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Vyjádření týkající se zvířat a zvěře na silnicích
Nemáme informace ze všech dopravních nehod s účastí zvěře či zvířat. Dozvíme se jen o těch,
kde nás někdo (HZS, PČR) žádá o spolupráci při odstranění jejich následků, nebo o těch, kde zjistíme
informace "vlastní péčí" či osobní přítomností na místě.
Pokud jde o DN se zvířaty, není známo, že by se v KK stala v několika létech nazpátek nějaká
smrtelná DN po střetu se zvěří, jak tomu bylo např. na I/27 u Plzně. Jinak jsou střety se zvířaty a se
zvěří každodenní záležitostí, nejčastější na podzim, kdy migruje mnoho zvěře z důvodů páření, nebo
mj. proto, že mizí úroda z polí a oni se nemají kam schovat (např. srny či divoká prasata). Ohrožení
posádky osobních vozidel je především u srážky s vyššími kusy, kde hrozí jejich průnik do kabiny
vozidla předním sklem.
Podél některých úseků silnic v Karlovarském kraji byly instalovány plašiče zvěře. Zábrany v podobě
plotů podél RI/6 do značné míry riziko střetu se zvěří eliminují. Výjimkou jsou divoká prasata, kterým
v cestě nezabrání v podstatě nic.
Příklady střetu s velkými zvířaty z poslední doby – např. střet hned 3 osobních vozidel se stádem
divokých prasat na I/6 u Sokolova, případně střet osobního vozidla s krávou poblíž Kojšovic na
Bochovsku.

Úklid sražené zvěře a zvířat:
Domácí zvířata mají zákaz volného pohybu po silnici. Jde o přestupek a náklady na jejich
odstranění nese majitel. Nenajde- li se majitel, nese náklady ten, kdo úklid provedl. V katastru obce je
povinnost zajistit úklid na obci. Některá domácí zvířata musí být povinně čipována či mít známku od
příslušného úřadu. Díky tomu by mělo být možné se teoreticky dopátrat majitele. Hledání majitele je
záležitostí policie. V praxi je to ale ve většině případů k ničemu.
Volně se pohybující divoká zvěř patří majiteli přilehlé honitby. Sražená zvěř by se mu měla oznámit
a žádat po něm její odklizení. Pokud není honitba, patří zvíře majiteli přilehlého pozemku, lesa a
pod… a postup je stejný. Hledání majitele je záležitostí policie. V praxi je kontaktování majitele
honitby či pozemku opět často velmi problematické.
Pokud leží sražený kus přímo na silnici a tvoří překážku silničního provozu, odpovídá za jeho
odklizení majitel, resp. správce komunikace.
Asanaci mrtvých zvířat řeší Zák.č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Zvíře by měla zlikvidovat
odborná firma do 24 hodin. S tou by měl mít majitel resp. správce komunikace (ŘSD, KSÚS)
uzavřenou smlouvu. V Karlovarském kraji dle sdělení Krajské veterinární stanice taková firma není, a
kraj je rozdělen spádově částečně do Kafilérie Plzeň Biřkov a částečně do Kafilérie Podbořany. Tato
zařízení však nedisponují takovou svozovou kapacitou, aby byla schopna jezdit pro každý kus zvlášť.
Platí zde pravidlo, že kdo si objedná svoz a likvidaci, tak jej platí.

Dle aktuálně platných smluv uzavřených mezi ÚSKK a.s. a Ministerstvem dopravy, provádí naše
společnost na silnicích I. tříd ve vztahu ke zvěři či zvířatům pouze označení překážky, nebo úklid zvěře
z průjezdního profilu komunikace. Následně předáme informaci správci komunikace – ŘSD
k provedení dalších opatření.
K dočasnému uložení mrtvých zvířat lze využít za poplatek speciální chladicí box, který provozuje
Krajská veterinární správa. Jeho časová dostupnost je však omezená.

