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transportation concept is designed with primary interest in transported animal. 
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1 ÚVOD 

Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolil téma:,,Technologie přepravy 

speciálních zásilek – přeprava zvířat“. 

 

Toto téma jsem vybral zejména z důvodu stálé aktuálnosti a realizování 

jednotlivých přeprav. Trasování, vyplňování nákladních listů či zajišťování 

veterinářů k nezbytným veterinárním úkonům, provázelo naše předchůdce jiţ 

v minulosti, provází v současnosti a rozhodně provázet bude i v budoucnosti. Ve své 

bakalářské práci podrobně popisuji jednotlivé druhy doprav. Přepravu zvířat pomocí 

ţeleznice, silnice a v posledních letech hojně rozšířené letecké dopravy. 

 

V případě přepravy jakéhokoli ţivého zvířete musíme dbát na bezpečnost, tím 

se rozumí jeho fyzické, ale i psychické zdraví. Toto je nejdůleţitější podmínka 

přepravy, která se musí vţdy dodrţovat. Fyzickou stránku lze ovlivnit šetrnější 

manipulací, menším počtem překládek, dostatkem potravin, vody a v neposlední řadě 

omezením časové délky přepravy. Psychický stav zvířete ovlivníme větším počtem 

veterinárních ošetření, dostatek denního světla pronikajícího skrz klec ke zvířeti, 

přísunem čerstvého vzduchu a jiţ zmíněnou délkou přepravy, která má vliv jak 

na psychický, tak fyzický stav. 

 

Přepravu zvířat lze uskutečnit všemi druhy doprav, tedy silniční, ţelezniční, 

leteckou i vodní. Upřednostňuje se však doprava letecká a silniční, zejména díky 

časové nenáročnosti přepravy. Tyto dopravy jsou rychlé, ale relativně nákladné. 

I přes svou nákladnost se však při přepravě zvířat vyuţívají nejvíce, jelikoţ při 

přepravě zvířat, zejména ohroţených druhů ze seznamu CITES, se upřednostňuje 

zdraví zvířete před finanční stránkou. 

 

Před navrţením a realizováním samotné přepravy jsem musel nejdříve 

nastudovat dostatečné mnoţství odborné literatury, bez které bych nemohl uskutečnit 

tuto bakalářskou práci. Cílem práce je návrh a realizace přepravy hrocha 

obojţivelného z ostravské zoologické zahrady do zoologické zahrady Lahore 

nacházející se v Pákistánu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA TECHNOLOGIE 

PŘEPRAVY ZVÍŘAT 

 

Při přepravě zvířat musíme dodrţovat jisté zásady a řídit se jak vnitrostátní, tak 

mezinárodní legislativou, která je podrobně popsána v další části mé práce. 

Popisována je také přeprava ţivých zvířat v silniční, ţelezniční, letecké či nejméně 

pouţívané vodní dopravě. 

 

2.1 Přemístění a přeprava zvířat 

 

Podle zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů je chovatel, od něhoţ bude zvíře přepravováno, povinen vlastnit 

veterinární osvědčení, které je nutné k přemístění zvířat. Toto veterinární osvědčení 

je nezbytné i v případě, ţe přepravujeme zvíře do shromaţďovacího střediska mimo 

území kraje, kde je registrováno, do jiného hospodářství nebo k osobě zabývající se 

nákupem a prodejem. To však neplatí např. pro koně, osly a jiná jim podobná 

plemena, která jsou registrována podle plemenářského zákona. Dále se toto povolení 

nevyţaduje v případě přepravy pokusného zvířete, pokud nejde o převoz zvířete 

z chovného nebo dodavatelského zařízení.  

 

       vnitrostátní 

Legislativa 

     mezinárodní 

 

 

2.1.1 Vnitrostátní legislativa 
 

 

Veterinární osvědčení je nutné k přemístění zvířete v rámci ochranného 

pásma nebo pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením. Mimo tato pásma 

pak jen pokud k přemístění zvířete dochází na základě mimořádných veterinárních 

opatření, ve kterých tento zákon nebo předpisy Evropských společenství umoţňují 

povolení výjimky ze zákazu přemísťování zvířat. 
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Veterinární osvědčení se nevyţaduje v případě, ţe se jedná o koně, osla 

a jejich kříţence, kdy toto osvědčení nahrazuje průkaz koně. V případě přemístění 

psa je nezbytné mít neustále u sebe očkovací průkaz s uvedením záznamů o očkování 

proti vzteklině. Tento průkaz pak nahrazuje veterinární osvědčení. U přepravy prasat, 

ovcí a koz určených k poráţce uskutečňující se v domácích podmínkách 

a v neposlední řadě k přepravě selat, kůzlat a jehňat mladších 3 měsíců, stejně jako 

drůbeţe, ryb či králíků. Jen v případě, ţe tato zvířata jsou přepravována k osobě, 

která v tomto oboru podniká nebo je vyuţívá jako pokusná zvířat, a je nutné 

osvědčení vystavit. 

 

Veterinární osvědčení vydá příslušný veterinární lékař jen v případě, 

ţe u daného kusu byly provedeny veškeré veterinární testy a zvíře bylo označeno 

dle veterinárního zákona 166/1999 Sb. 

 

Krajská veterinární správa rozhoduje o pozastavení nebo odejmutí schválení 

pro vydávání těchto potvrzení veterinárnímu lékaři, jestliţe tento lékař porušil svou 

povinnost např. tím, ţe ve zdravotním potvrzení potvrdil nepravdivé údaje 

nebo vydal zdravotní potvrzení v rozporu se zákonem nebo předpisem Evropských 

společenství. 

 

Svod zvířat se smí provádět pouze se souhlasem státního veterinárního 

dozoru. Pořadatel musí nezbytně poţádat obec o povolení ke konání svodu zvířat. 

Před podáním ţádosti si musí vyţádat od krajské veterinární správy prohlášení, 

ţe dané místo, na kterém se koná svod, splňuje veškeré hygienické podmínky. 

 

2.1.2 Mezinárodní legislativa 
 

 

ad)  1  CITES 

 

Je to úmluva o mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy volně ţijících 

ţivočichů a rostlin (anglicky Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora nebo-li zkráceně Convention on International 

Trade in Endangered Species, známá téţ jako Washingtonská úmluva). Jedná 

se o jednu z nejdůleţitějších dohod chránících rostliny a ţivočichy na mezinárodní 

úrovni. Jejím smyslem je celosvětová kontrola obchodu s ohroţenými druhy volně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
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ţijících ţivočichů či rostlin. Úmluva CITES se týká nejen ţivočichů či rostlin 

nacházejících se volně v přírodě, ale i takových, které jsou chovány v zajetí 

či vypěstovaných nelegálně. Tato úmluva nezahrnuje kulturní rostliny 

a domestikovaná zvířata.  Smlouva CITES nabyla platnost v červenci 1975 a přijalo 

ji jiţ více neţ 165 států. 

 
 

CITES obsahuje jednotlivé seznamy druhů rostlin a živočichů, kterých se tato 

úmluva týká, tyto druhy jsou uvedeny v jednotlivých přílohách: 

 

 příloha I obsahuje seznam nejvíce ohroţených druhů, 

s nimiţ je zakázán jakýkoliv mezinárodní obchod 

 příloha II obsahuje seznam takovýchto druhů, jejichţ 

obchodování je omezené na mezinárodní úrovni  

 příloha III zahrnuje druhy lokálně ohroţené, u nichţ 

je obchod kontrolován a omezen pouze v určitých regionech 

 

EU pohlíží na určité druhy přísněji a zavádí vlastní kategorie: 

 

 příloha a (odpovídá I)  

 příloha b (odpovídá II)  

 příloha c (odpovídá III)  

 příloha d obsahuje takové druhy, se kterými se hojně 

obchoduje a je třeba sledovat jejich počet 

 

Tato úmluva má své výhody i nevýhody. Hlavním cílem CITES je regulace 

obchodu s chráněnými druhy zvířat i rostlin a zvýšení populací některých druhů 

ţivočichů, které jsou ohroţeny pytláctvím. Tento úkol se této společnosti do jisté 

míry povedl, ale má i své problémy, mezi které patří například malá flexibilita 

či politikaření. Snaţí se zachránit ohroţené druhy ţivočichů, ale nesnaţí se chránit 

jejich přírodní prostředí. Ochrana zvířat či rostlin díky této úmluvě je na mnohem 

lepší úrovni, ale vyřizování povolení pro vývoz ohroţených druhů je mnohdy 

několikaměsíční práce spojená s korupcí hlavně v rozvojových zemích. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny


14 

 

 

Povolení organizace CITES (viz. příloha č. 1) musí vţdy obsahovat:  

 

 úplný název mezinárodní úmluvy 

 evidenční číslo a typ dokladu 

 název vyváţející země 

 název země určení 

 jméno a adresa dovozce 

 jméno a adresa vývozce 

 latinský název přepravovaného ţivočicha či rostliny 

 popis přepravovaného zboţí 

 číslo přílohy úmluvy, kde je druh zboţí uveden 

 původ zboţí a jeho mnoţství 

 datum vydání a datum platnosti povolení 

 jméno a podpis pracovníka, který potvrzení vydal 

 

 

ad)  2  CMR (silniční nákladní list)  

 

CMR je uznávaný dokument, který blíţe specifikuje úmluva o přepravní 

smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Tato byla sjednána dne 19. května 

1956 v Ţenevě. Československá socialistická republika se smlouvou v plném rozsahu 

nesouhlasila, výjimku tvořil bod 47. Tuto úmluvu prezident ratifikoval a dne 4. září 

1974 byla uloţena u generálního tajemníka OSN. Úmluva o přepravní smlouvě 

v Československé socialistické republice nabyla platnosti dne 3. července 1974. 

CMR je nutností při přepravě zboţí do třetích zemí. Nyní v rámci Evropské Unie 

není nutnosti, doporučuje se však.  

 

Úmluva CMR se nevztahuje: 

 

- přeprava mrtvol 

- přeprava stěhovaných svršků 

- mezinárodní pošta 
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CMR musí obsahovat tyto údaje (viz. příloha č.4): 

 

- místo a datum vystavení 

- jméno a adresu odesílatele 

- jméno a adresu dopravce 

- místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení, 

- jméno a adresu příjemce 

- obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh 

obalu; u věcí nebezpečné povahy jejich uznávané označení 

- počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla 

- hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené 

mnoţství zboţí 

- náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, 

cla a ostatní výdaje) 

- pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání 

- údaj o tom, ţe přeprava i přes jakoukoliv opačnou doloţku 

podléhá ustanovením této úmluvy 

 

CMR můţe popřípadě obsahovat tyto údaje i tyto doplňující údaje: 

 

- zákaz překládky 

- výdaje, které hradí odesílatel 

- výši dobírky, která má být vybrána při dodání zásilky 

- udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na 

dodání 

- pokyny odesílatele dopravci týkající se pojištění zásilky 

- smluvenou lhůtu, ve které má být přeprava provedena 

- seznam dokladů předaných dopravci 

- 3. Strany mohou zapsat do nákladního listu ještě jiné údaje, 

které pokládají za uţitečné 

 

 

 

 



16 

 

Odesílatel odpovídá za veškeré výlohy či škody, které by dopravci vznikly 

v důsledku nepřesnosti údajů k zásilce. V případě, ţe nákladní list neobsahuje údaj 

uvedený v čl. 6. této úmluvy (údaj o tom, ţe přeprava i přes jakoukoliv opačnou 

doloţku podléhá ustanovením této úmluvy), odpovídá dopravce za veškeré výlohy 

nebo škody vzniklé tímto opomenutím.  

 

Při převzetí zásilky k přepravě silniční dopravou dopravce přezkoumá 

především správnost údajů v nákladním listě, hlavně pak odsouhlasí počet kusů, 

zjevný stav zásilky a jejího obalu. 

