STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
V Praze dne 10. března 2020
č.j. SÚJB/OS/5678/2020

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 4. 3. 2020
Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši Žádost
o poskytnutí informace dne 4. 3. 2020, evidovanou pod č.j. 5367/2020, v níže uvedeném
rozsahu.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí
informace na níže uvedenou žádost:

Prosím Vás o odpovědi na následující otázky:
1) V případě jaderné havárie, jaká by byla opatření u zájmových a hospodářských chovů?
2) Při vyhlášení evakuace, mohl by si majitel vzít domácího mazlíčka s sebou?
3) Je kontaminovaný domácí mazlíček nebezpečný pro člověka?
4) Jaké konkrétní dekontaminační prostředky by se použily pro dekontaminaci zvířat?
5) Jaké jsou projevy vysoké kontaminace u zvířat?
6) Jak by se dále postupovalo u zvířat, která jsou ukryta v ohrožené zóně?
7) Mohl by majitel zvířete být vpuštěn do ohrožené zóny? Za jakých podmínek?
8) U kterých zvířat dojde k likvidaci?

Dále Vás prosím o uvedení dokumentů, které by mohly souviset s danou problematikou.“

K Vaší žádosti uvádíme následující:
1)

V případě jaderné havárie, jaká by byla opatření u zájmových a hospodářských chovů?

Obecně mezi tato opatření patří ochrana před vnější a vnitřní kontaminací (realizuje se
ukrytím zvířat), dále zajištění dostatečného množství nezávadného krmiva a vody pro přežití
a případně může být poskytnuta nezbytná ošetřovatelská péče či kontrola zdravotního stavu
zvěře. V případě chovatelsky významného chovu může Státní veterinární správa rozhodnout
o přemístění do náhradních prostor nebo na nekontaminované pastviny a v nejnutnějších
případech může být rozhodnuto o utracení a likvidaci zvířat. Jednotlivá ochranná opatření se
budou lišit podle fáze a rozsahu havárie.
2)

Při vyhlášení evakuace, mohl by si majitel vzít domácího mazlíčka s sebou?

Ano, evakuace zvířat v zájmovém chovu chovaných v domácnosti (např. pes či kočka) je
přípustná. Veškeré potřeby pro jejich evakuaci si ale musí zajistit sám chovatel (vybavení pro
přepravu zvířat, např. boxy, klece, náhubky, vodítka, a dále zásobu krmiva a vody na několik
dní).
3)

Je kontaminovaný domácí mazlíček nebezpečný pro člověka?

To bude záviset na míře kontaminace a režimu, v jakém je zvíře chováno (pokud se bude
např. pohybovat pouze uvnitř budovy, nelze u něj významnou kontaminaci předpokládat).
4)

Jaké konkrétní dekontaminační prostředky by se použily pro dekontaminaci zvířat?

Dekontaminace bude probíhat na dekontaminačních místech, a to až po dekontaminaci osob.
Použité prostředky budou stejné jako u lidí (mokrá dekontaminace pomocí vody a mýdla,
mírný mechanický otěr, případně ostříhání srsti).
5)

Jaké jsou projevy vysoké kontaminace u zvířat?

Opět bude záviset na míře kontaminace, resp. na dávce, jakou zvíře během celé události
obdrží. V závislosti na dávce se budou projevovat stejné účinky jako u člověka, bude se ale
lišit práh jejich projevu.
6)

Jak by se dále postupovalo u zvířat, která jsou ukryta v ohrožené zóně?

Pokud máte na mysli hospodářská zvířata, odpověď bude stejná jako v prvnímu dotazu, tedy
ustájení či ukrytí zvířat, zajištění dostatečného množství vody a krmiva, zajištění
ošetřovatelské péče. Během úniku je však péči potřeba přerušit a zajistit ukrytí osob (v
případě nutné péče lze na nezbytně dlouhou dobu využít prostředky improvizované ochrany
osob). Při evakuaci osob je pak potřeba vyplnit a předat příslušnému obecnímu úřadu

dotazník o druhu, počtu a kategorii zanechaných zvířat (podrobnosti jsou uvedeny v Příručce
pro ochranu obyvatelstva, která je distribuována v zóně havarijního plánování).
7)

Mohl by majitel zvířete být vpuštěn do ohrožené zóny? Za jakých podmínek?

Ano, ale jen v případě, že úroveň kontaminace bude vhodná pro vstup civilních osob, a to jen
na nezbytně nutnou dobu a jen pro účely péče o zvěř. Podmínkou bude mj. sledování
osobních dávek osob, kontrola kontaminace a případná dekontaminace apod.
8)

U kterých zvířat dojde k likvidaci?

K likvidaci může být přikročeno například v případě, že kontaminace území nebude
umožňovat vstup do zasažené oblasti a nebude možné dlouhodobě pečovat o zvěř
v hospodářském či zájmovém chovu.

Dále Vás prosím o uvedení dokumentů, které by mohly souviset s danou problematikou.
Například uvádíme Příručku ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie (vydávaná
ČEZ, a.s.) a Vnější havarijní plán jaderného zařízení.

Ing. Petr Krs
ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

