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O čem budeme mluvit: 

1. Důvody pro odbourání transportu živého 
skotu

2. Právní překážky

3. Řešení

4. Omráčení kulkou na pastvině

5. Omráčení omračovací pistolí v místě chovu

6. Vývoj a závěr
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O čem mluvit nebudeme: 

Tradiční domácí porážka – jen pro osobní 
spotřebu rodiny
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O čem mluvit budeme:  

Komerční porážka za dodržení všech nařízení EU
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V podniku

• oddělení zvířat

• odchyt

• nakládka

• přeprava na jatky

Na jatkách

• vykládka zvířat

• čekárna

• převedení zvířete do fixačního boxu

• fixace hlavy

• omráčení pistolí (tlak!)

• usmrcení vykrvením

Obvyklá porážka
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Důvody pro odbourání transportu živých zvířat

• pohoda zvířat

• etické důvody

• bezpečnost práce

• kvalita masa

• přání spotřebitelů a vyšší zhodnocení pro podniky 
a porážkové firmy

• zachování obhospodařování ve vyloučených 
oblastech prostřednictvím pastvy skotu
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Právní překážky

Nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 – zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny živočišného 
původu

➔ porážky jen na jatkách certifikovaných EU. 

➔ na jatky smějí být přepravena jen živá zvířata 
určená na porážku

(Příloha III, oddíl I, kapitola IV, 2a)
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Řešení 1 k odbourání transportů živých zvířat

➔ Vyvázání procesu porážky

➔ porážková, resp. jateční firma se dostaví do 
zemědělského podniku

➔ za použití mobilní porážkové a přepravní jednotky

➔ která má certifikaci EU jako součást certifikovaných 
jatek

➔a provede první kroky porážkového procesu: fixaci –
omráčení – vykrvení. 
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Právní překážky

Nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 – zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny živočišného 
původu

Výjimky z pravidla, že na jatky smějí být přepravena 
jen živá zvířata:

➔ nucená porážka v místě chovu
(Příloha III, oddíl I, kapitola IV, 2 b)

➔ farmová zvěř, bizoni
(Příloha III, oddíl III)
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Řešení 2 k odbourání transportů živých zvířat

➔rozšíření výjimek

➔ Německo 11/2001: novelizace nařízení o ochraně 
zvířat a hygieně potravin „TierLHMV“ – národní (národní 
doplněk Nařízení č. 853/2004) a nařízení o ochraně zvířat 
při usmrcování (národní doplněk Nařízení Rady 
1099/2009)
➔§ 12 TierLHMV: Výjimky platí i pro jednotlivé kusy 
skotu chované celoročně venku
➔ Způsob omráčení není stanoven
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Proces porážky On farm / mobilní 
porážkové jednotka

Stacionární jatky

fixace zvířete X

omráčení X

vykrvení X

zachycení krve X

doprava na stacionární 
jatka

X

stažení X

vykolení X

bourání X

odstranění krve atd. X

chlazení X

Přehled řešení on-farm
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Proces porážky Střelna  zbraní Omračovací pistole

fixace zvířete X

omráčení X X

vykrvení X X

zachycení krve X X

doprava na stacionární 
jatka

X X

stažení

Ve stacionární části
porážkové firmy/jatek

vykolení

bourání

odstranění krve atd.

chlazení

Dva způsoby porážky na farmě



Střela palnou zbraní na pastvině
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Předpoklady
• skot žijící celoročně venku

• doložení potřeby (např. ochrana zvířat, odbourání 
přepravy, protože zvířata jsou „divoká“)

• vědecký důkaz (podle Nařízení Rady 1099/2009 a§4 
národního předpisu o ochraně zvířat při usmrcování)

• povolení SVS

• povolení k držení zbraně a střelbě podle§10 odst. 5 
zákona o zbraních (v SRN přísluší Městskému úřadu)  

• jatky musí být dosažitelné do 1 hodiny



Praktické aspekty

Umístění 
výstřelu

Umístění 
výstřelu



➔Kontrola účinnosti omráčení podle životních funkcí (podle 
Nařízení Rady 1099/2009)

• zvíře se ihned sesune

• nečiní pokusy vstát

• nedýchá nebo dýchá jen nepravidelně

• oči při doteku nereagují (reflex očních víček, rohovkový reflex)

Všechna kriteria musí být splněna

Praktické aspekty



(Porážkový (vykrvovací) a přepravní návěs) 

 Pro podniky s vlastními jatkami
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Porážkový proces Výstřel střelna zbraní

zvířata X skot žijící celoročně venku

prohlídka živého zvířete úředním veterinářem X

povolení od veterinární správy X

povolení odstřelu X

vědecký důkaz X

fixační box omráčení na pastvině – bez fixace 
zvířete!

omráčení X výstřelem střelna 
zbraní (způsobí smrt)

kontrola účinnosti omráčení X

vykrvení X u zavěšeného zvířete (čelní 
nakladač), u zvířete ležícího ve 
vykrvovacím přívěsu

zachycení krve X

přeprava na stacionární jatky X max. 1 hodinu přeprava

stažení/vykolení/bourání a vyšetření masa X



Omračovací pistole

• Bez výjimky!

• všechen skot

• Jen v úplném souladu s Nařízením Rady (ES) o 
ochraně zvířat při usmrcování 1099/2009 a

• Nařízení EP a Rady 853/2004
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Porážkový proces Omračovací pistole

zvířata veškerý skot (kozy, ovce, prasata)

prohlídka živého zvířete úředním 
veterinářem

X

povolení od veterinární správy X

povolení odstřelu X

vědecký důkaz

fixační box fixační zařízení, též fixace hlavy (čl. 9, Nařízení 
Rady 1099/2009) 

omráčení X

kontrola účinnosti omráčení X

vykrvení X během 60 vteřin a v EU certifikované mobilní 
porážkové a přepravní jednotce

zachycení krve X

přeprava na stacionární jatky X během1 hodiny a v EU certifikované mobilní 
porážkové a přepravní jednotce

stažení/vykolení/bourání a vyšetření 
masa

X
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Schlachtprozess Omračovací pistole Omračovací pistole

zvířata X celoročně venku všechen skot

prohlídka živého zvířete úředním 
veterinářem

X X

povolení veterinární správy X X

povolení odstřelu X X

vědecký důkaz X X

fixační box fixační box

omráčení X X

kontrola účinnosti omráčení X X

vykrvení X u zavěšeného zvířete 
(čelní nakladač), u zvířete 
ležícího ve vykrvovacím 
přívěsu

během 60 vteřin a v EU 
certifikované mobilní porážkové 
a přepravní jednotce

zachycení krve X X

přeprava na stacionární jatky X během 1 hodiny X během 1 hodiny v EU 
certifikované mobilní porážkové 
a přepravní jednotce



Praktické aspekty
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practical aspects

• Und hier alles andere meine liebste Andrea ☺

25



Situace v Evropě ?!

• Jižní Tyrolsko: Oběžník z května 2017 připouští porážku 
v místě chovu za použití EU certifikované jednotky

• Francie: Iniciativa skupiny ekozemědělců. Vytvořili 
směrnice

• Švýcarsko: Povolení porážky na pastvině
• Německo: Iniciativy v jižním Německu, jednotlivé 

spolkové země (Porýni-Falc) povolují omračující pistoli
• Iniciativy v Rakousku.
• Švédsko/Norsko: Vývoj přívěsných jednotek, které 

mohou provádět celý porážkový proces až k chlazení 
jatečných půlek. Prodej do Finska a Velké Británie
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Děkuji za pozornost
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