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Vytištěno na recyklovaném papíru

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jsme rádi, že se s Vámi setkáváme u dalšího čísla 
našeho čtvrtletního Zpravodaje.

Často od Vás dostáváme dotazy, jak se má postu-
povat, když se setkáte s případem týrání zvířat. 
Proto jsme připravili krátký článek s doporuče-
ními, co dělat, když máte podezření na týrání zví-
řete nebo jiné porušení zvířecích práv.

V dalších odstavcích na Vás čekají novinky z jed-
notlivých kampaní a z české i světové ochrany 
zvířat. Dozvíte se, co si myslí česká veřejnost 
o kožešinových farmách, jak proběhl týden proti 
testování Botoxu na zvířatech nebo kde bylo 
možné během léta vidět naše infostánky. Přiná-
šíme i skvělé novinky ze světa – mezi ně patří 
např. zákaz využívání divokých zvířat v belgických 
cirkusech nebo projednávání zákazu chovu tzv. 
kožešinových zvířat v Norsku a Belgii.

Přejeme Vám poklidný podzim a těšíme se 
na shledání u prosincového čísla.

Lenka Hecová a Lucie Moravcová

Co dělat, když 
někdo týrá 
domácí zvíře? 
Nebo když najdete 
opuštěného psa či 
jiného domácího 
mazlíčka? Přečtěte 
si článek na stra-
nách 4–6 a příště  
si v takové situaci 
budete vědět rady…

Vybráno z obsahu

Dobrá zpráva: Češi 
nefandí kožeši-
nám. Výsledky 
výzkumu CVVM 
najdete na straně 7, 
v článku o kampani 
Proti srsti.

Vědci vypěstovali 
první hamburger 
z umělého masa, 
Čtěte na stranách 
12 a 13.

rozhodně souhlasí

spíše souhlasí

spíše nesouhlasí

rozhodně nesouhlasí

neví

Zabíjení zvířat pro kožešinu

13 %

27 %

43 %

5 % 12 %
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mezinárodní certifikáty Humánní kosmetický 
standard a Humánní standard pro prostředky 
pro domácnost českým společnostem, které 
splňují daná kritéria. Eticky zodpovědným 
obchodníkům s oděvy uděluje certifikát 
Obchod bez kožešin. V roce 2006 otevřela SZ 
v Praze informační centrum, kde zprostředko-
vává zájemcům informace ze všech oblastí 
ochrany zvířat. Další informační centrum fun-
guje dlouhodobě v plzeňské kanceláři SZ, která 
je zároveň hlavním sídlem organizace.

SZ spolupracuje s českými i zahraničními orga-
nizacemi na ochranu zvířat, které sledují 
podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce 
je SZ členem Fur Free Alliance (Aliance 
za módu bez kožešin), ENDCAP (Evropská síť 
za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí) 
a ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů 
na zvířatech). Vedle těchto organizací spolu-
pracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery 
z Evropy (WSPA, RSPCA, InterNICHE, VIVA) 
i USA (HSUS, PETA). SZ se také snaží o diskuzi 
a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat 
– Ústřední komisí pro ochranu zvířat, Státní 
veterinární správou, Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem životního prostředí.

Zhruba 50 % příjmů představují dary od drob-
ných dárců. Přibližně 20 % tvoří granty, které 
jsou určeny na specifické projekty a pochází 
od českých i zahraničních nadací či meziná-
rodních organizací na ochranu zvířat (FFA, 
ECEAE, RSPCA, WSPA, BUAV). Zbytek získává 
SZ z prodeje propagačních předmětů a z orga-
nizování benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze 
od firem, které profitují z využívání zvířat.

