
Koncem listopadu 2012 spustilo o. s. Svoboda 
zvířat novou kampaň „Ukažte to vládě!“. V rám-
ci kampaně organizace zveřejnila záběry zís-
kané na šesti českých kožešinových farmách. 
Na videu a fotografiích je možné spatřit zra-
něná či ochrnutá zvířata, norky s okousaný-
mi či chybějícími ocasy, agresivní chování je-
dinců po stresujícím životě v malých strohých 
klecích, pohybové, extrémně malé klece plné 
výkalů nebo zrezivělé nádoby na vodu, často 
prázdné. Záběry dokazují absolutní ignoraci 
jakýchkoliv potřeb uvězněných zvířat. Všech-
ny tyto chovy jsou schválené v rámci platné le-
gislativy ČR, v níž jsou tzv. kožešinová zvířata 
(norci, lišky, činčily) klasifikována jako „hos-
podářská“. Ani loňské záběry z kožešinových 
farem, které ukazují ještě větší utrpení zvířat, 
úřady nepovažují za závažné. Na začátku led-
na 2013 vydalo Ministerstvo zemědělství sta-
novisko, podle kterého neshledává dle svých 
slov žádné „racionální důvody“ k zákazu těchto 

chovů. Své stanovisko vydala ke kauze i Stát-
ní veterinární správa, podle níž jsou kontroly 
chovů dostatečné.

Situace v zahraničí
Kožešinové farmy jsou již v několika evrop-
ských zemích zakázány (např. ve Velké Britá-
nii, Chorvatsku nebo Rakousku). Vědecké stu-
die i příklady z praxe dokazují, že na farmách 
nelze uzpůsobit životní podmínky pro zvířata 
tak, aby byly dodrženy jejich základní potřeby. 
Například v Německu došlo na základě studia 
životní pohody těchto zvířat k takovému zpřís-
nění podmínek, které vedlo k postupnému uza-
vření farem, jelikož se chov tzv. kožešinových 
zvířat přestal vyplácet.
V dnešní době se zvířata zabíjejí hlavně kvů-
li lemům oblečení, tzv. trimům, a existují velmi 
kvalitní alternativy pravých kožešin. Není tedy 
důvod, proč by měla být zvířata trápena a zabí-
jena jen kvůli nahraditelným módním rozmarům.

Ukažte to vládě!
Cílem kampaně Ukažte to vládě! je vyvinout 
tlak na zodpovědné vládní činitele a přimět je 
k zahájení řešení tohoto problému. Ze stránek 
www.ukaztetovlade.cz můžete velmi jednodu-
chým způsobem poslat e-mail ministrovi ze-
mědělství a žádat po něm přijetí zákazu chovu 
těchto zvířat na území ČR. Na stránkách si také 
můžete stáhnout petici za zákaz chovu tzv. ko-
žešinových zvířat v ČR, kterou je zapotřebí vy-
tisknout, podepsat a zaslat na adresu Svobody 
zvířat. Protestní e-mail již odeslalo přes 20 ti-
síc lidí. Kampaň podpořily i známé osobnosti, 
jako například Lejla Abbasová, Petra Černoc-
ká, Marta Kubišová či Pavel Vítek.

Více informací najdete na
www.protisrsti.cz

www.ukaztetovlade.cz

ukažte to vládě!
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