 

Odesílatel je povinen dát dopravci k dispozici doklady nezbytné k proclení 

a další související informace. Dopravce v ţádném případě není povinen zkoumat, 

jsou-li doklady a informace uvedené v nákladním listu CMR správné a dostačující. 

Odesílatel odpovídá dopravci za všechny škody vzniklé z důvodu neposkytnutí 

dokladů či nutných informací, nebo jsou-li doklady a informace nesprávné, neúplné, 

apod. 

 

ad)  3  AWB (letecký nákladní list) 

 

AWB je dokladem, který prokazuje uzavření smlouvy o přepravě zboţí 

leteckou dopravou. Tento doklad doprovází zásilku od okamţiku jejího podání 

dopravci aţ do jejího přijetí příjemcem. Odesílatel předá dopravci – letecké 

společnosti pokyny pro vytvoření leteckého nákladního listu AWB. Tento doprovází 

zásilku po celou dobu její přepravy společně s dokladem CITES. Dopravce potvrdí 

letecký nákladní list a originál vrátí odesilateli. Slouţí jako doklad o podání zásilky 

k přepravě. Povinností odesílatele je podat dopravci veškeré pokyny potřebné 

k přepravě zboţí v souladu s předpisy dané země. Odesilatel rovněţ ručí za správnost 

a úplnost všech údajů v nákladním leteckém listě a je odpovědný za případnou 

škodu, kterou by utrpěl dopravce z důvodu, ţe údaje v AWB nebyly přesné 

či kompletní. Odesílatel můţe poţádat o vyplnění leteckého nákladního listu přímo 

přepravní společnost. Tato činnost je prováděna za úplatu, ale  i přesto je odesílatel 

za přepravovanou zásilku odpovědný.  
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Nákladní letecký list AWB musí obsahovat (viz. příloha č. 5): 

 

 odesílatel (jméno, příjmení, adresa, stát, číslo účtu - pro výpočet 

přepravného leteckou společností) 

 příjemce (jméno, příjmení, adresa, stát, tel. číslo, kontaktní osoba, 

pokud má příjemce P.O.BOX, kontakt a spojení na příjemce je velice 

nutný, číslo účtu zůstává prázdné) 

 kód agenta IATA (osobní číslo – vypisuje jej let. společnost) 

 informace o účtování zásilky (dobírka, faktura) 

 měna (uvede se měna dle IATA, ve které bude případná hotovost 

vybrána, kolonka další poplatky můţe být v jiné měně) 

 přepravné a přiráţky (předem či po doručení musí být vybrány) 

 deklarovaná hodnota (uvede se hodnota přepravované zásilky) 

 letiště určení (místo přistání) 

 počet kusů (počet přepravovaných palet či kartonů) 

 hrubá váha zásilky (celková váha včetně obalu.jednotka-kg / lb) 

 čistá váha zásilky (váha, podle které je přepravné vypočteno) 

 obsah zásilky (křehké zboţí, zákaz stohování, překlápění apod.) 

 rozměry (záleţí na typu letadla, většinou do 300x205x160 cm, tyto 

rozměry patří letadlu typu Airbus 310 - ČSA) 

 dodací podmínky (místo a datum odeslání) 

 podpis pracovníka dopravce 

 kurzy měn (vyplňují se na letišti určení) 

 

 

 

Nákladní list je přesně definován dle IATA. Jeden letecký nákladní list je 

sloţen z 2x6 listů v páru, formát AWB je 240 mm x 24´´ včetně vodící perforace.  
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Jednotlivé rozloţení AWB je: 

 

original 1 (green / zelená) - for carrier / pro přepravce 

original 2 (red / červená) - for consignee / pro příjemce 

original 3 (blue / modrá) - for shipper / pro odesilatele 

copy 4 (yellow / ţlutá) - delivery recept / dodací doklad 

copy 5 (black / černý) - extra copy / další kopie 

copy 6 (black / černý) - extra copy / další kopie 

copy 7 (black / černá) - extra copy for carrier – další kopie pro přepravce 

copy 8 (black / černý) -for agent / pro agenta dopravce 

extra copy (black / černý) - customs copy / celní kopie 

extra copy (black / černý) - extra copy / další kopie 

extra copy (black / černý) - extra copy / další kopie  

 

 

Na zadní straně všech originálů jsou obchodní podmínky vytištěné šedou barvou. 

 

Pro leteckou přepravu platí mezinárodní linkové, ale i jednotné přepravní 

podmínky, zkráceně IATA (International Air Transport Association) – Mezinárodní 

sdruţení leteckých přepravců. Tato asociace vydává dvakrát ročně soubor předpisů 

a postupů pro letecké společnosti – TACT. Členem této asociace jsou od roku 1927 

i České aerolinie. Podle přepravních podmínek AITA je prostřednictvím nákladního 

listu potvrzeno převzetí zásilky, který je zároveň dokladem o uzavření přepravní 

smlouvy. Všechny členské aerolinky umoţňují sledovat zásilku během přepravy, 

pomocí internetové stránky přepravce, kde zadáme číslo zásilky a zjistíme, kde 

se námi podaná zásilka právě nachází.  

 

 

ad)  4  AETR (evropská dohoda o práci osádek vozidel v silniční dopravě)  

 

 Evropská dohoda o práci posádek v silniční dopravě se počínaje datem  

20. září 2010 řídí zákonem č. 561/2006 Sb.. Tento zákon udává informace týkající 

se řízení motorových vozidel na pozemních komunikacích.  
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 Pracovní doba během jednoho týdne je moţná maximálně do 60 hodin a doba 

řízení nesmí přesáhnout 56 hodin. Během dvou po sobě jdoucích týdnů je maximální 

moţná doba řízení 90 hodin.  Po 56 hodinách řízení musí následovat pravidelný nebo 

zkrácený týdenní odpočinek. V případě pravidelného odpočinku je doba jeho trvání 

45 hodin, v případě zkráceného 24 hodin. 

 

 Dále pak tento zákon upravuje denní dobu řízení, která je 9 hodin, ale smí být 

dvakrát týdně prodlouţena na 10 hodin. Po 9 hodinách jízdy řidič musí vykonat 

denní dobu odpočinku v délce 9 nebo 11 hodin. V případě kratší doby se pouţívá 

termín zkrácená doba odpočinku, u delší doby se jedná o pravidelnou dobu 

odpočinku.  Delší dobu lze rozdělit na dvě části, tyto části se skládají z 3 a 9 

hodinové přestávky, kde doba jízdy mezi těmito pauzami musí být menší neţ 

4,5 hod. 

 

 Řidič je povinen po 4,5 hodinách jízdy udělat bezpečnostní přestávku v délce 

45 minut. Po bezpečnostní přestávce můţe pokračovat v jízdě 4,5 hodiny, po které 

musí následovat denní doba odpočinku v délce 9 nebo 11 hodin či opět bezpečnostní 

přestávka v délce 45 minut s následující hodinou jízdy (pouze 2x týdně). Dále lze 

bezpečnostní přestávku s dobou trvání 45 minut rozdělit na dvě části, kde první část 

je v trvání 15 minut a následující 30 minut. Během bezpečnostních přestávek nesmí 

řidič vykonávat ţádnou jinou činnost (nakládka, vykládka, apod.). V případě 

přepravy vodní dopravou (trajekt) se tato doba povaţuje za bezpečnostní přestávku. 

  

 

ad)  5  TIR (úmluva o mezinárodní přepravě na základě karnetu TIR) 

 
 Hlavním právním předpisem, který upravuje jízdu (TIR), je celní úmluva 

o mezinárodní přepravě zboţí na podkladě karnetu TIR. Tato úmluva se vztahuje 

na přepravu zboţí v silničních vozidlech, ve kterých nedochází ke změně 

přepravovaného nákladu. Karnet TIR je doklad potvrzující celní projednání na území 

odesílajícího státu (zboţí v celně uzavřeném silničním vozidle je procleno). Celní 

uzavření se provádí pomocí plomb opatřených patřičným číslem. Celní orgány 

mohou provést kontrolu vozidel jedoucích pod karnetem TIR mimo hraniční pásmo, 

zejména v případě, kde hrozí zneuţití karnetu TIR. Běţně se kontrola provádí 

na kaţdé státní hranici (pouze kontrola neporušenosti plomby) a celním úřadě 

v místě odesílání a určení.  
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   Pro kaţdé vozidlo (jízdní souprava, kontejner) se vyhotovuje pouze 

jeden karnet TIR. Karnet TIR vystavují záruční sdruţení autodopravců schválená 

celními orgány. V případě porušení karnetu TIR, např. výši celních poplatků, 

se záruční sdruţení autodopravců zavazují k zaplacení cla navýšeného o úroky 

a poplatky. 

 

 

ad)  6  CIM a SMGS (železniční nákladní listy)  
 

 

Nákladní ţelezniční list se dělí na dva typy podle země původu: 

 

a) CIM – mezinárodní ţelezniční nákladní list 

Vystavuje se v pěti vyhotoveních, kaţdé vyhotovení má své 

číslo, podle kterého se rozděluje. Odesílateli zůstává čtvrtá kopie, 

na kterou se potvrdí přijetí zásilky k přepravě a datum. Se zásilkou 

je moţná dodatečná změna dispozice při předloţení platného 

nákladního listu. 

 

b) SMGS - mezinárodní ţelezniční nákladní list 

Pouţívá se pro Čínu, Severní Koreu, Irán a země bývalého 

Sovětského svazu. Tento nákladní list se pouţívá 

u tzv. širokorozchodných tratí. Ţelezniční nákladní list SMGS v České 

republice nelze vystavit, jelikoţ u nás není ţádná širokorozchodná trať. 

Nejbliţší trať je v Katowicích v Polsku či v Košicích ve Slovenské 

republice. Širokorozchodné ţelezniční vozy mají větší objem i nosnost. 

Díky jinému objemu či nosnosti dochází k tzv. promíchávání nákladů 

(s tímto faktem musíme počítat). 

 

V ţelezničním nákladním listu SMGS uvádí stanice, která provádí nový 

podej, odesílatele (jméno, příjmení, adresa) a odesílací stanici. Tyto údaje vyplní 

podle nákladního ţelezničního listu CIM. Dále pokračují do cílové stanice oba tyto 

listy. V nákladním listu CIM se uvádí datum, kdy byl sepsán. 
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2.2 Veterinární podmínky dovozu, vývozu a tranzitu zvířat 

 

 V případě, ţe se jedná o zvíře uvedené v seznamu CITES, které se převáţí 

nelegálně, nebo se jedná o turistické suvenýry vyrobené z těchto zvířat, odpovědná 

osoba se vystavuje velkému nebezpečí. Kromě toho, ţe mu bude všechno zabaveno, 

zaplatí také pokutu a dokonce můţe být i pravomocně odsouzen. CITES je úmluva 

o mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy volně ţijících rostlin či ţivočichů a 

její součástí je i podrobný seznam ţivočichů a rostlin, na které se tato úmluva 

vztahuje. 

 

Ke všem vývozům zvířat se vyţaduje veterinární osvědčení (viz. příloha č. 2), 

které slouţí k legálnímu převozu daného zvířete. Toto osvědčení vydá příslušný 

orgán nacházející se v daném okrese, ze kterého bude zvíře vyváţeno. Osvědčení 

je moţné také vystavit trvale v případě, ţe se jedná o zvířata, která budou 

dopravována ze stejného zdroje ke stejnému příjemci stejnými dopravními 

prostředky a přibliţně za stejnou dobu. 

 

V případě, ţe se jedná o zvíře, které se nachází na jiţ zmíněném seznamu 

CITES, musí mít osoba, která bude chtít přepravu uskutečnit, i povolení pro vývoz 

z příslušné země a také doklad o nabytí zvířete. Povolení se uděluje na určitou dobu, 

nezbytnou pro uskutečnění přepravy (většinou 7 dní). Po přepravě do cílové země 

se musí zvíře zaregistrovat na příslušné okresní veterinární stanici. 

