Zásady pro veterinární činnost v případě havárie při přepravě
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Úvod
Havárie, její původce a zásada objektivní odpovědnosti
(1) Za havárii se považuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. O integrovaném
záchranném systému mimořádná událost vzniklá v souvislosti s:
a) provozem technických zařízení a budov, přičemž za technické zařízení je možno považovat
i silniční, kolejové, říční a letecké dopravní prostředky sloužící k výkonu podnikatelské
činnosti, (nikoliv soukromá vozidla individuálníosobní přepravy),
Pozn. : Havárie dopravního prostředku přepravujícího zvířata je mimořádnou událostí
podle §2 odst. b), zákona č. 239/2000 Sb. Při této události bude využit IZS v souladu s §3
výše uvedeného zákona
Havárie dopravního prostředku přepravujícího zvířata
A. Činnost IZS (HZS)
Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou oprávněna:
povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru a jednotek požární
ochrany,
dalších složek integrovaného záchranného systému (orgány veterinární správy) podle
poplachového plánu integrovaného záchranného systému nebo podle požadavků velitele
zásahu
A. 1. Velitel zásahu (§19 zákona č. 239/2000 Sb.),
Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného
záchranného systému a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí
podle závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu. Pokud zvláštní právní
předpis nestanoví jinak (zákon o PČR) je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany
nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení.
Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle odstavce 1, řídí součinnost těchto
složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného
systému, která v místě zásahu provádí převažující činnost. (např. při SLAK úřední veterinární
lékař)
Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn
a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba,
jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná
omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se
nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě
vyhovět,
b) nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem
zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí,
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c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci,
d) zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy
štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Členy
tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky
integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou
pomoc,
e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je
oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů
sektorů a úseků.
A.2.

Činnost při dopravní nehodě a priority

V souladu s odst. 2, písm. a) § 4, zákona 246/92 Sb. v pl. zn. na ochranu zvířat proti týrání se
ustanovení odstavce 1, (uvádějící skutkovou podstatu týrání zvířat) nevztahují na zákroky
nebo činnosti spojené s naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v naléhavých
situacích záchranných prací podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o integrovaném
záchranném systému č. 239/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů)
Pokud to okolnosti dovolují, je třeba zásah provádět tak, aby zvířatům bylo působeno co
nejmenší možné utrpení a zvířata nebyla týrána.
Bezprostředně při organizaci zásahu je nezbytné zabezpečit prohledání okolí místa havárie,
zda některá zvířata neunikla a po útěku neohrožují své okolí (např. riziko ohrožení osob
stresovanými zvířaty na útěku, narušení silničního provozu –havárie atd.).
Prioritou jsou
- záchrana zdraví a života posádky (záchranná služba),
- zajištění bezpečnosti zasahujících osob, např. odkloněním dopravy (PČR)
- zajištění havarovaného vozidla proti převrácení, požáru, úniku provozních kapalin apod. a
následné vyprošťování zvířat, pochytání uniklých zvířat a zabránění úniku ostatním. (HZS)
Pro práci s různými druhy živočichů musí být hasiči náležitě vybaveni ochrannými
pomůckami a dbát na bezpečnost práce.
Seznam kontaktů HZS viz příloha C.7.5. Pohotovostního plánu

A.3.

Pokuty (§ 28. zák. 239/2000 Sb.)