V průběhu své devatenáctileté existence 
zaznamenala SZ řadu úspěchů. Patří mezi ně 
např. prosazení zákazu testování kosmetiky 
a jejích složek na zvířatech v ČR, uzavření 
kožešinové farmy v Milevsku a v Souměři, podíl 
na prosazení zákazu dovozu a prodeje psích 
a kočičích kožešin v EU či zákazu uvádění 
výrobků z tuleňů na trh v EU. Avšak největším 
úspěchem, který v oblasti ochrany zvířat SZ 
pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vní-
mání zvířat jako cítících plnohodnotných 
bytostí.

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková 
organizace pro ochranu zvířat, sdružující 
osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází 
z myšlenky, že každý život má svou vlastní 
neopakovatelnou hodnotu, která není 
závislá na momentálním hodnocení člově-
kem. Svoji činnost SZ zahájila v roce 1994. 
Snaží se změnit vztah lidí ke zvířatům. 
Nejde jen o zlepšení životních podmínek 
zvířat (ačkoliv z krátkodobého hlediska 
s tímto přístupem SZ souhlasí). Hlavní sna-
hou je změnit pohled na zvířata tak, aby 
byla vnímána jako tvorové, kteří mají hod-
notu sami o sobě. Zacházení s nimi by 
nemělo být hodnoceno podle jejich mož-
ného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je 
založena na myšlence nenásilí a nepřekro-
čení osobní svobody jednotlivce.

SZ pořádá odborné konference, besedy, 
výstavy, infostánky, promítání dokumentár-
ních filmů, ochutnávky veganských jídel 
atd. V rámci osvětových kampaní vydává 
letáky, brožury, plakáty i filmové doku-
menty. V současné době se SZ soustředí 
především na kampaně za ukončení chovu 
tzv. kožešinových zvířat, za nahrazení 
pokusů na zvířatech a za zákaz vystupování 
divokých zvířat v cirkusech. Velkou váhu 
přikládá ekologické a etické výchově – její 
lektoři úspěšně přednáší o ekologii 
a ochraně zvířat na základních, středních 
a vysokých školách i dalších veřejných mís-
tech. V rámci kampaní organizuje SZ petiční 
akce, demonstrace, připomínkuje návrhy 
zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zví-
řat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat 
příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje 
se správních řízení, lobuje atd. V rámci pro-
pagace kosmetiky a prostředků pro domác-
nost netestovaných na zvířatech SZ uděluje 

Svoboda zvířat
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Jaké předpisy se vztahují 
k ochraně zvířat?

Předpisů týkajících se zvířat a jejich ochrany 
je celá řada a je těžké se v nich orientovat. 
Uvádíme alespoň seznam základních před-
pisů, které tuto problematiku ošetřují. Plné 
znění těchto legislativních předpisů naleznete 
např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
-zakonu/.

❚❚ Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 
Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 
243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 
30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 
77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. 
a zákona č. 291/2009 Sb.

❚❚ Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, 
chovu a využití pokusných zvířat, ve znění 
vyhlášky č. 39/2009 Sb.

❚❚ Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských 
zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. 
a vyhlášky č. 464/2009 Sb.

❚❚ Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hos-
podářských zvířat při porážení, utrácení 
nebo jiném usmrcování, ve znění vyhlášky 
č. 424/2005 Sb.

❚❚ Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení 
bližších podmínek chovu a drezúry zvířat

❚❚ Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení 
druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

❚❚ Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způso-
bilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany 
zvířat proti týrání

❚❚ Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat 
při přepravě

❚❚ Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat 
při veřejném vystoupení a při chovu

❚❚ Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně han-
dicapovaných zvířat při chovu

❚❚ Vyhláška č. 128/2010 Sb., o způsobilosti 
k označování psů tetováním

Od roku 1993 do konce roku 2012 bylo podle 
údajů Ministerstva spravedlnosti v České 
republice z důvodu týrání zvířat stíháno 710 
osob, odsouzeno pak bylo 402 osob. Týrání 
zvířat bohužel i v dnešní době patří k realitě 
všedního dne. Pro případ, že byste takové 
situaci museli čelit, jsme připravili pár rad, jak 
postupovat.

