
Informace k přepravě hospodářských zvířat, Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP,  
leden 2007 

  
Od 1. 1. 2007 nabylo platnosti Nařízení EU o ochraně zvířat během přepravy, celý název:  
Nařízení rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004, o ochraně zvířat během přepravy a 
souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES)                 
č. 1255/97.  
 
Toto nařízení přináší mnoho nového, zejména povinnost školení pro osoby doprovázející 
zvířata (jedná se o velmi zásadní požadavek, protože k bolesti zvířat dochází velmi často 
právě při nakládání a vykládání a obecně při manipulaci s nimi), povinnost navigačního 
systému, větracího systému, vody na vozidle a pod. Bohužel,  i nadále však umožňuje 
přepravu hospodářských zvířat nad 8 hodin cesty či nad vzdálenost 500 km. A ve stanovených 
plochách na jedno zvíře, bohužel, neuvádí minimální výšku prostoru pro jednotlivé druhy 
hospodářských zvířat a zejména u vícepatrových vozidel je výška velmi nízká a 
brání proudění vzduchu a tím ochlazování zvířat a hlavně vůbec možnosti dýchat.  
Nařízení určitě znamená další krůček vpřed pro ukončení strádání zvířat při přepravě, ale 
samo o sobě strádání zvířat nezabrání. Zásadně by se strádání zabránilo, pokud by 
hospodářská zvířata nebyla na dlouhé vzdálenosti vůbec přepravována, ale byla vykrmována a 
porážena co nejblíže místu svého narození a chovu.  Místo živých zvířat mohou být 
přepravovány živočišné produkty.  
Informace o nařízení a co podle něj vyplývá pro přepravce zvířat včetně uvedení školících 
míst jsou na www.svscr.cz nebo www.mze.cz, ochrana zvířat. 
 
 
 
 
Vývoz zvířat za rok 2005: (podle údajů ČSÚ z dubna 2006) 
 
Dobytek hovězí domácí živý ostatní nad 300 kg, k porážce, ne jalovice, krávy. 
Rakousko 19 091 zvířat, Německo - 1 920, Řecko – 632, Slovinsko -. 1 143, Libanon – 946,  
Itálie - 630 
   
Dobytek hovězí domácí živý, 160-300 kg, k porážce 
Řecko - 1 042  
 
Dobytek hovězí domácí živý, 160-300 kg, ne k porážce 
Slovinsko - 6 218, Itálie - 6 106, Řecko - 7 585 
 
Dobytek hovězí živý, domácí druhy do 80 kg 
Itálie   11 183, Španělsko - 13 564, Nizozemsko - 5 582,  
 
Dobytek vepřový živý ,domácí druhy nad 50 kg 
Albánie - 615 
 
Jehňata do stáří jednoho roku 
Řecko - 580 
 
 
 

http://www.svscr.cz
http://www.mze.cz


 
 
Informace o dopravních nehodách, z několika, které se staly při přepravě zvířat v letech 
2005 a 2006 (zdroj SVS ČR): 
 
 
Informace k havárii při přepravě skotu – Telč 
 
Dne 11.4.2005 byla odbavena zásilka 34 jatečných 
býků z chovu ZD Roštýn na jatka Graz (Rakousko). Po 
cca pěti kilometrech jízdy došlo v 7:55 hod k havárii 
vozidla,kdy se pod přívěsem utrhla krajnice a tento se 
převrátil na pravý bok. Na přívěsu bylo přepravováno 
24 ks jatečných býků. Po otevření zadní části přívěsu 
Hasičským záchranným sborem Telč byli lehce 
poranění býci (kontuze končetin, tržné rány kůže – 
všech 21 býků bylo schopno pohybu bez cizí pomoci) 
přeloženi na náhradní vozidlo a odvezeno zpět do 
chovu,3 uhynulí býci byli ihned odvezeni  
 
Přepravcem zvířat byl Johann Schulz 
,Neulengbach,Herbstgraben 5.(registrace přepravce předložena) .KVS pro kraj vysočina na 
základě provedeného šetření konstatovala,že se přepravce dopustil týrání zvířat podle § 
4.odst.1,písm.m) zákona č. 246/1992 Sb. na  
ochranu  zvířat v platném znění, tím, že přepravoval 
zvířata  
způsobem, který vyvolal nepřiměřenou bolest, utrpení a  
poškození zdraví. Tímto se dopustil správního deliktu 
dle  
§ 27,odst. 1,písm. c) zákona 4.246/1992 Sb. Vzhledem 
k tomu,že se jednalo o cizího státního příslušníka,byl 
případ postoupen. 
Při havárii asistoval hasičský záchranný sbor Telč a 
nehodu šetřila Policie ČR – dopravní inspektorát 
Jihlava. 
 