(1) Za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona může orgán, který porušení povinnosti
zjistil, uložit
a) fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč,
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3 000 000 Kč
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B. Činnost orgánů veterinární správy
Orgány veterinární správy poskytují plánovanou pomoc na vyžádání (OPIS, KOPIS)
nebo podle požadavků velitele zásahu, který je také oprávněn dle §19 zák. č. 239/2000
Sb. písm. c.), vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné
pomoci.
! Veterinární správa je ostatní složkou integrovaného záchranného systému !
Ostatními složkami (§ 4) integrovaného záchranného systému jsou mj., odborné a jiné služby
(veterinární)
Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních
pracích plánovanou pomoc na vyžádání (§21).
B.1. Plánovaná pomoc na vyžádání (§21)
Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu
integrovaného záchranného systému; plánovanou pomocí na vyžádání se pro účely tohoto
zákona rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami
integrovaného záchranného systému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému
úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám integrovaného záchranného systému při
provádění záchranných a likvidačních prací.
Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou povinny při stanovení rozsahu
plánované pomoci na vyžádání na základě žádosti operačního a informačního střediska
integrovaného záchranného systému sdělit
a) osoby pověřené pro zabezpečování pomoci a způsob jejich vyrozumění,
Úřední veterinární lékař KVS viz. tab č.1, str. 12:
b) síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci,
- privátní veterinární lékaři (ošetření, popř. utracení zvířat, imobilizace pomocí narkotizační
pušky atd.) viz. tab č.1, str. 12:
- osoby odborně způsobilé pro usmrcování (porážení) zvířat viz. tab č.1, str. 12:
- asanační podniky - (odvoz uhynulých a usmrcených zvířat) viz. příloha pohotovostního
plánu C.4.3
- jatky viz. tab č.1, str. 12:
a) možnost přijetí nouzové zásilky jatečných zvířat a jejich případné poražení
b) možnost nouzového poražení jatečných zvířat na místě nehody
- náhradní přepravci splňující podmínky nařízeni ES 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy
a činností s tím souvisejících, viz. tab č.1, str. 12:
- náhradní chovatelé – kteří by umožnili náhradní držení a ustájení (např. volné kapacity
shromažďovacího střediska) viz. tab č.1, str. 12:
- kvalifikované osoby zajišťujícího prostředky pro dezinfekci a asanaci místa nehody,
zúčastněných osob a prostředků - v případě nákazového rizika : viz. tab č.1, str. 12:
c) dobu potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci.
viz. tab č.1, str. 12:
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B.2. Činnost v místě havárie
ÚVL v součinnosti s velitelem zásahu a jakmile to situace v místě havárie dovolí :
B.2.1. Zjistí dostupné základní údaje o zásilce, zejména:
- informace o majiteli přepravovaných zvířat
- informace o dopravci (druh dopravního prostředku, název a kontaktní kompetentní osoba
dopravce, řidič)
- informace o přepravovaných zvířatech (druh, počet a věk přepravovaných zvířat,
plemenná nebo jiné hodnota zvířat)
- průvodní dokumentace zásilky – místo původu, místo určení (zdravotní potvrzení,
veterinární osvědčení, plán cesty, osvědčení TRACES, přepravní doklady, kniha jízd
(analyzovat podle těchto dokumentů veterinární rizika zejména z pohledu nákazové situace
při řešení přesuny zvířat, využití jejich produktů a opatření DDD v místě havárie
B.2.2. stanoví míru poškození zdraví zvířat a další manipulaci s nimi:
- provede orientační zjištění stupně poškození, poranění zvířat viz níže „Třídění zvířat“
(určí zvířata, kterým bude poskytnuta první pomoc a zvířata, která jsou schopna další
přepravy. Vytřídí zvířata u kterých je další přežívání spojeno s utrpením)
- stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy při manipulaci se zvířaty a poučí
osoby, které je budou provádět (provedení první pomoci poraněným zvířatům, postup při
překládání a přehánění zvířat určených k další přepravě, manipulaci při jejich usmrcování
apod.) např. Nařízení Vlády č. 27/2002 Sb., příp. stanoví způsob manipulace se zvířaty
určenými k porážení
- stanoví případná protinákazová opatření včetně způsobu dezinfekce
B.2.2.1 Třídění zvířat do skupin dle přílohy I. Nařízení Rady 1/2005/ES
1. Skupina: Zvířata způsobilá k přepravě
a) Zdravá zvířata bez příznaků poranění schopná další přepravy.
b) Nemocná nebo poraněná zvířata, která lze považovat za způsobilá k přepravě, tzn.
- jsou zraněna nebo nemocná lehce a přeprava jim nepřivodí další utrpení; v případě
pochybností rozhodne veterinární lékař;
- jsou přepravována pod veterinárním dohledem kvůli veterinárnímu ošetření nebo stanovení
diagnózy. Tato přeprava se však povolí jen tehdy, pokud dotyčným zvířatům není způsobeno
zbytečné utrpení nebo není s nimi špatně zacházeno; (zejména zvířata s vysokou plemennou
nebo chovatelskou hodnotou apod.).
Přepravovaným jatečným zvířatům se nesmějí podávat sedativa, pokud to není nezbytně nutné
k zajištění dobrých životních podmínek zvířat, a v tom případě pouze pod veterinárním
dohledem s uvedením záznamu v doprovodné dokumentaci,
Přepravu těchto zvířat zajistí neprodleně původní, popř. jiný schválený přepravce náhradními
vozidly. Seznamy schválených přepravců viz : www.svscr.cz odkaz - Registrace dopravců,
Dobu, kterou stráví zvířata v místě mimořádné situace je třeba započítat do doby přepravy.
Povolené doby přepravy viz. Příloha D 4. 1.