 

2.3 Povinnosti osob účastnících se na dovozu, 

vývozu a tranzitu zvířat 

 

Základem přepravy je neohrozit zdraví přepravovaného zvířete. Veškerá 

zvířata mohou být přepravována pouze určitou dobu, tato doba je předem stanovena 

veterinárním ošetřovatelem. U zvířat, která jsou uvedena v seznamu CITES, musí být 

v průběhu nakládek či vykládek přítomen veterinární ošetřovatel, který se podílí 

na zajišťování jeho bezpečného převozu. Zároveň odpovídá za psychické i fyzické 

zdraví zvířete v místě nakládky. V tomto případě se jedná o zaměstnance zoologické 

zahrady Ostrava. 
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Po úspěšném naloţení a potvrzení přepravních listin přebírá tuto odpovědnost 

dopravce. Dopravce musí zajistit bezpečný převoz, který nikterak neohrozí zdraví 

zvířete. Předem musí předloţit okresní veterinární správě plán trasy, který musí 

přepravující vozidlo dodrţet, předběţnou dobu na uskutečnění přepravy a místa 

zastávek na krmení a napájení. V našem případě, tedy přepravy hrocha 

obojţivelného, se zastávky ke krmení a napájení vykonávat nemusí, jelikoţ podle 

veterinární ošetřovatelky z ostravské zoologické zahrady toto zvíře vydrţí bez jídla 

a pití i 16 hodin. Tato doba na uskutečnění přepravy plně postačí. 

 

Po překročení státní hranice se musí ihned informovat pohraniční veterinární 

správa o jiţ předem domluvené přepravě daného zvířete. Tato veterinární stanice 

provede kontrolu přepravovaného zvířete a udělí souhlas či nesouhlas s vpuštěním 

zásilky do území jiného státu. 

 

 V případě úspěšného dojezdu na místo překládky či vykládky, je do předání 

zvířete dalšímu přepravci či veterinárnímu ošetřovateli jiné zoologické zahrady 

či soukromé osoby stále zodpovědný dopravce, který převáţel zvíře z místa 

nakládky. V případě přepravy hrocha obojţivelného, jehoţ přeprava bude dále 

prováděna díky velké vzdálenosti letecky, bude přebírat veškerou zodpovědnost 

letiště. Na tomto místě dojde také k napájení a podání stravy zvířeti, coţ zajistí další 

bezpečný průběh cesty. 

 

 Po příletu na cílové letiště dojde opět k převzetí zásilky obsluhou cílového 

letiště, kde se zvířeti bude věnovat ošetřovatel a zajistí se krmení či pitná voda. 

Veškeré krmení či napájení probíhá skrz přepravní klec, která se smí otevřít pouze 

v nejnutnějších případech, kdy je ohroţeno zdraví zvířete. 

 

 Na letišti Lahore si přepravované zvíře převezme další dopravce, tentokrát 

se jedná přímo o vozidlo z cílové zoologické zahrady. Veterinární ošetřovatel 

zoologické zahrady zkontroluje stav hrocha obojţivelného, zda jeho zdraví 

je v pořádku. Poté následuje nakládka přepravní klece na vůz s valníkovou nástavbou 

a jeho pevné spojení s vozidlem, poslední transport do zoologické zahrady a výběhu 

určeného pro hrochy obojţivelné.  
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2.4 Silniční doprava 

 

Je to individuální druh pozemní dopravy, který probíhá za pouţití dopravních 

prostředků po pozemních komunikacích či zpevněných cestách. Vyuţívá 

se k přepravě osob, nákladů a speciálním účelům. 

 

V silniční dopravě se vyuţívají převáţně kolová vozidla, kterými jsou 

zejména osobní auta, autobusy či nákladní automobily. Z hlediska energetické 

a finanční náročnosti se jedná se o relativně nákladný způsob dopravy. Oproti jiným 

druhům doprav jsou silniční motorová vozidla velmi flexibilní a dostanou se na 

mnoho míst. Jednoduše řečeno na rozdíl od ţelezniční dopravy není nijak omezena 

místem nákladky ani místem vykládky, a proto je tato doprava velmi ţádaná. Tento 

druh dopravy značně znečišťuje ţivotní prostředí, coţ vede ke snahám ji co nejvíc 

omezit a patří mezi nejnebezpečnější. 

 

Pozemní komunikace dělíme na: 

 dálnice (hlavní spojovací trasy, mezinárodní význam) 

 silnice 1. Třídy (mají celostátní význam) 

 silnice 2. Třídy (mají krajový význam) 

 silnice 3. Třídy (mají okresní význam) 

 

2.4.1 Přeprava živých zvířat v silniční dopravě 
 

Při přepravě ţivých zvířat v silniční dopravě je nezbytné: 

 Zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete (podle zákonu 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů) a bezpečnou přepravu nákladu (dopravní prostředek musí 

být zabezpečen tak, aby nedošlo k úniku zvířat). Prostor, který je 

určen pro zvířata, musí být rovněţ vybaven krytem, který bude chránit 

přepravované zvíře proti povětrnostním vlivům. 

 Řidič musí zabezpečit přepravované zvíře tak, aby během transportu 

neohrozilo řidiče či spolucestující osoby. 

 Při přepravě ţivých zvířat nesmí být rovněţ ohroţena bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_automobil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1kladn%C3%AD_automobil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Dopravní prostředky slouţící k přepravě zvířat, která se obvykle uvazují, musí 

být k tomu uzpůsobeny. V některých případech je nutno loţnou plochu rozdělit. 

Musí být pouţity přepáţky, které z loţné plochy vytvoří samostatné oddíly 

odpovídající počtu a přepravovanému druhu zvířat. Zároveň nesmí bránit jeho 

účinnému větrání. 

 

Do jednoho přepravního kontejneru, který je speciálně určen k přepravě zvířat, 

nesmí být umístěna zvířata různých druhů. Všechny stěny tohoto kontejneru musí být 

opatřeny velkými otvory pro dostatečný přísun proudícího vzduchu. Velikost těchto 

větracích otvorů musí být určená tak, aby se přepravující zvířata nemohla dostat 

do kontaktu s osobami, které manipulují s kontejnerem. Na všech stěnách kontejneru 

včetně dna a horní stěny musí být tzv. distanční lišty, aby i při těsném nastavení bylo 

zajištěno dostatečné proudění vzduchu kolem kontejneru. 

 

Silniční dopravou můţeme zvíře přepravovat jako spolucestujícího či zásilku: 

 

 V případě přepravy jako spolucestujícího musíme zajistit jeho 

bezpečnost, která spočívá v případě menšího zvířete umístěním 

do různých batohů, tašek či přepravních přepravek, které jsou 

k tomuto účelu speciálně vytvořeny, a nově je také moţné zajištění 

pomocí autopásů, které vyhovují novému kritériu. 

 

 Přeprava zvířete jako zásilky je mnohem sloţitější, jelikoţ takto 

uskutečněná přeprava se řadí do speciálních druhů přeprav. V případě, 

ţe trvá déle neţ 18 hodin je nutné provádět veterinární prohlídky. 

V případě nakládky a vykládky je manipulace mnohdy obtíţná 

a nakládka ţivých zvířat musí probíhat do 20 % stoupání či klesání, 

záleţí na druhu přepravovaného zvířete. Musíme mít před nakládkou 

písemnou objednávku s přibliţnou cenou, dobou přepravy, místem 

zastávek a charakteristikou přepravovaného zvířete včetně počtu kusů. 
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2.5 Železniční doprava 

Ţeleznice jako prostředek nákladní i osobní dopravy vzhledem k přepravní 

vzdálenosti je takovým prostředkem, jehoţ rozvoj si zaslouţí podporu v rozměrech 

kontinentálních, státních i regionálních. Ţeleznice svou rychlostí, pravidelností 

či provozními náklady konkuruje nákladní silniční dopravě. V osobní dopravě 

konkuruje především svým pohodlím a nabídkou doplňkových sluţeb. V rozměrech 

kontinentálních je ţeleznice konkurentem také osobní letecké dopravě díky 

vysokorychlostním vlakům, jejichţ rychlost se standardně pohybuje nad hodnotou 

250 km/h, ale i pravidelností a nezávislostí na počasí. Bohuţel díky dnešní 

automobilizaci ţeleznici nejsou vytvářeny takové podmínky, jaké by si zasluhovala 

(toto platí zejména v regionálních rozměrech). 

 

Tento druh dopravy je provozován na ţelezniční dráze a vykonává jej 

ţelezniční společnost. Ţelezniční doprava je kolejová doprava (je to druh dráţní 

dopravy, který je většinou buď podzemní (metro) nebo pozemní (tramvaje, 

ţeleznice). Tak jako silniční vozidla se pohybují po silnicích, tak ţelezniční vozidla 

se pohybují po kolejích. Tyto koleje se skládají ze dvou kolejnic a trámů (praţců), 

které jsou uloţeny kolmo ke směru jízdy. Jelikoţ u ţelezniční dopravy je menší 

valivý odpor mezi kolem a kolejnicí, oproti dopravě silniční je mnohem menší 

spotřeba energie na tzv. tunokilometr (počet přepravených tun na vzdálenost jednoho 

kilometru). Další rozdíl mezi silniční a ţelezniční dopravou nalezneme v případě 

pohybu, kdy na ţeleznici je pohyb vţdy zakázán a následně se povoluje, u silniční 

dopravy je tomu naopak, kdy se můţeme libovolně pohybovat, a zakázanému 

pohybu brání dopravní značení. 

 

Ţelezniční dopravou se zabývá zákon o dráhách, který upravuje podmínky 

pro dráhy ţelezniční, tramvajové, trolejbusové či lanové. Z pohledu jednotlivých 

území je v tomto uspořádání zákona jistá anomálie, jelikoţ tramvajové a trolejbusové 

tratě se pohybují v prostoru měst a jejich spojení s podmínkami pro klasickou dráhu 

dochází k často k obtíţím při projednávání s dráţními orgány. 
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Ţelezniční dopravu můţeme rozdělit dle účelu provozu na dopravu osobní 

a nákladní: 
 

 

 Osobní ţelezniční doprava slouţí pro přepravu osob. Vozy osobní dopravy 

mají určité základní součásti. Tou zásadní je samonosná uzavřená skříň 

s okny a elektrickou sítí. Tyto vozy musí ale navíc obsahovat vytápění, 

větrání nebo klimatizaci, osvětlení, odpruţení podvozku s hydraulickými 

tlumiči a kotoučovými brzdami. 
 

 Nákladní ţelezniční doprava je vhodná zejména pro přepravu velkého 

mnoţství zboţí na větší vzdálenosti. Její význam v 50. letech minulého století 

upadl, ale je prakticky nenahraditelným přepravcem velkých objemů 

materiálů, kterým můţe být např. uhlí, dřevo, ropa, ţelezná ruda apod. 

 

 

2.5.1 Přeprava živých zvířat v železniční dopravě 

 Ţivá zvířata smí být přepravována v ţelezniční dopravě pouze jako rychlá 

vozová zásilka, musí být  přepravována co nejkratší moţnou dobu. Obecně 

se k přepravě zvířat pouţívají k tomu určené ţelezniční vozy, které nesmí být 

uzavřené, jelikoţ zvířata vyţadují dostatečný přísun vzduchu a denního světla. 

Ať uţ přepravujeme zvířata ve velkoprostorovém voze či ve voze obsahujícím 

jednotlivé schránky, musíme zajistit, aby podlaha byla opatřená vystýlkou. 

V minulosti se pouţívala zejména suchá sláma, od které se v poslední době 

ustoupilo, a větší uplatnění našly dřevěné hobliny, které lépe pohlcují zvířecí 

exkrementy. Podlaha obou typů vozů musí být nepropustná.  