Nad dodržováním povinností v oblasti ochrany 
zvířat vykonávají dozor příslušné orgány Státní 
veterinární správy, tj. Krajské veterinární správy 
(KVS). Odborní pracovníci veterinární správy 
posoudí, zda se skutečně jedná o týrání zvířat. 
Zjistí-li, že dochází k týrání zvířat nebo k jinému 
porušení zákona na ochranu zvířat, informují 
obec, obecní úřad obce s rozšířenou působností 
nebo Policii ČR, aby mohlo být zahájeno řízení. 
Na návrh příslušného orgánu veterinární správy 
může obecní úřad obce s rozšířenou působností 
správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření, 
tedy nařídit odebrání týraného zvířete nebo naří-
dit chovateli pozastavení činnosti, při které 
dochází k týrání zvířat.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
projednávají přestupky a správní delikty 
na úseku ochrany zvířat a ukládají pokuty cho-
vatelům podle zákona na ochranu zvířat, a to 
v případě, kdy dojde k porušení povinností sta-
novených zákonem na ochranu zvířat nebo sta-
novených vyhláškou, která byla vyhlášena 
ve Sbírce zákonů.

Obce projednávají porušení obecně závazných 
vyhlášek, které vydaly na základě zákona 
na ochranu zvířat, a ukládají za taková porušení 
pokuty.

Orgány Policie ČR se zabývají případy, kdy je 
podezření, že došlo k trestnému činu týrání zvířat 
podle ustanovení § 203 trestního zákona, popří-
padě k dalším trestným činům, které souvisejí 
s ochranou zvířat.

Jak postupovat
v případě týrání zvířat
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Co dělat, když v bytě u sousedů 
celé dny štěká a vyje pes

Pes je společenské zvíře a není pro něj vhodné 
být doma celý den sám. Ačkoli by se tedy mohlo 
jednat o týrání, orgány ochrany zvířat to jako 
porušení zákona neposoudí. Můžete se obrátit 
na krajskou veterinární správu, která je povinna 
provést kontrolu, ale pokud pes není např. podvy-
živený nebo bitý, k žádné nápravě nedojde.

Snažte se raději domluvit se sousedem, je možné, 
že o problému vůbec neví. Pokud na Vaše stížnosti 
nereaguje, obraťte se na domovní správu. Pokud je 
situace neúnosná, je možné podat stížnost u obec-
ního úřadu, na hygienické stanici či zavolat policii.

Co dělat, když mají sousedé psa, 
který je celý den uvázaný na řetězu

Zda se jedná o porušení zákona na ochranu zvířat, 
může posoudit pouze veterinární správa. Ústřední 
komise na ochranu zvířat se v minulosti vyjádřila, 
že trvalé uvázání psa na příliš krátkém řetězu je 
nevhodné a o týrání by se mohlo jednat. Bohužel 
veterinární správa těžko posoudí, zda je pes uvá-
zaný trvale, a pokud zvíře nejeví jiné známky 
týrání, k nápravě pravděpodobně nedojde.

Co dělat, když je v sousedním bytě 
už několik dní zavřené domácí zvíře 
a sousedé nejsou doma

Pokuste se sehnat kontakt na majitele bytu 
(u ostatních sousedů, u domovní správy). Pokud 
se Vám to nepodaří, kontaktujte hasiče.

Co dělat, pokud se na Facebooku 
nebo jinde na internetu objevila 
stránka propagující týrání zvířat

Propagace týrání zvířat je trestná, jedná se o poru-
šení zákona na ochranu zvířat. Stránku (nebo 
osobu, která ji zřídila) nahlaste provozovateli Face-
booku. Dále se obraťte na policii. Přímo k účelu 
oznamování kriminální trestné činnosti v síti inter-
net byl zřízen oznamovací formulář, který nalez-
nete na http://aplikace.policie.cz/hotline.

❚❚ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
ve znění zákona č. 306/2009 Sb.