5

Aktualizace 20.1.2010

Varianty přepravy
Zvířata jsou přepravena:
- na vhodné místo ustájení popř. ošetření (stanici odpočinku, volná stáj, veterinární kliniku)
- nejkratší cestou do místa určení nebo odeslání podle toho, co je v nejlepším zájmu dobrých
životních podmínek zvířat a v souladu s platnou legislativou (nákazové důvody, doba
přepravy)
- na jatky – pokud neexistuje žádná jiná možnost, jak zajistit dobré životní podmínky zvířat,
musí být zvířata humánním způsobem poražena nebo utracena
2. skupina: Zvířata nezpůsobilá k přepravě.
Poraněná zvířata a zvířata s fyziologickými potížemi nebo patologickými stavy se nepovažují
za způsobilá k přepravě, zejména pokud:
a) se bez bolesti nebo pomoci nemohou sama pohybovat;
b) mají velké otevřené rány nebo výhřezy;
Tato jsou na místě utracena nebo poražena způsobem, který je v souladu s § 5h) zákona
246/1992 v pl. zn. a §9 vyhl. 382/2004 Sb. v pl. zn. (směrnice 93/119/ES).
Odvoz a neškodné odstranění utracených a uhynulých zvířat zajistí asanační podnik podle
svozové oblasti
B.2.2.2 Doporučené způsoby usmrcování
Zvířata neschopná přepravy musí být usmrcena v souladu s § 5h) zákona 246/1992
v pl. zn. z důvodů uvedených v § 5 písm. b,c tohoto zákona. (např. těžké poranění, další
přežívání je spojeno s utrpením, bezprostřední ohrožení člověka zvířetem)
Je třeba zvolit vhodný postup vzhledem k druhu, velikosti utrácených zvířat a bezpečnosti
práce. O metodě usmrcení rozhoduje vždy veterinární lékař.
Možnosti omráčení
pro jatečná zvířata je možné využít následující
- přístroje s upoutaným projektilem,
- přístroj vyvolávající mechanický náraz (mimo jatky lze použít kladivo).
Omračování se neprovádí u drůbeže při manipulaci šíje a při použití schválených přípravků
způsobujících ztrátu vědomí a následnou smrt (př. T61)
Možnosti usmrcení
nejvhodnější je zvolit nekrvavé metody usmrcení např.
- Elektrický usmrcovací přístroj vyvolávající zástavu srdce (PSLN)
- Medikamentózně přípravkem T61,
- Manipulace šíje u drůbeže
Popř. krvavé metody :
- Střelnou zbraní (IZS, myslivecká stráž - §14 odst.(1), písm g), h), zák. 449/2001 Sb.)
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B.2.2.3. Povinné vybavení přepravních prostředků pro zvířata
Článek 11 Nařízení Rady 01/2005/ES stanoví požadavky na povolení přepravců pro
dlouhotrvající cesty
A. Vést podrobné údaje o postupech, které přepravcům umožňují sledovat a zaznamenávat
pohyb silničních vozidel, za něž odpovídají, a kdykoli během dlouhotrvající cesty navázat
spojení s dotyčným řidičem; nebo navigační systém - od 1. ledna 2007 pro poprvé použité
silniční dopravní prostředky, od 1. ledna 2009 pro všechny silniční dopravní prostředky.
B. Nouzové plány pro případ mimořádných situací.
C. Aniž jsou dotčeny předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy o bezpečnosti osádky a
cestujících, pokud má přeprava na plavidle, v letadle nebo železničním vagónu trvat déle než
tři hodiny, musí mít průvodce nebo osoba na palubě, která má potřebné znalosti k provedení
humánního a účinného poražení, k dispozici nástroj vhodný k poražení daného druhu
zvířat.
Ostatní dopravci musí splňovat požadavky viz Příloha D.4.2
B.2.2.4. Onemocnění nebo poranění zvířat během přepravy
Pokud zvířata onemocní nebo se poraní během přepravy, musí být oddělena od
ostatních a musí jim být poskytnuta první pomoc, jakmile je to možné. Musí jim být
poskytnuto vhodné veterinární ošetření, a je-li to nezbytné, musí být nutně poražena nebo
usmrcena tak, aby jim nebylo způsobeno zbytečné utrpení.
Při manipulaci s usmrcenými zvířata je přepravce a případně další osoby povinen dodržovat
ustanovení veterinárních předpisů státu, na jehož území působí.
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C. Hrazení nákladů spojených s likvidací havárie
C.1. Fáze zásahů, které určují možnost úhrady prací:
1. Záchranné práce, které jsou zcela zdarma a naplňují poslání IZS ČR.
2. Likvidační práce, za které je možno v případě havárií vyžadovat úhradu od
právnických nebo podnikajících fyzických osob.
3. Obnovovací práce, které jsou zcela za úhradu a týkají se každého občana.