 Přepravní vozy se schránkami se pouţívají mnohem více, jelikoţ 

převáţeným zvířatům zabezpečují částečně ochranu před utlačením 

zvířat vzájemně mezi sebou. Do jednotlivých schránek můţeme 

umístit různá zvířata, jelikoţ mezi nimi nenastane ţádný kontakt. Tyto 

schránky musí mít takovou velikost, aby přepravované zvíře v nich 

mohlo leţet, ale i stát, zároveň musí být uzpůsobeny velikosti zvířete, 

aby nedošlo při náhlé změně pohybu k jeho nárazu o jednu z bočních 

stěn. 
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 Velkoprostorové vozy se k přepravě ţivých zvířat příliš nepouţívají 

díky své nepraktičnosti. Tyto vozy smíme pouţít jen v případě 

přepravy jednoho druhu zvířat.  

 

2.6 Letecká doprava 

 

 Tento druh dopravy je vzhledem k ostatním velice mladý, s nadsázkou 

můţeme říct, ţe vznikl prakticky nedávno. Výhodou je rychlost, kterou jsou tyto 

dopravní stroje schopny létat a jejich dolet několik tisíc kilometrů. Tyto dvě 

přednosti dostaly leteckou dopravu mezi o mnoho let starší silniční, ţelezniční 

či vodní dopravu. Hlavní výhodou letecké dopravy je doba, za kterou je schopno 

letadlo přepravit zásilku na velkou vzdálenost. Nevýhodou je však spotřeba 

pohonných hmot, která souvisí s vyšší cenou přepravy. Letadla ke svému pohybu 

vyuţívají vzdušného prostoru, tzv. vzdušných koridorů, coţ jim umoţní létat 

víceméně přímým směrem. Pochopitelně je nutná výstavba letištních prostor 

potřebných k nakládce či vykládce zboţí, či nástupu a výstupu cestujících. Největší 

část je tvořena přistávací či vzlétací plochou, která dosahuje délky několika 

kilometrů (v České republice je nejdelší runway na letišti v Mošnově). 

 

Tato letadla mají plánované pravidelné odlety dle časového intervalu nebo je 

moţné jejich vyuţití na tzv. charterové lety, které slouţí k pronájmu dalším 

společnostem. Touto společností můţe být např. cestovní kancelář, která musí zajistit 

přepravu svých klientů do zahraničí či objemného expresního nákladu, kde je 

zapotřebí veškerá loţná plocha letadla a přeprava do míst, které se letecky běţně 

neobsluhují. 

 

Leteckou dopravu můţeme rozdělit do tří skupin podle předmětu přepravy: 

- přeprava cestujících 

- přeprava nákladu 

- kombinovaná přeprava cestujících a nákladu 
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2.6.1 Přeprava živých zvířat v letecké dopravě 

Přeprava zvířat v letecké dopravě je moţná pouze v případech, kdy je majitel 

zvířat přepravuje zároveň se svou osobou. Tato zvířata musí mít platný mezinárodní 

očkovací průkaz, který se píše v několika světových jazycích (anglicky, německy, 

rusky, francouzsky). 

 Zvířata starší 3 měsíců jsou náchylná vzteklině, proto musí být 

očkována nejméně 3 měsíce před danou přepravou, nejpozději však 

jeden rok. Jedná se především o psy, kočky, králíky či jiná drobná 

zvířata. 

 Dobrý stav zvířete musí v případě dovozu prokazovat platný 

mezinárodní zdravotní certifikát a mezinárodní očkovací průkaz. 

 

Trvalý dovoz zvířete je moţný v případě souhlasu veterinární správy daného 

státu. Trvalým dovozem se rozumí doba delší neţ 3 měsíce. Tento souhlas se vydává 

na písemnou ţádost podanou krajské veterinární správě. Ţádost musí obsahovat 

počet a druh přepravovaných zvířat, adresu chovatele zvířete, druh dopravy, datum 

dovozu, zemi původu a místo, kde bylo zvíře chováno. Po dovozu se na určitou dobu 

musí přepravované zvíře umístit do karantény, tato doba bývá z pravidla jeden měsíc. 

Odesilatel musí předat dopravci údaje především o počtu přepravovaných kusů 

zvířat, druhu zvířat, rozměrech přepravní schrány a hmotnosti. K nakládání 

a vykládání je pověřen dopravce, ten si ale vyhrazuje právo poţádat o pomoc při 

nakládce či vykládce odesilatele či příjemce. 

 

Zvíře samotnou přepravu většinou zvládá bez problému. V případě 

komplikace se omámí utlumujícími léky. Uspání se u většiny zvířat nedoporučuje,  

je-li to však nutné, musí se do přepravních listů zapsat název podané vakcíny, datum 

a čas podání. Uspání zvířete je moţné pouze se souhlasem veterinárního ošetřovatele. 

 

Přeprava zvířat v letecké dopravě je realizována pomocí speciálních 

přepravních kontejnerů či přepravních beden. Tyto boxy jsou speciálně navrţeny pro 

přepravu určité velikosti zvířete. Přepravní box musí mít takové rozměry, 

aby nemohlo dojít k poranění zvířete během cesty. Přepravní schránka, která 
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je určena pro přepravu ţivých zvířat, musí obsahovat podestýlku, která slouţí 

k zabránění posunu zvířete při brzdění či zrychlování. Zároveň pod podestýlkou je 

vloţena speciální vyjímatelná část, která slouţí k zachycení zvířecích exkrementů. 

Na ní se nachází rošt s podestýlkou (v minulosti se pouţívala zejména suchá sláma, 

od tohoto řešení se však ustoupilo, jelikoţ sláma neměla dostatečný pohlcovací efekt. 

Toto řešení se časem nahradilo dřevěnými hoblinami). 

 

2.7 Vodní doprava 

 

Vodní doprava je doprava plavbou, která se uskutečňuje po vodních tocích 

(řekách), umělých, ale i přírodních jezerech, mořích, oceánech, umělých plavebních 

kanálech či průplavech. Vodní doprava se můţe provádět na vodní hladině 

ale i pod hladinou. Mezi vodní dopravu zařazujeme vznášedla pohybující se nad 

vodní hladinou, tedy plavidla na vzduchovém polštáři. Název pro vodní dopravní 

prostředky a ostatní řiditelné plovoucí objekty je společný název plavidla. Plavidlem 

se rozumí nejčastěji loď, ale ne zřídka se vyskytují remorkéry tlačící či táhnoucí 

velkou skupinu kontejnerů. Výjimečně pak vor nebo ponorka.  

 

 

Vodní dopravu dělíme na: 

 námořní (oceány a moře) a vnitrozemskou (říční a jezerní), některá 

plavidla mohou mezi řekami a moři přejíţdět  

 nákladní a osobní  

 linkovou (pravidelnou) a nepravidelnou (příleţitostnou)  

 

Zvláštní druh vodní dopravy jsou přívozy. Přívozy slouţí k přepravě napříč 

vodním tokem (z jednoho břehu na břeh druhý). Podobný druh dopravy na krátké 

vzdálenosti je doprava přes průliv či průplav, anebo na blízký ostrov a nazývá 

se trajekt. 

 

 

Jako efektivní způsob sváţení vytěţeného dřeva z lesů se jevila voroplavba. 

Tento druh dopravy vznikl nedávno a má historii i v naší republice, zejména 

na nejdelší řece – Vltavě. Tento druh dopravy je velice levný, bohuţel ho však 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1l_(pr%C5%AFplav)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFplav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hladina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mo%C5%99n%C3%AD_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1kladn%C3%AD_doprava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%AD_doprava&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Linkov%C3%A1_doprava
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znemoţňují vodní nádrţe. Místní vodní doprava můţe být i součástí MHD. Vodní 

plavidla dnes bývají poháněna spalovacími vznětovými motory, které nahradily 

v minulosti pouţívané parní stroje. Druhá moţnost je pohon plachtou. Tento druh 

pohonu záleţí na povětrnostních podmínkách a v dnešní době se pouţívá 

ke sportovnímu jachtingu anebo komerčnímu či rekreačnímu účelu. 

 

2.7.1 Přeprava živých zvířat vodní dopravou. 

Přeprava ţivých zvířat vodní dopravou se nerealizuje zejména díky malé 

přepravní rychlosti a s tím spojenou dobou přepravy. S přepravovanými zvířaty 

musíme zacházet velice opatrně a doba ve stísněném prostoru by měla být 

co nejkratší. 
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3 KLASIFIKACE PŘEPRAVOVANÉHO NÁKLADU 

V této bakalářské práci je přepravováno mládě hrocha obojţivelného, které 

ještě nedosáhlo rozměrů vzrostlého hrocha. Přeprava  je uskutečňována z ostravské 

zoologické zahrady do zoologické zahrady Lahore nacházející se v Pákistánu. 

3.1 Charakteristika předmětu přepravy 

 

Předmětem přepravy je ţivé zvíře. V tomto případě lze hovořit pouze 

o jednom kuse, konkrétně hrocha obojţivelného. Veškeré přepravy ţivých zvířat se 

řídí patřičnými předpisy, a to jak v rámci Evropské unie, tak i pro vývoz do 

tzv. třetích zemí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                       Zdroj: [www.hrosi.org ] 

     Obr. č. 1: Hroch obojţivelný 

 

U určitých druhů zvířat nebývají s přepravou ţádné problémy. Tyto mohou 

vznikat jednak u přepravy ohroţených druhů, ale i u převozu některých exotických 

zvířat. V takovýchto případech je nutno zajistit potřebná opatření, jejichţ získání 

nepatří mnohdy k nejjednodušší části přepravy. U transportu vybraných ohroţených 

zvířat je třeba provádět během přepravy veterinární prohlídky, které se v tomto 

případě vykonávat nemusí. Tyto testy se provádí zejména dvěma způsoby, a to 

odebráním krve zvířete nebo ze zvířecího trusu. V našem případě, tedy u přepravy 

hrocha obojţivelného, se provádí pouze tzv. test viditelný. Tento test provádí 

odborník pohledem na zvíře, zná chování zdravého zvířete a podle toho posoudí jeho 

zdravotní stav. 

 

http://www.hrosi.org/
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Hroch obojţivelný (latinsky: Hippopotamus amphibius) je sudokopytník 

patřící do čeledi hrochovitých. Tělo má s velkou hlavou a velice širokou tlamou. 

Jeho nohy jsou krátké se čtyřmi prsty. Při chůzi došlapuje na všechny prsty a mezi 

jednotlivými prsty je krátká plovací blána, která mu pomáhá při pohybu ve vodě.  

 

Rovněţ ušní boltce i nozdry jsou přizpůsobeny pobytu ve vodě, kde tráví 

v průměru 18 hodin denně. Hroch má 40 velice nápadných zubů. 

K těm nejvýraznějším patří špičáky, které neustále dorůstají a mohou s kořeny měřit 

aţ 70 cm a váţit 4 kg. Špičáky hrocha obojţivelného neţloutnou a jejich uplatnění 

se nachází v lékařství, konkrétně k výrobě zubních protéz. 

 

Kůţe hrocha je velice citlivá na slunce, proto se z ní dostává na povrch 

načervenalý sliz, který pohlcuje UV záření a zabraňuje šíření infekce. Při vyschnutí 

má hroší kůţe téměř extrémní tvrdost a pouţívá se především k  broušení diamantů.  

Hroch obojţivelný patří mezi vegetariány a ţiví se  zejména vodními rostlinami, 

které ostatní býloţravci nestráví. Hroši jsou schopni tyto rostliny strávit díky 

speciálnímu sloţení ţaludku, který se dělí na tři velké a jedenáct menších částí. 

V noci se ţiví porostem na břehu. Hroch obojţivelný je schopen seţrat za jednu noc 

60 kg potravy, coţ je v poměru k jeho hmotnosti dosti malé procento. Hroši díky 

“zívání“ dostávají z ţaludku přebytečné plyny z rostlinné potravy.  

