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Věc: Nesouhlas s notifikací vyhlášky Slovenské republiky, kterou se stanoví podrobnosti 

o podmínkách porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou 

zbraní s volným projektilem v místě chovu zvířete a na farmových jatkách.  
 

Český svaz zpracovatelů masa obdržel informaci o probíhající notifikaci vyhlášky 

Slovenské republiky k podmínkám porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým 

nebem střelnou zbraní s volným projektilem. Český svaz zpracovatelů masa s výše 

uvedenou vyhláškou zásadně nesouhlasí, a to z následujících důvodů: 
 

 

1) Střílením zdravého skotu na pastvinách nelze zajistit zákonné požadavky na 

fixaci zvířete. V konečném znění navrhovaného předpisu není stanovena 

maximální vzdálenost odstřelu (v prvním návrhu byla navržena maximální 

vzdálenost do 40 m). Současné platné předpisy popisují přesné umístění 

projektilu 1 cm nad průsečík spojnic očí a rohů, aby zvíře bylo okamžitě uvedeno 

do stavu bezvědomí a nedocházelo k jeho týrání. Střelba ve stádě a následný 

pohled na zmítajícího se jedince v každém případě povede ke stresu ostatních 

zvířat. Je zde úplná absence etiky na rozdíl od požadavků kladených na porážky. 

Zvířata by neměla vidět na kusy omračované a vykrvované.  

 

2) Pro veterinární prohlídku při porážce na jatkách jsou stanoveny velmi podrobné a 

přesné požadavky. Tyto požadavky nemohou být splněny při veterinární 

prohlídce zvířete před porážkou v pohybujícím se stádě. Takto provedená  
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veterinární prohlídka bude vždy nestandartní a dalo by se říct i nevyhovující.  

 

3) U zastřelených zvířat střelnou zbraní s volným projektilem nelze zajistit správné 

vykrvení. 

 

4) Pro převoz zastřeleného skotu na jatky až do vzdálenosti 50 km budou potřebné 

speciální přepravní prostředky, které budou muset být v letním období chlazené, 

aby nedocházelo k zapaření a znehodnocení masa a orgánů. Nakládka 

zastřelených kusů se neobejde bez přídavných zařízení. Bude těžké zabránit 

kontaminaci těl zvířat. 

 

5) Ekonomika svozu skotu na jatky se minimálně 12x prodraží. Živý skot se 

zpravidla přepravuje na jatky v dopravních prostředcích po 12 kusech. 

 

6) Většina porážek bude muset investovat nemalé částky na rekonstrukci příjmové 

části porážkových linek. Příjem zastřelených zvířat na pastvě bude narušovat 

běžný rytmus chodu těchto linek. Výsledkem bude pozastavování a zpomalování 

zpracování těl na linkách, zvýšená kontaminace suroviny, které na závěr zhorší 

údržnost, kvalitu a zdravotní nezávadnost masa.  
 

7) U všech opožděně dovezených zastřelených kusů skotu bude provádět veterinární 

dozor nákladné laboratorní vyšetření masa, aby z tržní sítě vyloučil zdravotně 

závadné maso. 

 

8) V současnosti oficiální statistiky ročně evidují velké množství zcizených zvířat, 

která ve významném množství končí na černém trhu. Uvolnění střelby na 

pastvinách k tomuto nelegálním trhu může přispět. Konečným důsledkem může 

být nedostatek skotu na běžném trhu, který je určený pro oficiálně schválené 

porážky, uzavírání jatek a narušení tuzemského obchodu s hovězím masem. 

 

9) V případě schválení střílení skotu na pastvinách příslušnými orgány by s určitostí 

přineslo daleko více problémů, než si lze v tento okamžik uvědomit a popsat. 

 

Český svaz zpracovatelů masa si Vás tímto dovoluje požádat, aby Česká republika 

vyslovila s touto notifikací zásadní nesouhlas. 
 

S pozdravem         
 

Karel Pilčík 

Předseda představenstva  

 