Hodinová práce jednoho hasiče přijde na 270,- Kč, připočteme-li použitou techniku,
vychází částka v rozmezí 5 000,- až 10 000,- Kč/ hodinu.
Zdroj : mluvčí HZS Zlínského kraje Mitáček. 30. ledna 2008
C.2. Náhrady právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
Náhrady právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (soukromý veterinární lékař, řezník, jatky apod.)
jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny :
- poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu (§19) nebo
starosty obce (§16) nebo prostřednictvím operačního a informačního střediska
integrovaného záchranného systému,
- za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci
náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje krajský úřad, v
jehož územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců
od ukončení záchranných nebo likvidačních prací.
Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání nebo z jiné
samostatné výdělečné činnosti osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v rámci
plánované pomoci na vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou pomoc
poskytne. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehož správním obvodu byla pomoc
poskytována.

8

Aktualizace 20.1.2010

METODICKÁ POMŮCKA MINISTERSTVA VNITRA – výňatek :
1. Likvidační práce
1.1 Zásada stanovení okamžiku zahájení likvidačních prací
Za okamžik ukončení záchranných prací a počátek likvidačních prací lze orientačně
považovat stav, kdy jsou beze zbytku odvrácena bezprostřední rizika vzniklá mimořádnou
událostí, je poskytnuta odborná lékařská pomoc poraněným osobám, veterinární pomoc
zvířatům postiženým mimořádnou událostí a jsou odstraněny příčiny vzniku mimořádné
události.
O okamžiku ukončení záchranných a započetí likvidačních prací, rozhoduje velitel zásahu
1.2. Likvidační práce při havárii
1.2.1. Vymezení havárií, jejího původce a zásada objektivní odpovědnosti
Za havárii se pro potřeby této metodické pomůcky považuje v souladu se zákonem
mimořádná událost vzniklá v souvislosti s:
a) provozem technických zařízení a budov, přičemž za technické zařízení je možno považovat
i silniční, kolejové, říční a letecké dopravní prostředky sloužící k výkonu podnikatelské
činnosti, (nikoliv soukromá vozidla individuální osobní přepravy),
b) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě, bez ohledu na to,
zda jejich množství dosahují kritická množství pro zvláštní režimy stanovené v zákoně o
prevenci závažných havárií (tedy včetně obsahu nádrže cisternového dopravního prostředku,
c) nakládáním s nebezpečnými odpady.
1.2.2. Úhrada nákladů za provedení likvidačních prací při havárii
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem
zařízení, budov, látek nebo odpadů uvedených v odst. B.2.a. je při havárii poškozenou osobou
podle a současně je považována za původce havárie ve smyslu zákona s povinnostmi
stanovenými v zákoně. Odpovědnost původce havárie za škody a náklady vyvolané
havárií je objektivního charakteru, a to je vyjádřeno zákonnou povinností sjednat pojištění
odpovědnosti podle zvláštních zákonů. Následné vypořádání mezi původcem havárie a
osobou, jejíž chování nebo činnost zapříčinilo vznik havárie, ale nemá souvislost ani
odkladný účinek s povinností původce havárie uhradit náklady likvidačních prací a vzniklé
škody obcím, krajům nebo základním složkám integrovaného záchranného systému.
Tzv. Ostatní složky IZS nejsou v úhradách zmiňovány.
Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci
náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje krajský úřad, v
jehož územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od
ukončení záchranných nebo likvidačních prací. (§ 29, zák. 239/2000 Sb.)
Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání nebo z jiné
samostatné výdělečné činnosti osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v rámci
plánované pomoci na vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou
pomoc poskytne. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehož správním obvodu byla pomoc
poskytována. . (§ 29, zák. 239/2000 Sb.)
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2. Obnovovací (asanační) práce
C.1.a. Vymezení obnovovacích (asanačních) prací
Za obnovovací práce se považují činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí a
činnosti směřující k únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních
hodnot; obecně jde o činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení
života a životního prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací
(bezprostředních opatření).
C.1.b. Úhrada nákladů za provedení obnovovacích prací
Obnovovací práce provádí právnické, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby ve svém
zájmu z vlastních zdrojů (např. z pojistného plnění). Orgány veřejné správy provádějí
obnovovací práce v rámci své působnosti a na základě povinností stanovených ve zvláštních
zákonech a vyčleňují pro ně prostředky ve svých rozpočtech způsobem stanoveným
rozpočtovými pravidly nebo využívají prostředky veřejných zdrojů.
Příloha č. 1 k metodické pomůcce Ministerstva vnitra
č. j.: PO – 1590/IZS – 2003 ze dne 30. června 2003
Některé typické úkoly složek integrovaného záchranného systému na místě zásahu, k
jejichž splnění provádí likvidační práce nebo zabezpečují přivolání subjektů, které je
vykonají, zejména:
a) zamezení opětovného vzniku další mimořádné události (hlídání požářiště,
zabezpečování inženýrských sítí a další),
c) dekontaminace osob, techniky a prostorů kontaminovaných nebezpečnými látkami,
e) neodkladná opatření k ochraně veřejného zdraví, prováděná na základě obecných
povinností upravených zákonem32) nebo na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného
zdraví (prvotní hygienická opatření – zabezpečení odvozu pozůstatků obětí, zabezpečení
odstranění kadáverů, vyčerpání studní a další.),
h) opatření umožňující následnou veterinární a odbornou péči o zvířata,
Zdroj :Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Částka 6 - METODICKÁ POMŮCKA
MINISTERSTVA VNITRA č. j.: PO – 1590/IZS – 2003 ze dne 30. června 2003
kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných,
likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a
odstraněním následků mimořádných událostí : Odvětví: integrovaný záchranný systém
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Legislativa :
č. 246/1992 Sb. (zákon), na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.,
zákona č. 193/1994 Sb., č. 243/1997 Sb., nálezu ÚS č. 30/1998 Sb., č. 77/2004 Sb., úplné
znění 149/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 77/2006 Sb., č. 312/2008 Sb., úplné znění č. 409/2008
Sb.
č. 382/2004 Sb. (vyhláška), o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném
usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb.
č. 3/2009 Sb. (vyhláška), o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat
proti týrání
č. 4/2009 Sb. (vyhláška), o ochraně zvířat při přepravě
č. 27/2002 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
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Příloha D. 4