 

Velikost vzrostlého hrocha se udává do 4,6 m délky, do 1,5 m výšky 

v případě samce i samice a hmotnost je u samice do 1500 kg, u samce v rozmezí 

1500 aţ 3200 kg. Doţívá se v průměru 45 let, nejstarší zdokumentovaný hroch 

se doţil 59 let. 

 

Pohybuje se nejraději ve vodě s  hloubkou asi jeden a půl metru, nad vodní 

hladinou zůstanou pouze jeho oči a nozdry. Je schopen se bez problému potopit aţ 

na 5 minut. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudokopytn%C3%ADci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrochovit%C3%AD
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3.2 Charakteristika ZOO Ostrava 

 

 Vznik ostravské zoologické zahrady je spjat s aktivitami horníků v dolech 

Zárubek a Alexander při budování tzv. Sadu horníků. Sad vznikal od roku 1948 

poblíţ dolu Alexander na šestihektarovém pozemku. Na jeho vzniku se podílela 

ostravská veřejnost i školní mládeţ. Takto vzniklý park slouţil zejména k rekreaci, 

v areálu byly dva tenisové kurty, hřiště na volejbal či basketbal, mnoţství laviček, 

ale i taneční parket. Předána do uţívání v září 1950. V roce 1949 zde byly zřízeny 

malé výběhy pro zvířata, jednalo se jen o pár srn a baţantů.  

 

V roce 1953 bylo na jednání rozhodnuto, kde se nová zoologická zahrada 

vytvoří. Návrhů bylo hned několik, jako např. v okolí Vřesiny či v Ostravě 

Radvanicích. Nakonec zvítězil areál Stromovky na Slezské Ostravě, bylo tomu 

zejména díky rozmanitému terénu, dostatku vodních ploch, ale i dobré dopravní 

dostupnosti, nevýhodou však byly blízké chemické závody v Ostravě Hrušově. 

 

V roce 1956 se zahájila výstavba nové zoologické zahrady a jiţ v roce 1960 

byla otevřena veřejnosti. Začátky nové zoologické zahrady byly kruté, vypomáhali 

zejména horničtí důchodci. Postupem času byly do provozu uváděny další a další 

objekty. V roce 1990 začala ostravská ZOO po technické stránce ztrácet. Byla 

schválena rekonstrukce, která přinesla nové voliéry dravců, pavilon pro papoušky 

a mnoho dalších vylepšení. 

 

Rokem 2002 začalo otevírání dalších pavilonů např. výběh pro velbloudy, 

výběh pro kopytníky či zahájení nové výstavby pavilonu slonů. Mezi nejnovější 

moderní prvky patří čínská zahrada, mořské akvárium a komplex 5 voliér Číny 

a Tibetu. Od roku 2005 dochází také k odbahňování rybníků a vzniku tří nových 

botanických stezek. Ostravská ZOO se na počátku 90. let stala členem Unie českých 

a slovenských zoologických zahrad (UCSZ), v roce 1994 je přijata za člena prestiţní 

Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a v roce 2005 se stává 

členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA). 
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3.3 Charakteristika ZOO Lahore 

 

Zoologická zahrada Lahore v Pákistánu je jednou z největších ZOO v jiţní 

Asii. V současné době se nachází na území přírodních parků a patří přímo pod vládu 

Pákistánu. V zoologické zahradě se nachází přibliţně 1400 zvířat a tato zoologická 

zahrada byla hostitelem pátého ročníků konference SAZARC v roce 2004, výsledek 

této konference z hlediska úmluvy o biologické rozmanitosti byl vyhodnocen jako 

vynikající rekreační a vzdělávací zařízení. Zoologická zahrada v Lahore je hned po 

rakouské, anglické a indické ZOO čtvrtou nejstarší na světě. 

 

Lahorská zoologická zahrada měla začátky v malé voliéře, kterou daroval Lal 

Mahundra Ram roku 1872. Postupem času tato ZOO začala zvyšovat počet zvířat, 

zvýšil se zájem o ochranu zvířat, vzdělávání a výzkum, kromě poskytnutí tohoto 

zařízení veřejnosti. Projekt opravy zoologické zahrady byl sponzorován odborem 

vlády státu Pandţáb a byl vyčíslen na zhruba 202,830 milionů pákistánských rupií, 

coţ je přibliţně 804 mil. Kč, a byl zaměřen hlavně na zlepšení a doplnění zařízení 

zahrady. 

 

Lahorská ZOO obsahuje taky část zvanou safari, která je přírodním parkem. 

Byla otevřena v roce 2009. Tato část se nachází asi 30 km od její hlavní části, kde 

jsou k vidění indické pávice, lvi, pštrosi, tygři, několik stříbrných baţantů apod. 

 

Zoologická zahrada začala nedávno provozovat prohlídky pro školní skupiny, 

bylo vybudováno mnoţství informačních tabulí u jednotlivých zvířat a rostlin. Části 

některých tabulek je i takzvaná tabulka doteků, kde si můţeme ohmatat různé částí 

zvířat, jako je kůţe, peří, rohy či vejce. ZOO připravila také novou broţuru 

s ohroţenými druhy zvířat ţijících v Pákistánu jako je např. říční delfín či Ganges. 

Zároveň se tato oblíbená zoologická zahrada věnuje prudkému poklesu populace 

indicko bílo zpěvavých supů, snaţí se informovat veřejnost o prudkém poklesu všech 

ohroţených druhů a organizuje různé vzdělávací akce, které jsou k dispozici 

pro všechny zdarma. 

 

Lahorská zoologická zahrada se snaţí zachraňovat ohroţené druhy zvířat, 

které pak vyváţí zpět do volné přírody, všem zvířatům dává jména a oslavuje 

narozeniny. Naplnila veškeré národní i mezinárodní závazky, a proto úzce 

spolupracuje s těmito organizacemi, jako je např. IUCN, WWF a SAZARC. 
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4 VÝBĚR DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A TRAS 

4.1 Silniční doprava 

 

Přeprava ţivého zvířete na takovouto vzdálenost za pouţití silniční dopravy 

můţeme rovnou zamítnout, jelikoţ trasa dlouhá 8 157 km (dle serveru google.cz) 

by trvala přibliţně 5 dní, během které ale řidiči nákladních automobilů musí 

vykonávat pravidelné bezpečnostní přestávky kaţdých 9 hodin řízení. Celková doba 

by se přibliţně prodlouţila na 9 dní, coţ by vzhledem k napájení a dodávání potravy 

zvířeti bylo příliš nákladné. Přeprava ţivých zvířat má přednost na hraničních 

přechodech před ostatními vozidly, které čekají v určitých zemích na proclení. 

 

Celá trasa by pak vedla přes území těchto států na kontinentu Evropy:Česká 

republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharko a Turecko. Dále 

by pak transport pokračoval na kontinentu Asie přes státy: Turecko, Irán a Pákistán. 

 

Clo se nehradí, jelikoţ se jedná o aktivní zušlechťovací styk, provede 

se pouze celní závěra. Celníci zkontrolují přepravované zvíře. Toto zvíře 

je přepravováno do Pákistánu z důvodu reprodukce. 

 

Cena za přepravu zásilky silniční dopravou je smluvní. Za nákladní 

automobily s uţitečnou hmotností přibliţně 5000 kg včetně hydraulické ruky 

si oslovení dopravci (viz. příloha č. 6) účtují přibliţně 38 Kč/km v případě placení 

obou tras, tedy Ostrava – Lahore - Ostrava. Vzhledem k vzdálenosti 16 414 km by 

cena této dopravy byla 623 732Kč. Tato cena je uvedena za celoloţený vůz. 

 

V následující tabulce “Tab. č. 1: Přepravní trasa silničního vozidla“ jsou 

uvedená města v jednotlivých státech, přes která je přeprava realizována, a jejich 

kilometrové vzdálenosti od počátku trasy. Pod touto tabulkou na “Obr. č. 2 – Mapa 

trasy silničního vozidla“ je graficky znázorněna trasa projíţděna silničním vozidlem 

při přepravě hrocha obojţivelného ze zoologické zahrady Ostrava v České Republice 

do ZOO Lahore v Pákistánu. 
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       Tab. č. 1: Přepravní trasa silničního vozidla 
 

Stát Města Vzdálenost v km 

ČR Ostrava 0 

ČR Brno  176 

SK Bratislava 301 

H Budapest 496 

SRB Subotica 694 

SRB Beograd 869 

BG Sofia 1264 

TR Istanbul 1832 

TR Ankara 2279 

TR Adana 2775 

IR Tehran 4724 

PK Hoshab 6718 

PK Lahore 8157 

 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[www.maps.google.cz] 

 Obr. č. 2:  Mapa trasy silničního vozidla 

 

V silniční dopravě se v případě přepravy pouţívá nákladní list CMR. Tento 

nákladní list má 5 listů odlišných barev, které jsou samopropisovací.  Pracuje se vţdy 

pouze s přední stranou. V místě nakládky se vyplní údaje o odesilateli, příjemci, 

dopravci, místě vykládky zboţí, místě a datu nakládky zboţí. Vypisuje se zde i počet 

přepravovaných kusů, jejich hrubá hmotnost a objem, náleţitosti týkající 

se silničního automobilu jako RZ, uţitečné zatíţení, hraniční přechody či číslo jízdy. 

Souhlas obou stran je potvrzen podpisy, razítkem dopravce a odesilatele na všech 
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pěti listech. První list (červená barva) zůstává u odesilatele, zbylé listy pokračují se 

zásilkou. Po doručení na dané místo potvrdí příjemce tento nákladní list na všech 

zbylých listech. Druhá strana zůstává příjemci a zbylé listy zůstávají u dopravce. 

Většinou se tedy pouţívají listy tři. 

 

4.2 Železniční doprava 

 

Vzhledem k velké časové náročnosti je realizace ţelezniční dopravou 

nereálná. Mapa ţelezniční sítě na asijském kontinentu se mi bohuţel nepodařila 

nalézt, předpokládám však, ţe bude podobná silniční síti. V případě přepravy ţivého 

zvířete ţelezniční dopravou se vlak pohybuje průměrnou rychlostí 70 km/h, jelikoţ 

do této rychlosti jsou započteny i doby strávené ve stanicích či na zastávkách. Ţivá 

zvířata je moţné přepravovat po ţeleznici pouze jako rychlou vozovou zásilku, aby 

přepravní doba byla co moţná nejkratší. V případě přepravy ţelezniční dopravou 

musíme při podání rychlé zásilky vyplnit určité dokumenty, mezi které patří 

i mezinárodní nákladní list, který z právního hlediska představuje smlouvu o dopravě 

zboţí. Pro realizaci přepravy ze ZOO Ostrava do cílové ZOO Lahore bychom museli 

vyplnit mezinárodní ţelezniční nákladní list pro běţnou i širokorozchodnou trať.  

 

4.3 Letecká doprava 

 

Letecká doprava patří mezi nejbezpečnější a nejrychlejší druhy doprav, tudíţ 

i pro přepravu hrocha by její pouţití bylo ideální. Součástí přepravy je i přesun 

zvířete ze zoologické zahrady na letiště, který se musí uskutečnit po silnici. Náklady 

na objednání soukromého letadla pro realizaci celé přepravy jsou nereálné, musí se 

tedy uskutečnit překládka z letadla objednaného pro přepravu z Janáčkova letiště 

v Mošnově na letiště do Frankfurtu nad Mohanem, odkud se uskutečňuje přeprava 

leteckou dopravní společností Lufthansa Cargo. Výhodou bude kratší přepravní 

doba, je tím myšlen součet jízdy silničního vozidla ze ZOO Ostrava na letiště 

v Mošnově, samotný let do Frankfurtu nad Mohanem a následný let do Pákistánu. 