 
 
 
Informace k autohavárii v Třeboni při přepravě 
prasat  
 
 Dne 11.4.2005 došlo v cca 11,30 hod. k 
odbavení  přepravního, patrového kamionu 190 prasat z 
hospodářství Gigant Třeboň, firmy R.A.B, s.r.o. Prasata 
byla určena k exportu do Maďarska. Po cca 2 km jízdy 
došlo v levotočivé zatáčce  na přeložku na území města 
Třeboně z nezjištěných příčin ( rychlá jízda?!) k havárii 
- převrácení kamionu na pravý bok.  



 Na místě uhynulo 42 ks - odváženo postupně Vetas ČB, utraceno bylo 9 ks. Nutně 
poraženo bylo 19 ks, zpětně ustájeno 120 ks. Likvidace havárie se zúčastnila jednotka 
Hasičského záchranného sboru Třeboň. Postup členů jednotky byl kvalifikovaný a omezil 
utrpení zvířat. Havárii vyšetřovala Policie ČR OO Třeboň. 
  
 
 
Informace k havárii u obce Děbolín, při přepravě zástavového skotu. 
 
    Dne 19.10.2005 v 030 hod došlo  na silnici I.třídy ve směru Jindřichův Hradec – Děbolín k  
nehodě nákladního  auta s vlekem (NA+V). Soupravu přepravující 50 kusů zástavového skotu 
údajně vytlačil na krajnici protijedoucí neznámý nákladní automobil, který z místa nehody 
odjel. NA+V najel na pravou krajnici, která se pod ním utrhla a vlek se převrátil do pole. Z 50 
přepravovaných zvířat nehodu nepřežilo 8 ks, Vyšetřování nehody  provedla Policie ČR  
 
   Kategorie zvířat – zástavový skot o průměrné hmotnosti 350 kg určený k dalšímu odchovu. 
    Po nehodě 12 ks přepravovaných zvířat uniklo do okolí nehody. Zvířata se pohybovala 
mezi obcí Děbolín a Jindřichův Hradec mezi železniční tratí J.Hradec-Veselí n.L. , silnicí 
J.Hradec- Tábor a letištěm J.Hradec.  Při zamezení obecního ohrožení – silnice I.třídy, 
železniční trať, na odchytu zvířat spolupracoval OPIS HZS (operační a informační středisko 
hasičského a záchranného sboru) a jednotka zásahového praporu CO. Postup jejich členů byl 
kvalifikovaný. Odchyt zvířat pomocí narkotizační pušky provedl soukromý veterinární lékař  
 
 
 
Informace k autohavárii v Českém Těšíně při přepravě 190 ks prasat  
  
 Dne 30.01.2006 došlo v 05:40 hod. k odbavení  přepravního patrového kamionu se 
190 ks prasat z hospodářství SZP Těšňovice.  Prasata byla určena k transportu na Těšínské 
jatky s.r.o., Český Těšín. Při přepravě do místa určení došlo z dosud neobjasněných příčin k 
havárii - převrácení kamionu na pravý bok v obci Český Těšín-Horní Žukov.  
 Na místě uhynulo 25 ks, utraceno bylo 12 ks i.v. podáním, poraženo bylo na 
Těšínských jatkách 165 ks. Poslední živá prasata byla vyproštěna kolem 14 hod. 
 Likvidace havárie se aktivně zúčastnila jednotka HZS Karviná a stanice Český Těšín. 
Postup členů jednotky byl kvalifikovaný a omezil utrpení zvířat. 
 
 
Informace k autohavárii v Novém Jičíně při přepravě krůt.  
  
 Dne 01.3.2006 došlo v cca 04,30 hod. k havárií přepravního, patrového kamionu s 860 
ks krůt z hospodářství firmy HIPO-TRADE s.r.o., CZ 62084392, 696 42 Vracov. Krůty byly 
určeny k exportu do Polska. U Nového Jičína řidič kamionu firmy z Polska usnul 
(mikrospánek) a převrátil se do příkopy na pravý bok.   
 Na místě uhynulo 270 ks – krůt, utraceno bylo 30 ks, zpětně bylo naloženo do 
náhradního kamionu firmy. Těchto 560 ks bylo okamžitě odvezeno na jatky firmy INDYK-
ŠLASK do Polska 
 Likvidace havárie se zúčastnila jednotka Hasičského záchranného sboru Nový Jičín. 
Postup členů jednotky byl kvalifikovaný a omezil utrpení zvířat. 
 Havárií vyšetřovala Police ČR OO Nový Jičín.  
 