Tab.č. 1 Rozsah plánované pomoci na vyžádání
p.č.

Příklady:

KVS pro Pověřená osoba
kraj
zabezpečující síly
a prostředky:
(SaP):

Název
SaP:

Adresa,
umístění
SaP

Možnosti
a charakter
provádění
záchranných
prací
6.
Hromadné
utrácení zvířat

1.
1.

2.
3.
JihoMVDr. Ctirad Zabloudil
moravský Tel:
Zástupce XY
Tel:

4.
PSLN

5.
KVSB
Palackého 174
612 00 Brno

2.

JihoMVDr. Ivan Přikryl
moravský Tel:

Soukromý
vet. lékař

MVDr. Kraken
Adr. Pod lesem 11
Brno

Ošetření
poraněných
zvířat

7.
8.
1x elektrická linka na
drůbež,16x kontejnery na
24 hodin
CO2
Kap: drůbež 1000ks/hod
Kap: skot 20 ks / hod
Pohotovostní brašna
6 hodin
První pomoc, popř utracení
Kap: max 20 ks zvířat

3.

JihoMVDr. Velecký
moravský Tel:

Jatky

Tišnov a.s

Porážka zvířat
na jatkách

Kapacita 100ks skotu /24
hod

2 hodiny

4.

JihoMVDr.Jan Čambala
moravský

Stáj

Dobré Pole

Náhradní
ustájení

Max 100 ks skotu

---------

5.

JihoMVDr. Ivan Přikryl
moravský Tel:

Dopravce

Polách s.r.o
Břeclav

Přeprava zvířat Max 20 ks, 40 prasat

Počty využitelné
Max. čas
specializované techniky a výjezdu
zařízení, osob,
kapacita

12 hodin

6.
7.
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