Bohuţel větší počet překládek je nepříznivý pro zdraví přepravovaného zvířete, 

tudíţ i tato varianta přepravy není neideálnější po zdravotní stránce přepravovaného 

zvířete, nehledě k ekonomickým nákladům soukromého, tzn. charterového letu 

z České republiky do Německa. 
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5 REALIZACE PŘEPRAVY 

 

Vzhledem k velké vzdálenosti, která se navíc nachází na dvou kontinentech, 

a časové náročnosti přepravy, která by probíhala pozemní dopravou, se jeví jako 

optimální kombinace letecké a silniční dopravy. 

 

 Silniční dopravou bude probíhat přeprava ze samotné ostravské zoologické 

zahrady na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem v  Německu. Letecká doprava je 

zvolena zejména díky své rychlosti, relativně vysoké bezpečnosti a pojištění 

přepravovaného zboţí leteckou dopravou je v ceně přepravného, na rozdíl od 

ostatních druhů doprav. Záporem letecké přepravy je finanční náročnost. Vzhledem 

k vysoké pravděpodobnosti újmy na zdraví přepravovaného zvířete, v případě pouţití 

jakékoli jiné dopravy, navrhuji právě tuto variantu, která je svým způsobem 

ke zvířatům šetrná.  

 

Z Německa je realizována letecká přeprava na pákistánské letiště Lahore, kde 

je přepravované zvíře po příletu předáno ošetřovatelům místní zoologické zahrady, 

která svým podpisem potvrdí převzetí zvířete a nadále jiţ za něj nese plnou 

zodpovědnost místní přepravce. Na tomto místě tedy organizovaná přeprava končí. 

 

 

Přepravní schránka: 

 

Přepravní schránka slouţí k bezpečné a šetrné manipulaci s přepravovaným 

zvířetem. Tento box by měl být velikostně přizpůsoben přepravovanému zvířeti, tedy 

individuální pro kaţdé zvíře. Zpravidla se do výběhu umístí alespoň 30 dní před 

realizací přepravy (činnost č. 8). 

 

Přepravní box, který se pouţívá pro přepravu hrocha obojţivelného, je běţně 

pouţíván i pro ostatní jemu podobné sudokopytníky. Těmito sudokopytníky můţe 

být například nosoroţec jednorohý či různé druhy slonů jako je například slon 

indický či slon africký. 
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Zdroj: [www.hrosi.org] 

Obr. č. 3: Přepravní schránka 

 

Poţadavky na přepravní schránku se skládají z několika částí: 

 

Velikost: 
 

Dle velikosti přepravovaného zvířete se určuje velikost přepravního boxu. 

Jelikoţ je přepravováno mládě hrocha obojţivelného, jehoţ stáří je 3 roky 

a rozměry jsou 1,8 x 0,7 m, přibliţná hmotnost je 1000 kg, je doporučen box 

o rozměrech 2,5 x 1,4 m, s výškou 1,5 m (vnější rozměry). Velikost 

přepravní klece musí být taková, aby se v ní přepravované zvíře bez 

problémů postavilo a mohlo si lehnout. V případě delší přepravy je nutno 

zajistit přísun potravy a pitné vody. 

 

Větrání: 
 

Přepravní box je opatřen otvory, které jsou z jedné boční strany, na nichţ 

jsou mříţe překryté plachtovinou. Tyto otvory jsou dostatečně velké pro 

nezbytnou cirkulaci vzduchu přepravovaného zvířete a zároveň průhledná 

plachtovina zajišťuje přísun světla. 
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Konstrukce: 
 

Vzhledem k charakteru přepravovaného zvířete by konstrukce boxu měla 

být velmi odolná. Přepravní box tvoří kovový rám, který je svařen 

z jednotlivých profilů a ze tří bočních stran je zakryt dřevěnými deskami 

tloušťky 25 mm. Z jedné boční strany jsou mříţe, které slouţí pro kontrolu 

zdraví veterinárnímu ošetřovateli. Tyto mříţe jsou zakryty průhlednou 

plachtou. Dno přepravní klece je dvojité. Ve spodní části je samostatná 

vyjímatelná část, kde propadávají zvířecí exkrementy. Plocha, na které bude 

hroch po celou dobu přepravy je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 

10 mm, do které jsou laserem vyřezány otvory pro trus. Na této ploše 

je umístěna podestýlka tvořena dřevěnými hoblinami, díky kterým 

je podlaha neklouzavá. 

 

 

Přepravní schránka musí být opatřena nálepkou značící spodní stranu, 

čímţ zabráníme případnému klopení. Tyto značky jsou na přepravním boxu 2 a jsou 

umístěny na obou delších stranách. Tato značka je vyobrazena na obrázku “Obr. č. 3: 

Pozor neklopit“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj:[www.roeamos.cz] 

                                     
                     Obr. č.4: Pozor neklopit 
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Obr. č. 6: Doby úkonů dle technologického postupu 
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Technologický postup při realizaci přepravy živého zvířete: 

 

1. Objednání přepravy mezi ZOO Ostrava a ZOO Lahore 

Objednání přepravy hrocha obojţivelného mezi zoologickou 

zahradou Ostrava a ZOO Lahore je podnětem pro vyřizování 

dokumentace k přepravovanému zvířeti. 

 

2. Objednání letecké přepravy 

Pro přepravu z České republiky do Pákistánu bylo osloveno 

několik leteckých společností, mezi které patřily Emirates, 

Oman Air a Lufthansa Cargo. Bohuţel ani jedna z těchto 

společností nelétá z České republiky do Pákistánu. Proto byla 

vybrána letecká dopravní společnost Lufthansa Cargo, která 

má místo odletu Franfurt nad Mohanem a přílet na lahorské 

letiště. 

 

3. Doklad CITES 

Doklad CITES je doklad prokazující legální dovoz či vývoz 

z dané země. Seznam CITES je seznam ohroţených druhů 

rostlin a ţivočichů. Tento doklad vystavuje krajská veterinární 

stanice. 

 

4. Doklad o nabytí 

Prokazuje legální nabytí zvířete, tedy původ, kde jsme jej 

zakoupili. K tomuto dokladu by vţdy měl být přiloţen 

i mezinárodní očkovací průkaz. 

 

 

5. Veterinární osvědčení 

Veterinární osvědčení vydává veterinární ošetřovatel na 

základě prohlédnutí zvířete, do tohoto osvědčení se zapisuje 

vizuální stav zvířete (např. poškození kůţe) i jeho případné 

zvláštní chování. 
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6. Doklad o očkování proti vzteklině 

Všechna ţivá zvířata starší 3 měsíců jsou náchylná ke 

vzteklině, proto u nich musí být provedeno očkování. Toto 

očkování v případě přepravy do jiné země nesmí být starší neţ 

je doba jednoho roku. 

 

7. Mezinárodní očkovací průkaz 

Mezinárodní očkovací průkaz je vydávaný v několika 

světových jazycích (anglicky, německy, rusky a francouzsky). 

 

8. Umístění klece do výběhu 

Umístění klece do výběhu provádí sami pracovníci zoologické 

zahrady Ostrava pomocí vlastních manipulačních prostředků, 

konkrétně vysokozdviţného vozíku. Klec se umísťuje do 

výběhu zpravidla 30 dní před realizací přepravy. 

 

9. Oslovení silničních dopravců 

V tomto kroku dojde k oslovení silničních dopravců, mezi 

které patří Petra Macurová – JPM, Jan Barna, Imatransport 

s.r.o a ADN trans s.r.o.  

 

10. Vybrání silničního dopravce 

 Z důvodu příznivé ceny, vhodného vozila a zkušeností 

v přepravě zvířat byla vybrána firma Petra Macurová – JPM. 

 

11. Silniční dopravce předloţí plán trasy veterinární správě 

Vybraný silniční dopravce Petra Macurová – JPM předloţí 

navrţenou trasu v programu RallTrans Editor 6.1 krajské 

veterinární správě.  Součástí předloţené trasy jsou místa 

zastávek ke kontrole zvířete a bezpečnostních přestávek. 

 

12. Udělení souhlasu veterinární správy 

Krajská veterinární správa můţe vykonat dvě rozhodnutí, 

souhlas a nesouhlas s navrţenou trasou. V tomto případě 

vykonala souhlas. 
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13. Vyplnění CMR 

Pracovník zoologické zahrady Ostrava nyní vyplní 

mezinárodní silniční nákladní list CMR. 

 

14. Vyplnění AWB 

Pracovník zoologické zahrady Ostrava nyní vyplní 

mezinárodní letecký nákladní list AWB. 

 

15. Odchyt zvířete z výběhu 

Odchyt zvířete se provádí z výběhu umístěním potravy do 

přepravního boxu. Vejde-li zvíře dovnitř, box se uzavře. 

 

16. Přistavení vozidla silničního dopravce 

Silniční vozidlo přistaví dopravce v poţadovanou hodinu na 

příslušné místo, které určí pracovník zoologické zahrady 

Ostrava. 

 

17. Příchod k převzetí dokumentů 

Pro přepravu jsou k vozidlu přiděleni dva řidiči. Jeden z nich 

jde převzít patřičné dokumenty, nezbytné pro přepravu. 

 

18. Nakládka zvířete na silniční vozidlo 

Druhý řidič obstarává nakládku zásilky pomocí hydraulické 

ruky, kterou je vozidlo vybaveno. 

 

19. Veterinární prohlídka realizována během nakládky na silniční vozidlo 

Veterinární ošetřovatel zvířete je přítomen během celé 

nakládky na loţnou plochu nákladního automobilu. Poté 

zkontroluje stav zvířete, zda nedošlo k poranění a potvrdí 

souhlas s realizováním přepravy. 

 

20. Převzetí dokumentů (CMR, AWB, veterinární osvědčení apod.) 

První řidič převezme patřičné dokumenty a vrací se zpět 

k vozidlu, které naloţil druhý řidič. 
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21. Upevnění přepravní klece na silničním vozidle 

Po nakládce přepravního boxu dojde k jeho upevnění 

k úchytům nacházejícím se v podlaze loţné plochy pomocí 

kurtovacích pásů. 

 

22. Odjezd silničního vozidla ze ZOO Ostrava 

Odjezd vozidla na trasu je realizován prvním řidičem, jehoţ 

jízda má trvat 4,5 hod., poté dojde k bezpečnostní přestávce a 

kontrole zvířete řidičem. Po 45 minut dlouhé bezpečnostní 

přestávce dále v jízdě pokračuje druhý řidič, který dojede na 

hraniční přechod Rozvadov. 

 

23. Informování veterinární pohraniční správy (Rozvadov) 

Před hraničním přejezdem Rozvadov první řidič telefonicky 

informuje pohraniční veterinární správu. 

 

24. Souhlas veterinární pohraniční správy (Rozvadov) 

Pohraniční veterinární správa dává souhlas s vpuštěním zásilky 

do země. 

 

25. Jízda vozidla z Rozvadova do Frankfurtu nad Mohanem 

Po prohlídce veterinární pohraniční správou pokračuje v jízdě 

druhý řidič zbývající dobu. Dojde opět k 45 minut dlouhé 

bezpečnostní přestávce a kontrole zvířete. Dále pokračuje 

první řidič, který svou jízdu ukončí v areálu letiště ve 

Frankfurtu nad Mohanem. 

 

26. Potvrzení CMR na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem 

Potvrzení mezinárodního silničního nákladního listu 

personálem letiště obstarává první řidič. 

 

27. Předání AWB na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem 

První řidič také odevzdá letecký nákladní list AWB vyplněný 

zoologickou zahradou Ostrava. 
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28. Vykládka na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem 

Vykládku zásilky uskutečňuje druhý řidič, vykládka se 

uskutečňuje stejným způsobem jako nakládka, tedy 

hydraulickou rukou. 

 

29. Veterinární prohlídka ve Frankfurtu nad Mohanem 

Opět u manipulace se zásilkou je přítomen veterinární 

ošetřovatel, který zkontroluje stav zásilky. 

 

30. Předání zvířete veterinářům letiště ve Frankfurtu nad Mohanem 

Předání zvířete personálu zajišťuje druhý řidič, který box se 

zvířetem vykládal z automobilu. 