Co dělat v případě, že máte 
podezření na týrání zvířat

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na přísluš-
nou Krajskou veterinární správu, na obecní 
(obvodní, městský) úřad (odbor životního pro-
středí) či - zejména v akutním případě - na Policii 
ČR. Kontakty na jednotlivé veterinární správy 
naleznete na www.svscr.cz. Oznámení můžete 
podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když 
uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak 
můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady 
jsou však povinny zabývat se i anonymním ozná-
mením. Zároveň můžete na Policii ČR podat 
trestní oznámení.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit 
obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze 
na návrh veterinární správy. Pokud jde 
o potrestání - v případě, že se jedná o přestu-
pek, řeší jej obecní nebo městský úřad. V pří-
padě, že je věc posouzena jako trestný čin, 
postupuje se stejně jako u jiného trestného 
činu (soudní řízení atd.).

© Dmitrydesigner / Dreamstime.com
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Co dělat, najdete-li opuštěného 
psa, kočku nebo jiné domácí zvíře

Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho 
zbavit nebo je vyhnat. Jedná se o porušení 
Zákona na ochranu zvířat. V případě opuště-
ných zvířat zaniklo vlastnické právo původ-
ního chovatele okamžikem opuštění zvířete 
a vzniklo vlastnické právo obce, na jejímž 
území k nálezu došlo. Opuštěné zvíře si tedy 
nemůže nálezce ponechat, ale musí jej ode-
vzdat na obecním úřadě nebo jej předat 
do obecního útulku. Obecní úřad má povin-
nost se o zvíře postarat. Utrácení opuštěných 
zvířat po určité době, např. po uplynutí karan-
tény, zákon nedovoluje, nejde-li o zákonem 
stanovený důvod k usmrcení.

Jak se zachovat, pokud nejste 
spokojeni s výsledkem šetření 
veterinární správy

Můžete podat stížnost na:
❚❚ obec, pokud je tato provozovatelkou či 

majitelkou zařízení, kde dochází k týrání 
(obraťte se na příslušný krajský úřad).

❚❚ Státní veterinární správu, která je nadříze-
ným orgánem krajských veterinárních 
správ.

❚❚ ÚKOZ (Ústřední komise na ochranu zvířat 
při Ministerstvu zemědělství).

❚❚ Krajské ředitelství Policie ČR, oddělení 
vnitřní kontroly příslušného krajského ředi-
telství, nebo můžete písemné oznámení 
adresovat přímo státnímu zástupci.

❚❚ můžete také kontaktovat média.

Jaké jsou pravomoci neziskových 
organizací na ochranu zvířat

Organizace na ochranu zvířat bohužel nemají 
v případech týrání zvířat žádné pravomoci. 
Můžeme dělat jen to samé jako běžný občan. 
Můžeme Vám alespoň poradit, na koho se 
obrátit či jak postupovat.

Připravila: Barbora Bartušková Večlová 
(pokusy@svobodazvirat.cz)

Co dělat, pokud v přírodě najdete 
opuštěné mládě nebo zraněné zvíře

V případě nálezu zraněného zvířete se obraťte 
na orgány veterinární správy, odbory životního 
prostředí krajských úřadů a obcí a orgány policie.

V případě nálezu zraněného volně žijícího zvířete 
(„divokého“ handicapovaného zvířete) je třeba se 
obrátit na nejbližší záchrannou stanici pro handi-
capovaná zvířata (www.zvirevnouzi.cz/zachranne-
-stanice) nebo kontaktovat přímo ústředí Českého 
svazu ochránců přírody, případně blízkou zoolo-
gickou zahradu.

© Marc Parsons / Dreamstime.com
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Společnost  
bez kožešinové módy v %

Ano 80

Ne 11

Neví 9

Zákaz chovu  
kožešinových zvířat v %

Ano 68

Ne 23

Neví 9

S tím, aby byla zvířata zabíjena pro kožešinu, 
souhlasí čtvrtina respondentů, nesouhlas pak 
vyjádřilo 69 % dotázaných – viz graf č. 2.

