlodavce a je přenosné na domácí zvířata a na člověka. V našich podmínkách se projevuje jako
nebezpečná nákaza s přírodní ohniskovostí. U většiny zajíců probíhá onemocnění rychle. Nemocní
zajíci ztrácejí svojí plachost, nekoordinovaně se pohybují, jsou malátní a mají zježenou srst. K úhynům
dochází v dobrém výživném stavu. Při pomalém průběhu onemocnění zajíci rychle hubnou, dochází
ke zvětšení mízních uzlin, případně k jejich zhnisání.
Výskyt tularémie a její přetrvávání v přírodních ohniscích jsou vázány na přítomnost
infikovaných hlodavců a krev sajícího hmyz, kteří přenášejí původce onemocnění a jsou hlavním
zdrojem infekce pro člověka a zvířata. K infekci dochází při kontaktu s nemocným nebo uhynulým
zvířetem přes trávicí ústrojí, dýchací ústrojí, spojivku nebo poraněnou kůži. Nepřímo může dojít
k nákaze krmivem, vodou a prachem v prostředí kontaminovaném výměšky nemocných zvířat. Nákaza
se u lidí projevuje vysokou teplotou, malátností, zvýšenou únavou, zduřením, případně zhnisáním
mízních uzlin nebo atypickými záněty plic. Každé podezření z nákazy člověka vyžaduje neprodlené
lékařské ošetření.
Ohnisko může být odhlášeno a výše uvedená opatření mohou být odvolána za předpokladu, že
v pozorovací době do 31.ledna 2021 nebude u uhynulých a ulovených zajíců potvrzen původce
tularémie.

Čl.4

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.
Čl.5

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 Kraje Vysočina a všech obecních úřadů, jejichž území
se týká, na dobu nejméně 15 dnů.

V Jihlavě dne 01.12.2020
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otisk úředního razítka

MVDr. Božek Vejmelka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
podepsáno elektronicky

Obdrží :

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
Okresní sdružení KVL, MVDr. Zdeněk Pohanka, Újezd 20, 592 12 Nížkov
Obec Okrouhlice, Nová Ves u Světlé nad Sázavou, Pohled.
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