 

31. Krmení a napájení ve Frankfurtu nad Mohanem 

Pracovníci letiště provedou za úplatu krmení, napájení 

a ovlaţení zvířete, abychom zabránili vylučování koţního 

mazu pohlcujícího UV záření. 

 

32. Nakládka do letadla na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem 

Nakládka do letadla letecké společnosti Lufthansa Cargo 

probíhá pomocí vysokozdviţných vozíků, zvedací plošiny 

a kuličkových podlah. Poté dojde k ustavení v prostoru letadla 

na patřičné místo a upevnění zásilky proti pohybu. 

 

33. Let (z Frankfurtu nad Mohanem do Lahore) 

 Let trvá přibliţně 7 hodin. 

 

34. Vykládka z letadla na letišti Lahore v Pákistánu 

Vykládka hrocha obojţivelného je realizována stejným 

způsobem jako nakládka, jen v opačném pořadí. Uvolnění 

zásilky v letadle, pohyb přepravního boxu po kuličkové 

podlaze a následné zpuštění pomocí zvedací plošiny. 
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35. Krmení a napájení na letišti Lahore v Pákistánu 

Pracovníci letiště opět provedou za úplatu krmení a ovlaţení 

zvířete. 

 

36. Veterinární prohlídka na letišti Lahore v Pákistánu 

U manipulace se zásilkou je přítomen veterinární ošetřovatel, 

který zkontroluje zdravotní stav zvířete, případné poranění 

nebo jeho zvláštní chování. 

 

37. Potvrzení AWB na letišti Lahore v Pákistánu 

Následuje potvrzení mezinárodního leteckého nákladního listu 

personálem letiště. 

 

38. Předání zvířete zaměstnancům ZOO Lahore 

Předání zásilky personálem letiště Lahore zaměstnancům 

zoologické zahrady Lahore. 

 

5.1 Příprava na přepravu živého zvířete 

 
První činnost, tedy objednání přepravy hrocha obojţivelného zoologickou 

zahradou Lahore ze zoologické zahrady Ostrava, je podnětem pro zahájení plánování 

a vyřizování nezbytné dokumentace pro přepravu. Po této domluvě, která se můţe 

uskutečnit telefonicky či e-mailem, se uskuteční závazná objednávka přepravy 

v písemné formě ( e-mail s elektronickým podpisem).  

 

Přeprava dále pokračuje objednáním letecké přepravy z letiště ve Frankfurtu 

nad Mohanem do Pákistánu (činnost č. 2), vyřízením dokladu CITES na krajské 

veterinární stanici (viz. příloha č. 1). V grafu metody kritické cesty jej máme 

zobrazen pod číslem činnosti 3. Následuje doloţení dokladu o nabytí (činnost č. 4) 

veterinárními ošetřovateli, který vystaví veterinární osvědčení (činnost č. 5) 

na základě zdravotního stavu zvířete a řádně provedeného očkování proti vzteklině 

(činnost č. 6). Dále veterinární ošetřovatel ke zvířeti přiloţí mezinárodní očkovací 

průkaz řádně vypsaný několika světovými jazyky (činnost č. 7). Poté pracovníci 

zoologické zahrady Ostrava pomocí vlastních manipulačních prostředků, konkrétně 
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vysokozdviţného vozíku, umístí do výběhu přepravovaného zvířete box. Tato 

operace je uvedena v grafu metody kritické cesty pod číslem činnosti 8. Do této klece 

se umisťuje potrava, čímţ docílíme snadného umístění zvířete do přepravního boxu. 

Umístění tohoto boxu se provádí přibliţně 30 dnů před nakládkou zvířete. 

 

V tomto okamţiku je vyřízena veškerá dokumentace týkající se přepravy 

hrocha obojţivelného mezi zoologickou zahradou Ostrava a zoologickou zahradou 

Lahore. Nyní dojde k oslovení autodopravců, mezi které patří Petra Macurová, Jan 

Barna, Imatransport s.r.o a ADN trans s.r.o. (činnost č.9). Z autodopravců byla 

vybrána firma Petra Macurová – JPM (činnost č. 10) z důvodu příznivé ceny 

přepravy, vozidlem vybaveným patřičnými manipulačními prostředky (hydraulická 

ruka, tachograf pro dva řidiče) a zkušenostmi v přepravě ţivých zvířat. Vozidlo 

MAN 12.240 navíc obsluhují dva řidiči, coţ nám umoţní realizaci přepravy bez 

denní doby odpočinku (zkrácená, trvající 9 hod., nebo běţná, trvající 11 hod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj:[www.autodoprava-jpm.cz] 

 

Obr. č. 7: Logo firmy Petra Macurová 

 

Následující činností, konkrétně číslo 11, je předloţení trasy realizované 

silničním vozidlem veterinární správě a udělení kladného stanoviska, tedy souhlasu, 

s trasou silničního vozidla (činnost č. 12). Na základě tohoto souhlasu můţe 

odesílatel (zoologická zahrada Ostrava), respektive pověřený pracovník vyplnit 

silniční nákladní list CMR a letecký nákladní list AWB (zobrazeno pod čísly činností 

13 a 14). Silniční dopravce přistaví vozidlo (činnost č. 16) v poţadovanou hodinu 

k výběhu s hrochy obojţivelnými a současně pracovníci zoologické zahrady odchytí 

poţadované zvíře. Odchyt se provádí umístěním potravy do přepravního boxu a 

následným uzavřením zvířete uvnitř klece (činnost č. 15). 
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5.2 Nakládka v ZOO Ostrava 

 
Nakládka hrocha obojţivelného probíhá v tomto případě přímo z výběhu, 

většinou pak z místa, zvaného nákladiště. V grafu je nakládka přepravovaného 

zvířete označena činností č. 18. Toto místo, v případě, ţe se nejedná přímo o výběh, 

musí být po kaţdém pouţití dezinfikováno, jelikoţ se zde střídají jednotlivé druhy 

zvířat. Nakládku uskutečňuje sám řidič nákladního vozidla pomocí hydraulické ruky, 

kterou je vozidlo vybaveno, a za dozoru veterinárního ošetřovatele. 

 

Během samotné nakládky se provádí veterinární testy (činnost č. 19), které 

se u většiny zvířat skládají z odběru krve, trusu a vizuálního testu. U některých zvířat 

pouze trusu či krve. V případě hrocha obojţivelného se tento test skládá pouze 

z vizuálního testu, jelikoţ kůţe hrocha je extrémně tvrdá a odběrná jehla by přes ni 

nepronikla a odběr trusu se v případě obojţivelných zvířat provádí zřídka. 

 

V případě přepravy zvířete po dobu delší neţ je stanovena zákonem pro dané 

zvíře, se musí i během jízdy provádět testy. U jednotlivých zvířat jsou intervaly 

provádění těchto testů různé. 

 

K přepravě zvířat je nutné pouţít takové dopravní prostředky, které 

odpovídají svou konstrukcí a vybavením přepravě zvířat. Ideální pro kusovou 

přepravu rozměrnějších zvířat jsou valníkové nástavby, na které se umístí přepravní 

box. Ten se ukotví kurtovacími pásy k upevňovacím úchytům nacházejících se 

v podlaze loţné plochy. Přepravovaný hroch obojţivelný musí mít dostatečný přísun 

vzduchu a denního světla, k tomu slouţí větrací otvory překryté průhlednou 

plachtovinou na jedné straně přepravní klece. 

 

Během nakládky hrocha obojţivelného prvním řidičem obstarává druhý 

řidič dokumentaci k přepravovanému zvířeti (činnost č. 17 a 20). Těmito dokumenty 

se rozumí dokumenty doprovázející přepravované zvíře, zejména pak očkovací 

průkaz a dokumenty o vývozu s potvrzením krajské veterinární stanice. Dopravce 

musí dodrţovat veškeré celní předpisy zemí, kterými projíţdí.  

 

Po úspěšném umístění přepravní klece na valníkovou nástavbu následuje její 

upevnění pomocí kurtovacích pásů k zajišťovacím okům, které jsou ukotveny 
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na několika částech loţné plochy (činnost č. 21). Tyto pásy se vyrábějí na určitou 

zatěţovací hmotnost. Jelikoţ přepravované mládě hrocha obojţivelného 

má přibliţnou hmotnost 1000 kg doporučil jsem dopravci zajišťovací pásy se 

zatěţovací hmotností 3000 kg, které by zásilku, např. při prudkém nečekaném 

brzdění, udrţely na poţadovaném místě. 

 

Před samotným odjezdem vozidla z areálu zoologické zahrady Ostrava 

je nezbytné označení vozidla značkou přepravy ţivých zvířat. Její umístění je 

v přední a zadní části vozidla. Tato značka je vyobrazena na obrázku č. 4 a obrázku 

č. 5. Její vyobrazení je moţné pomocí dvou verzí, ve vodorovné poloze na “Obr. č. 4: 

Přeprava ţivých zvířat“ nebo svislé poloze na “Obr. č. 5: Přeprava ţivých zvířat“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Zdroj:[www.sdruzenirozcestnik.cz, (4.4.2011)]           Zdroj:[www.roeamos.cz, (4.4.2011)] 

   

      Obr. č. 8: Přeprava ţivých zvířat                      Obr. č. 9: Přeprava ţivých zvířat 
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5.3 Přeprava silniční dopravou 

Silniční přepravu realizuje firma Petra Macurová – JPM vozem MAN 

12.240 s hydraulickou rukou a valníkovou nástavbou. Tato část je v grafu označena 

jako činnost 22, 23 a 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[www.mapy.cz] 

  Obr. č. 10: Mapa trasy silničního vozidla z Ostravy do Frankfurtu nad Mohanem 

 

Ostravská zoologická zahrada (obecně odesilatel) je povinna předat dopravci 

během nebo po nakládce veškeré potřebné dokumenty. Těmito dokumenty se rozumí 

dokumenty doprovázející přepravované zvíře, zejména pak mezinárodní očkovací 

průkaz, doklad o nabytí a dokumenty o vývozu s potvrzením krajské veterinární 

stanice a veterinárního ošetřovatele. Dopravce musí dodrţovat veškeré celní předpisy 

zemí, kterými projíţdí.  

 

Při odjezdu na trasu vzdálenou 885 km z ostravské zoologické zahrady 

zahajuje jízdu první řidič, který řídí 4,5 hod. Nejvyšší rychlost vozidla při přepravě 

ţivých zvířat je omezena na 80 km/h, dle informací pracovníka firmy Boby-fleisch 

na tel. čísle 499 391 150. Při této rychlosti a za tuto dobu vozidlo urazí vzdálenost 

k benzínové čerpací stanici Shell nacházející se na 57. kilometru dálnice D1. V tomto 

místě dojde k bezpečnostní přestávce v délce 45 minut a dále v řízení pokračuje 

druhý řidič. 
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Následující 4,5 hodiny pokračuje v řízení druhý řidič. Za tuto dobu vozidlo 

projede státní hranice České republiky a Německa, kde proběhne na hraničním 

přechodu Rozvadov prohlédnutí veterinární správou (činnost č. 23) a udělení 

souhlasu s pokračováním jízdy (činnost č. 24). Povinná bezpečnostní přestávka se 

uskutečňuje na odstavném parkovišti u města Weiden in der Oberpfalz na 71. km 

dálnice E50. Tato přestávka má délku 45 minut, dalších 9 hodin mohou řidiči 

pokračovat v jízdě. Řízení se ujímá opět první řidič, který za zbývající dobu 4,5 hod. 

jízdu dokončí a odstavuje vozidlo k vykládce v areálu letiště ve Frankfurtu nad 

Mohanem. 