Výsledky výzkumu jsou pro nás potěšující, 
protože ukazují, že česká společnost roz-
hodně není nakloněná kožešinové módě.

Z dat se dá usoudit, že kožešiny jsou většinou 
obyvatel chápány jako zbytečné.

Podrobné informace o šetření najdete 
na www.svobodazvirat.cz v sekci  

Informační materiály. 
Připravila: Lucie Moravcová  

(lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Proti srsti
Aktuální výzkum CVVM: 
Češi kožešinám nefandí

Zcela nový výzkum Centra pro výzkum veřejného 
mínění ukazuje, že většina české populace 
nesouhlasí s kožešinovou módou a zabíjením zví-
řat za tímto účelem. Se zákazem chovu tzv. kože-
šinových zvířat souhlasí 68 % dotázaných.

Výzkum zaměřený převážně na to, jak česká 
populace vnímá kožešinovou problematiku, pro-
běhl v květnu 2013. Na otázky ve standardizova-
ném dotazníku odpovídalo 1062 respondentů. 
Data z výzkumu jsou reprezentativní pro obyva-
tele České republiky starší 15 let.

Co se týče informovanosti, šetření ukázalo, že 
více než tři čtvrtiny respondentů pociťují deficit 
informací o životních podmínkách zvířat na kože-
šinových farmách. Pouze 14 % lidí pak soudí, že je 
informováno dostatečně. Strukturu výpovědí shr-
nuje graf č. 1.

Čtyři pětiny dotázaných soudí, že současná spo-
lečnost by se obešla bez kožešinové módy. 
Opačný názor zastává cca 12 % oslovených (viz 
tabulku č. 1). Pro zákaz chovu zvířat na kožešinu 
se vyslovilo 68 % respondentů, proti 23 %. Při-
bližně 9 % lidí nedovedlo zaujmout k této otázce 
postoj (viz tabulku č. 2).

rozhodně souhlasí

spíše souhlasí

spíše nesouhlasí

rozhodně nesouhlasí

neví

Zabíjení zvířat pro kožešinu

13 %

27 %

43 %

5 % 12 %

rozhodně dostatek

spíše dostatek

spíše nedostatek

rozhodně nedostatek

neví

12 %

45 %

32 %

9 % 2 %

Informace o životních podmínkách zvířat
na kožešinových farmách

Graf č. 1

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

Graf č. 2
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Kožešinový průmysl 
v Belgii a v Norsku

V červnu se v belgickém parlamentu začal 
projednávat zákaz chovu tzv. kožešinových 
zvířat a má velkou naději na schválení. Prů-
zkum veřejného mínění ukázal, že 9 z 10 Bel-
gičanů (86 %) souhlasí s tím, že by se pro-
dukce kožešin měla zakázat, a to bez ohledu 
na to, v jakých podmínkách se zvířata chovají.

Druhá aktualita přišla z Norska, kde tamější 
Norská strana práce (Labour Party) na svém 
sjezdu odhlasovala, že do svého programu 
zařadí zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat. 
Ačkoli strana tento postoj zastává dlouho-
době, skutečnost, že zákaz kožešinových 
farem zařadila do svého programu, ji zavazuje 
na tomto problému příští 4 roky pracovat. 
V Norsku se chovají především norci a lišky. 
V současné době se zde nachází okolo 500 
kožešinových farem.

Více informací o kampani  
naleznete na www.protisrsti.cz 

Připravila: Lucie Moravcová  
(lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Za nahrazení
pokusů
na zvířatech
Nová verze seznamu značek 
netestovaných na zvířatech

Vydali jsme novou verzi seznamu kosmetiky 
a prostředků pro domácnost s certifikáty HCS 
a HHPS, které zajišťují, že výrobky ani jednot-
livé složky nebyly po určitém datu testovány 
na zvířatech.. Brožurka zahrnuje i přehled dal-
ších certifikátů. Máte-li zájem o tištěnou verzi 
seznamu, napište na info@svobodazvirat.cz 
nebo navštivte naše infocentra v Plzni či 
Praze. Seznam najdete v elektronické podobě 
na www.netestovanonazviratech.cz.

