
Maximální: délka cesty a teplota

Druh Max. délka cesty

Skot Dospělí:14 hodin +1 odpočinek +14 hodin
Neodstavená telata:9 hodin +1 odpočinek +9 hodin

Prasata Dospělí:24 hodin
Selata:9 hodin +1 odpočinek +9 hodin

Drůbež Maximální délka trvání cesty

Koně Dospělé osoby:24 hodin
Hříbata (< 6 měsíců s mákem):9 hodin +1 
odpočinek +9 hodin

Ovce Dospělé osoby:14 hodin +1 odpočinek +14 hodin
Neodstavená jehňata:9 hodin +1 odpočinek +9 
hodin

• Vyhněte se naloženým vlhkým zvířatům
• Reguluje se teplota uvnitř a seřídí se větrání!
• Ujistěte se, že jsou zvířata nakrmena a napojena.
• V případě odvětrávacích křidélek/krytů na stranu je použijte, aniž by 

byl narušen oběh vzduchu.
• Všechna hospodářská zvířata (nebo cesty) o nejméně 5 stupních

• Reguluje se teplota uvnitř a seřídí se větrání!
• Ujistěte se, že jsou zvířata nakrmena a napojena.
• V případě odvzdušňovačů/krytů na boční kryty
• Všechna hospodářská zvířata (nebo cesty) nejvýše 30 stupňů

Index bezpečnosti hospodářských zvířat

Relativní vlhkost 
(%)

Suchý 
Bulb 
Temp
(°C)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 3 0 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

MimořádnéNebezpečíVýborně. Výstraha

Kontrolní seznam pro vozidlo
Název společnosti: Číslo vozidla:

Naložená na: Číslo přípojného vozidla:

Dne (datum):

Kontrola Před nakládkou První zastávka Druhá zastávka Závěrečná kontrola

Způsobilost zvířat

Dokumenty

Krmiva, nápoje a podestýlka pro 
zvířata

Teplota a větrání

Všeobecná kontrola vozidla

Čas a datum kontroly

Podpis řidiče

V případě vysoké vlhkosti s více než 30°C nižší nebo nižší než °C

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

Kontrolní seznam řidiče:
Jste připraven?

Evropský přístup k dobrým a lepším postupům při přepravě živých zvířat

Jako profesionální řidič jsou zvířata v rukou. Musíte mít osvědčení
o způsobilosti pro přepravu živých zvířat. Dodržování příslušných

právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek a dopravy vám
pomůže dosáhnout souladu vysokých standardů kvality a dobrých

životních podmínek.
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1. Je vaše vozidlo připraveno? 
Kontrola technické způsobilosti
vozidla, větrání, čistoty, 
přepážek, zdymadel, podlahy
(podestýlka), osvětlení, (un) 
nakládacího zařízení a značení
vozidel

2. Biologická bezpečnost na místě: 
mějte na paměti „čisté“ a „špinavé“ 
trasy a zkontrolovat (ne) ložnou
plochu pro čistotu.

1. Příprava

1. Zaparkujte vozidlo v blízkosti
nakládacího prostoru, je-li to 
možné, z extrémních
povětrnostních podmínek.

2. Máte potřebné doklady? 
•Osvědčení o způsobilosti
•Schválení vozidla
•Pohotovostní plán
•Doklady totožnosti

Mějte na paměti maximální délku
trvání cesty

Provádět inspekci u zvířat a pouze
naložených zvířat, která jsou „způsobilá

k cestování“.
V případě pochybností se nechají zvíře

(zvířata) opustit nebo zkontrolovat u vaší
společnosti.

4. Při nakládce – zkontrolovat
prostory pro zvířata, prostorové
výchylky a ventilaci. Viz 
specializované informační přehledy

3. Máte u zvířat potravu, 
nápoje a zavlažovací systém? 
Viz tabulka

4. Máte u přeshraniční
přepravy hospodářských zvířat
(kromě drůbeže) knihu jízd? 
Sledujete systém sledování
a sledování teploty?

2. (OSN)

3. Dezinfikujte
a zkontrolovali správné
nastavení polohy a přípravy
nakládacího zařízení tak, 
aby nedošlo ke zranění.

5. Zvířata se zvládají klidně
a nebudou spěchat.Zajištění
okamžitého a přiměřeného
zacházení s poškozenými zvířaty
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6. Dlouhotrvající cesty: vracet
knihu jízd příslušným orgánům
a hlásit veškeré problémy

Cesta
> 8 hodin

3. Zamezení přetížení dopravy, 
dopravních nehod a zpoždění
v průběhu přepravy

5. Dodržovat příslušné
podmínky zacházení se 
zvířaty. Viz specializované
informační přehledy

6. Udržovat přiměřenou
teplotu a větrání. Viz index 
bezpečnosti hospodářských
zvířat (Livestock Term Safety 
Index). 

4. Provést celkovou kontrolu
vozidla a zvířat po každém
zabrzdění (kontrolní
stanoviště)

2. Být hnací silou, aby se 
zabránilo zranění zvířat nebo
utrpení zvířat.

3. Během cesty

1. Zajistěte uzavření všech
dveří nákladového prostoru, 
když je vozidlo v pohybu.

7. Zajistit dostatečné a řádné
krmení a napájení na každé
zastávce. Viz tabulka

Zkontroluje se všechna zvířata

během zastávek. Oddělit

a (v případě potřeby) léčit

případné nemocné a/nebo

zraněné zvíře nebo požádat

o veterinární pomoc. Vždy

zůstávají v kontaktu se 

základnou společnosti; 

společně můžete rozhodovat

o tom, jak naložit s nimi.
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Druh Krmení Napájení

Skot Dospělí *: každých 14 hodin
Telata: viz zvláštní informativní 
přehled

Dospělí *: každých 14 hodin
Telata:Viz zvláštní informativní přehled

Prasata Na kontrolní pozici Všechna prasata: nepřetržitý přístup 
k vodě

Drůbež Dospělí: každých 12 hodin
Jednodenní kuřata:uveďte
potraviny, pokud je cesta delší
než 24 hodin

Dospělí: každých 12 hodin
Jednodenní kuřata: uveďte vodu, pokud 

je delší než 24 hodin.
Koně Dospělí *: každých 4,5–5 hodin

Neodstavená hříbata: po 9 
hodinách cesty

Dospělí *: každých 4,5–5 hodin
Neodstavená hříbata:po 9 hodinách
cesty

Ovce Dospělí *: každých 14 hodin
Neodstavená jehňata:po 9 
hodinách cesty

Dospělí *: každých 14 hodin
Neodstavená jehňata: po 9 hodinách
cesty

* Zahrnuje odstavená zvířata
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