 

5.4 Předání zásilky leteckému dopravci 

 

Vykládka přepravní klece (činnost č. 27) probíhá stejný způsobem jako 

nakládka, tedy teleskopickou rukou. Během vykládky se provádí veterinární 

prohlídka (činnost č. 28), která se opět skládá pouze z vizuální prohlídky. Nyní dojde 

k předání dokumentace doprovázející přepravované zvíře (činnost č. 25 a 26), její 

potvrzení a následuje předání zásilky veterinářům letiště (činnost č. 29). Veterinární 

ošetřovatelé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem provedou krmení a napájení, 

v našem případě i ovlaţení hrocha obojţivelného, abychom zamezili vypouštění 

maziva pohlcujícího UV záření z kůţe (činnost č. 30). Rovněţ se zde vyprázdní 

vyjímatelná část přepravní klece se zvířecími exkrementy. Předáním dokumentace je 

myšleno potvrzení silničního nákladního listu CMR a podání přepravované zásilky 

s předem vyplněným leteckým nákladním listem AWB, který dopravce potvrdí 

a kopii předá řidiči silničního dopravce. Dále pak předá veškerá veterinární povolení, 

mezinárodní očkovací průkaz či souhlas pohraniční veterinární správy. 

 

5.5 Přeprava leteckou dopravou 

 

Po určité době (konkrétně 3 hodiny), kterou hroch obojţivelný strávil 

v prostorách letiště, dojde k nakládce, kterou provádějí zaměstnanci handlingu 

(činnost č. 21). Pomocí speciálních manipulačních prostředků jako jsou 

vysokozdviţné vozíky či zvedací plošiny je přepravní schrána vyzdviţena do výšky 

vstupních dveří letadla. V letadle dojde k ustavení na poţadované místo (kuličkové 

podlahy) a k upevnění boxu, čímţ zabráníme nechtěnému pohybu. Letadlo, kterým 
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se bude zvíře přepravovat, je čistě nákladní, a jedná se o dolnoplošník západní 

produkce Boing 737 vyobrazený na obrázku č. 7. Doba letu je kratší neţ doba, kterou 

hroch obojţivelný je schopen bez problémů vydrţet bez přísunu potravin. Následuje 

let z Německa do Pákistánu (činnost č. 32). Originální zdravotnické zprávy včetně 

veškeré dokumentace v originálních verzích putují se zvířetem, které si v konečném 

bodě přepravy nechává samotný majitel, v našem případě zoologická zahrada 

Lahore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj:[www.lufthansa-cargo.com]     

 

                Obr. č. 11: Boing 737 společnosti Lufthansa Cargo 

 

 

5.6 Předání zásilky příjemci 

 

Po přistání na letišti v Pákistánu následuje vykládka opět pomocí 

vysokozdviţných vozíků a zvedacích plošin (činnost č. 33). Veterinární prohlídka 

se provádí během krmení a napájení (činnost č. 34 a 35). Můţe být dokonce 

i nařízena určitá doba odpočinku, jelikoţ tato přeprava je časově náročná. Přeprava 

končí potvrzením leteckého přepravního listu AWB (činnost č. 36) zodpovědným 

pracovníkem, kterým můţe být například veterinární ošetřovatel zoologické zahrady 

Lahore, a předáním zvířete zaměstnancům lahorské ZOO (činnost č. 37). 
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6 ZHODNOCENÍ PŘEPRAVY 

Celková cena přepravy se skládá ze sumy jednotlivých přeprav, tj. přepravy 

silniční a přepravy letecké. K těmto částkám přibudou částky za veterinární 

prohlídky a krmení v areálech obou letišť, českého a pákistánského. 

                    

 

                 Cena přeprav = cena silniční přepravy + cena letecké přepravy                  

  Celková cena  = cena přeprav + cena veterinárních prohlídek, manipulace a krmení 

 

 

Cena silniční přepravy: 

 

Cena za přepravu pomocí silniční dopravy je smluvní. Záleţí tedy čistě 

na domluvě s dopravcem, v našem případě s pí. Petrou Macurovou - JPM. 

Za nákladní automobily s uţitečnou hmotností přibliţně 5000 kg včetně hydraulické 

ruky si oslovení dopravci účtují přibliţně 38 Kč/km v případě placení obou tras, coţ 

znamená Ostrava - Frankfurt nad Mohanem – Ostrava. Stejně je tomu u firmy Petry 

Macurové - JPM. Vzhledem k vzdálenosti 1770 km by cena této dopravy byla 67 260 

Kč k 21. 3. 2011 (zjištěno telefonicky - 736614573). 

 

Tab. č. 2: Cena silniční přepravy 

Celkem km Cena za km Celková cena v Kč 

1 770 38 67 260 
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Cena letecké přepravy: 

 

 Cena v letecké přepravě se určuje dvěma způsoby, buď dle objemu anebo dle 

hmotnosti. Hmotnost se počítá dle tarifu, který nám jasně stanoví, jakou cenu 

budeme za určitou hmotnost platit. Objem se počítá podle vzorce V=a*b*c. 

Uplatňuje se ten způsob, který je výhodnější pro leteckou společnost. V případě 

letecké přepravy je zásilka automaticky připojištěna. Platba v cizích měnách je 

navýšena o určité procento (0,08) patřící letecké společnosti jako manipulační 

poplatek. Cena letecké přepravy byla telefonicky zjištěna přes firmu KATOS 

zabývající se leteckou přepravou, konkrétně u pí. Dvořákové (tel. 220113712). Tato 

cena se skládá z několika částí, které jsou uvedeny v následující tabulce č. 3. Ceny 

jsou uvedeny ke dni 21.3.2011. 

 

Tab. č. 3: Cena letecké přepravy 

 Cena v Kč/kg Hmotnost v kg 
Cena 

přepravy 

Letecké přepravné zvířete 196 994 194824 

Letecké přepravné klece 34 200 6800 

Letištní manipulace   3500 

Celková cena přepravy   205124 

 

Cena letecké přepravy z Frankfurtu do Lahore v Pákistánu je 205 124 Kč. 

 

 

Cena veterinárních prohlídek, manipulace a krmení: 

 

 Cena za manipulaci zásilky v prostorech letiště je 1 250 Kč (50 euro ke dni 

21.3.2011, zjištěno telefonicky). Cena za manipulaci na cílovém letišti Lahore se mi 

nepodařila zjistit, ale na praţském letišti (tel. 2201111888) mi bylo sděleno, 

ţe v případě importu je cena přibliţně trojnásobkem exportu, tedy 3 750 Kč. Cena 

veterinární letištní prohlídky na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem činí 9 680 Kč 

(zjištěných frmou KATOS). Cena veterinární prohlídky v Pákistánu se dle 

dostupných informací pohybuje v dvojnásobné částce, tedy 20 000 Kč.  Celková 

cena veterinárních prohlídek je 34 680Kč. V ceně prohlídek je zahrnuta rovněţ cena 

za krmení. 
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Cena pojištění: 

 

 Pojistné bylo telefonicky zjištěno u pojištovny Alianz na ředitelství v Praze 

na tel. čísle 224 405 111. Pojistné takovýchto exotických zvířat se pohybuje 

od 20 tis. Kč do 50 tis Kč. V této práci je po zváţení stanovena výše pojistného 

na 35 000 Kč. 

 

 

Celková cena přepravy: 

 

Cena přeprav = cena silniční přepravy + cena letecké přepravy 

Cena přeprav = 67 260 + 205 124 = 272 384 Kč 

 

Celková cena  = cena přeprav + cena veterinárních prohlídek + pojištění 

Celková cena = 272 384 + 34 680 + 35 000 = 342 064 Kč 

 

 

 Cena za přepravu hrocha obojţivelného z ostravské zoologické zahrady leţící 

v České republice na letiště Lahore v Pákistánu, která se uskutečnila silniční 

a následně leteckou dopravou, je zaokrouhlena na 350 tis. Kč. 
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7 ZÁVĚR 

 

Pro mou bakalářskou práci jsem pouţíval odbornou literaturu, která mi výrazně 

pomohla nalézt optimální řešení. Zaměřil jsem se na hledání kompromisu mezi 

časovou náročností a ekonomickou stránkou. Časovou náročnost můţeme sníţit 

ekonomicky náročnou leteckou dopravou anebo naopak zvýšit dopravou ţelezniční, 

která je lacinější. Rozhodující je neohrozit zdraví přepravovaného zvířete, musíme 

tedy vybrat takovou variantu, která je pro přepravované zvíře ideální. 

 

Nejprve jsem vyhodnotil jednotlivé druhy doprav. Bohuţel ani jeden druh nebyl 

samostatně pro přepravu hrocha obojţivelného dostatečně vhodný. Přeprava silniční 

dopravou by trvala neúměrně dlouho, zejména díky malé přepravní rychlosti. S tím 

souvisí i navýšení četnosti veterinárních prohlídek, krmení a napájení. Samotná 

ţelezniční přeprava bude mnohem méně finančně náročná, ale i v tomto případě 

navýšení prohlídek a zejména utrpení zvířete dlouhou přepravou je nevyhovující. 

Přepravu hrocha obojţivelného vodní dopravou můţeme tedy také rovnou zamítnout 

opět díky nízké přepravní rychlosti. 

 

Po prvních dvou kapitolách mé bakalářské práce, které se zabývají úvodní 

charakteristikou a vysvětlením pouţitých zkratek, rozebírám v kapitole třetí 

jednotlivé druhy přeprav jako je silniční, ţelezniční, letecká či vodní doprava, 

úmluvy o přepravě ţivých zvířat, doklad CITES a v neposlední řadě i pokyny 

osobám, které se účastní na dovozu či vývozu ţivých zvířat.  

 

V kapitole čtvrté jsem popsal přepravované zvíře -  mládě hrocha 

obojţivelného, které doposud nedosáhlo rozměrů dospělého jedince, dále místo 

nakládky, ZOO Ostrava, a místo vykládky, ZOO Lahore. 

   

Pátá kapitola hodnotí jednotlivé moţnosti přeprav a zároveň určí 

tu nejvýhodnější.  

 

V  části, označené číslem 6, je samotná realizace přepravy. S ohlédnutím na 

ekonomickou a časovou náročnost přepravy jsem zvolil kombinovanou přepravu 

silniční a letecké dopravy. Silniční dopravou se realizovala přeprava z ostravské 

zoologické zahrady na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Tuto přepravu 
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uskutečnila firma Petra Macurová – JPM vozem MAN 12.240 vybaveným 

hydraulickou rukou a valníkovou nástavbou. Z tohoto letiště se zvíře letecky 

přemístilo do Pákistánu. Leteckou přepravu mezi Německem a Pákistánem 

zajišťovala letecká společnost Lufthansa Cargo. Na letišti příletu došlo k předání 

zvířete zaměstnancům zoologické zahrady Lahore. 

 

V předposlední sedmé části je ekonomické zhodnocení navrţené přepravy. 

Cena v silniční dopravě je stanovena násobkem ceny za ujetý kilometr a celkovou 

přepravní vzdáleností. Cena letecké dopravy se určuje podle tarifu dle hmotnosti 

nebo objemu. Účtuje se pak cena výhodnější pro leteckého dopravce. K těmto cenám 

musíme přičíst cenu za veterinární prohlídky, krmení a napájení v areálu letiště 

Frankfurt nad Mohanem a Lahore. Získáme celkovou cenu přibliţně 350 tis. Kč. 

 

Trasování tzn. vyhodnocování nejvýhodnějšího způsobu dopravy jakýchkoliv 

zásilek je práce zajímavá a v praxi velmi náročná. Hodnotí se nejen poměr mezi 

rychlostí přepravy a ekonomickým hlediskem jako v našem případě, ale např. 

u nadměrných nákladů také mnoţství technických problémů, které s tím přímo 

souvisí. V některých případech se neobejdeme bez doprovodných vozidel asistence 

policie a dalších sloţek, které se musí přepravou zvláštních zásilek zabývat. Trvá pak 

i několik týdnů neţ se takováto přeprava realizuje. Řešení problémů v oblasti 

přepravy mě nesmírně zajímá, je dle mého názoru vysoce tvůrčí a chtěl bych se v mé 

další praxi tímto oborem zabývat.  
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