
Skot na dlouhé vzdálenosti

❑ Zkontrolovat předpovědi počasí, aby se zabránilo extrémním klimatickým podmínkám.

❑ Plán cesty a doba trvání cesty

❑ Zkontrolovat odpočívadla a /nebo kontrolní stanoviště pro kvalitu potravin, zařízení pro krmení
a odpočinek, dojicí zařízení (v případě skotu chovaného na mléko).Knížka v případě, že je vše
v pořádku

❑ Zkontrolovat, zda má vozidlo systém sledování teploty a čistá pitná zařízení.

❑ Ujistěte se, že máte potřebné doklady (např. pohotovostní plán, plán cesty, veterinární osvědčení)

❑ Uspořádejte svůj náklad

❑ Požádejte o to, aby byl každý skot dostatečně kvalitní, nadarmo a napájen dostatečným množstvím
kvalitního krmiva.

Dlouhé cesty = více než 8 hodin, včetně (ne) nakládky a zastávek

Zvířata Doba trvání přepravy

Skot Doprava max. 14 hodin Min. 1 hodina odpočinku (napájení 

a krmení)

Doprava max. 14 hodin

Neodstaven

ým telatům 

[...]

Doprava max. 9 hodin Min. 1 hodina odpočinku (napájení 

a krmení)

Doprava max. 9 hodin

❑ Příprava vozidla
• Zajistit čistou a čerstvou

podestýlku (10 kg slámy/m², 
pokrývající celou podlahovou
plochu)

• Příprava vody a potravy podle
druhu a počtu skotu

❑ Veškerý skot calmly 

❑ Začátek cesty se zahájí, jakmile je 
dokončena jejich nakládka.

Dva dny před cestou

D – den!

Dospělý skot

Potraviny Voda

2 kg/100 kg živé hmotnosti, 
dobré seno

10–50 L/den/zvíře, podle 
věku a klimatických 
podmínek

Po maximální délce trvání cesty musí být zvířata vyložena, nakrmena a napojena a musí jim být poskytnut 
odpočinek po dobu alespoň 24 hodin.

Příprava: zvláštní organizace a předpisyP
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Úsek s nízkou zátěží

• Řídit hladce a upřednostňovat dálnice.

• Udržovat prostředky pitné vody během cesty.

• Při každém zastávce se zkontroluje vhodnost veškerého skotu (žádné známky
tepelné tísně, žádné známky stresu a žádná zranění). Okamžitě aktivovat
pohotovostní plán a přijmout vhodná opatření, pokud zjistíte, že došlo
k poškození zdraví.

• Před příjezdem — zavolejte místo příletu, aby se zajistila rychlá vykládka
hovězího dobytka a dobré zásobování vodou a potravinami (v případě potřeby). 

Dlouhé cesty telat (viz zvláštní informační přehled)

Krávy produkující mléko (viz zvláštní informační přehled)

Ovládání teploty

Dobrá teplota: 5°C až 30°C – přizpůsobení se vlhkosti (s větráním)

• Raději jezdí v noci, aby se zabránilo vysokým teplotám.

• Park pasivně větraný vůz v pravém úhlu k směru větru.

• Otevřít všechny boční žaluzie nebo zástěrky.

• I f to není možné, pohon na nejbližší odpočinek na místě.

• Zajistěte, aby voda byla dostupná pro všechna zvířata:systém pití

a dodatečné koše na vodu na palubě.

Zavolejte hospodářství nebo kontrolní stanoviště k zajištění

rychlého zalévání a krmení při příjezdu a vhodné klimatické

podmínky telat (např. předehřátí budovy a mléčné krmné

směsi).

V teplém počasí

• Mléko produkující mléko nejméně každých 12 hodin.

• Ještě lépe!Ujistit se, že krávy mohou před opětovným

zahájením cesty jíst a pít při dojení nebo odpočinku.

Vysoká vlhkost způsobuje, že je těžší se vypořádat s vysokou 
teplotou.Proto, když je teplota a vlhkost velmi vysoká, nedochází 
k přepravě, nebo je co nejmenší.

P


