
   
 

 
Havarijní plán centrálního vivária LF UK v Hradci Králové 

 
 

Název organizace: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova  
 
Sídlo: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové 
 
Adresa pracoviště: 
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové 
 
Pracoviště, na kterém bude nakládání probíhat 

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Radioizotopové laboratoře a vivárium, Šimkova 870, 
500 01 Hradec Králové (uživatelské zařízení pro malá laboratorní zvířata).  

Samostatná budova Radioizotopových laboratoří a vivária je na noc zamykána, přes den je do vivária vstup 
možný pouze po otevření dveří obsluhujícím personálem („elektronický vrátný“). Chovné místnosti jsou uzavřené a 
klimatizované v prvním patře budovy, jsou nepřístupné z vnějšího prostředí, ve dveřních zárubních jsou vyjímatelné 50 
cm vysoké zábrany ze silného plastu zamezující úniku zvířat otevřenými dveřmi.   

Na základě posouzení prostor vivária a srovnání vybavení pracoviště s požadavky srovnávací tabulky pro danou 
kategorii rizika a typ organizmu podle zákona (příloha č. 3 Zákona 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty, v platném znění), lze konstatovat, že pracoviště vyhovuje požadavkům pro nakládání 
s GMO první kategorie rizika. 
 
Plán pracoviště 
Místa, kde mohou být chovány GM potkani a myši jsou v plánku vyznačena žlutě (chovné místnosti a aplikační 
místnost). Možný kritický bod je přenesení  GMO do aplikační místnosti. Před přenesením do aplikační místnosti, která 
je umístěna v budově vivária ve stejném podlaží, bude umístěna v uzavřené přepravní kleci, i s klecí vložena do digestoře 
a následně operována nebo usmrcena.  
 
Popis havárie 
 
• Zjištění pootevřených dveří chovné místnosti vivária 

o Pracovník, který zjistí, že jsou pootevřené dveře, ihned dveře zavře  
o Zkontroluje nasazení zábrany ve dveřních zárubních 
o Zkontroluje uzavření chovných klecí 
o Závadu ohlásí vedoucímu vivária nebo jeho zástupci 
o Zjištěnou situaci zapíší do provozního deníku 
o Informují o proběhlé situaci odborného poradce 

 
• Zjištění pootevřené klece v chovné místnosti vivária 

o Pracovník, který zjistí tuto skutečnost, ihned zkontroluje zavření dveří do chovné místnosti a nasazení zábran ve 
dveřních zárubních 

o Zkontroluje počet zvířat v pootevřené kleci a zavře ji 
o Zkontroluje zavření ostatních chovných klecí 
o Zjistí výskyt uniklého zvířete v chovné místnosti 
o Zajistí odchyt uniklého zvířete (do klecové pasti a jeho vrácení do chovné klece, pokud by bylo otevřeno klecí 

více, pak budou odchycená zvířata eticky usmrcena a uložena v plastikovém sáčku do mrazicího boxu)  
o Závadu ohlásí vedoucímu vivária nebo jeho zástupci 
o Zjištěnou situaci zapíší do provozního deníku 
o Informují o proběhlé situaci odborného poradce 

 
• Únik laboratorních zvířat během manipulace v prostorách vivária 

o Pracovník musí zvíře transportovat ve speciálním přepravním boxu, odolném proti otevření i při pádu z výšky  
o Pracovník má vždy uzavřené dveře místnosti, do které přinesl laboratorní zvíře GMO ve speciální přepravce  
o Pracovník se nejdříve pokusí zvíře chytit (za jakoukoliv část těla, tehdy se nehledí na správné uchopení zvířete 

dle požadavku zákona proti týrání zvířat)  
o Zajistí odchyt uniklého zvířete (do klecové pasti následované etickým usmrcením a uložením zvířete 

v plastikovém sáčku do mrazicího boxu) 
o Probíhající situaci ohlásí vedoucímu vivária nebo jeho zástupci 
o Zjištěnou situaci zapíší do provozního deníku 
o Informují o proběhlé situaci odborného poradce 



 
• Vysypání biologického materiálu s GMO v prostorách Lékařské fakulty při přenášení do laboratoří jiných 

Ústavů Lékařské fakulty  
o Živá laboratorní zvířata GMO nebudou nikdy přenášena do ostatních budov Lékařské fakulty 
o Do prostor laboratoří jiných Ústavů budou přenášeny pouze části orgánů usmrcených zvířat 
o Tyto orgány od mrtvého zvířete již nespadají pod zákon 778/2004 Sb. o GMO   

 
Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí a biologickou rozmanitost, včetně 
způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi  

Neexistuje mimořádné, či specifické riziko přímého, nepřímého, ať okamžitého či opožděného působení geneticky 
modifikovaného kmene laboratorních zvířat na zdraví člověka a zvířat a na životní prostředí či biologickou 
rozmanitost. Rizika jsou srovnatelná s riziky následků havárie v případě běžně chovaných laboratorních zvířat. 

 
 

Metody pro izolaci prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod kontroly účinnosti izolace 
Prostory, ve kterých by mohlo dojít k úniku organismů geneticky modifikovaných, jsou oddělené od ostatních 
prostor dveřmi a zábranami. Případný únik geneticky modifikovaných organismů je při dodržování pravidel 
provozního řádu prakticky nemožný. Kontrola účinnosti izolace geneticky modifikovaných zvířat je zajištěna 
důsledným dodržováním provozního řádu.  

 
Popis postupu zajištění monitoringu prostor a pozemků po ukončení asanace 

Zvířata, která uniknou z chovných klecí, budou zlikvidována v souladu s výše popsaným bodem „Popis havárie“.   
 
Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán 
Kopie havarijního plánu bude předána Odboru životního prostředí Městského úřadu Hradec Králové, na děkanát 
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a krajskému úřadu 
 
 Správní úřady a způsob jejich vyrozumění v případě havárie, popřípadě způsob varování občanů v závislosti na 

místě havárie a jejích možných následcích. 
      V případě havárie budou informováni: 

o zaměstnanci lékařské fakulty telefonicky prostřednictvím sekretářek jednotlivých ústavů  
V případě havárie budou telefonicky ihned informováni: 

o Vedení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové 
o Odborný poradce  

Elektronickou a běžnou poštou budou v den havárie informovány i následující instituce: 
o Ministerstvo životního prostředí ČR 
o Ministerstvo zdravotnictví ČR 
o Ministerstvo zemědělství ČR 
o Česká inspekce životního prostředí, Resslova 2a  500 02 Hradec Králové, tel. 495 773 111 

       Kopie odeslány na adresu: 
o Magistrát města – odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí, Československé 

armády č. p. 408, 50200 Hradec Králové. Telefon: 495707111 e-mail: posta@mmhk.cz  
o HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, krajské ředitelství, nábř. U 

Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 
o Krajskému úřadu 
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