Týden proti testování 
Botoxu na zvířatech

Členské organizace Evropské koalice za ukon-
čení pokusů na zvířatech (ECEAE) uspořádali 
v týdnu od 22. července 2013 několik různo-
rodých akcí upozorňujících na stále trvající 
testování Botoxu na zvířatech. Tyto testy pro-
bíhají i přesto, že již před dvěma lety byla 
schválena alternativní metoda a jeden 
z výrobců ji již používá. Botulotoxin je často 
používán pro lékařské účely, ale známější je 
jeho použití v kosmetickém průmyslu, kde 
slouží k vyhlazování vrásek.

© 12qwerty / Dreamstime.com
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© Vít Kovalčík / Dreamstime.com

K akci se připojila i Svoboda zvířat, která v centru 
Plzně uspořádala rozdávání informačních letáků 
veřejnosti.

Ostatní organizace pořádaly podobné akce, 
demonstrace, informační stánky atd. Zajímavou 
aktivitu uspořádala belgická organizace GAIA, 
jejíž dobrovolníci po celý den telefonovali kaž-
dých 5 minut výrobcům Botoxu a ptali se jich, kdy 
s testováním na zvířatech skončí.

Zašlete protestní dopis společnostem Ipsen 
a Merz a pomozte nám kruté testy ukončit! Vzo-
rové dopisy naleznete na stránce www.pokusyna-
zviratech.cz/botox.htm.

Testování kosmetiky 
na zvířatech v Indii

Indie se připojila k Evropské unii a Izraeli a zaká-
zala veškeré testování kosmetiky na zvířatech 
(včetně testování jednotlivých složek). Kruté 
pokusy na myších, potkanech a králících tak 
budou nahrazeny moderními alternativami bez 
zvířat.

Organizace Humane Society International (HSI), 
která o zákaz usilovala, se nyní bude snažit 
dosáhnout v Indii i zákazu dovozu a prodeje kos-
metiky testované na zvířatech, tak jako nyní platí 
v EU. Chcete-li kampaň podpořit, je možné pode-
psat petici. Odkaz na ni najdete v aktualitách 
webu www.pokusynazviratech.cz.

Další informace naleznete na www.pokusy- 
nazviratech.cz a www.netestovanonazviratech.cz 

Připravila: Barbora Bartušková Večlová 
(pokusy@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Cirkusy
bez zvířat
Cirkusy bez zvířat v médiích

Svoboda zvířat vede kampaň Cirkusy bez zví-
řat, jejímž hlavním cílem je dosáhnout zákazu 
vystupování především divokých zvířat v cir-
kusech. V současné době jsou v mnoha stá-
tech přijímány zákazy vystupování divokých 
nebo i všech zvířat v cirkusech. I u nás se tak 
začíná o možném zákazu diskutovat. Nedávno 
se tomuto tématu věnoval denik.cz, který 
na toto téma uveřejnil článek. Svůj prostor 
zde dostala i Svoboda zvířat.

12. srpna 2013 se zvířatům v cirkusech věno-
val také ČRo 2, kterému poskytl rozhovor Ště-
pán Boháček ze Svobody zvířat.

Cirkusy v Belgii

Návštěvníci belgických cirkusů se již nebudou 
setkávat s „kousky“ cvičených divokých zví-
řat. Belgická vláda rozhodla, že že cirkusy 
nedokážou zařídit těmto zvířatům přijatelné 
životní podmínky, a že proto zakáže cirkusům 
tato zvířata chovat. Rozhodnutí vlády násle-
duje po šetření zvláštní komise na podzim 

© Gaia.be
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Sekce
na ochranu koček

Ekologická výchova
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roku 2011. Vyšetřování zjistilo, že cirkusy nejsou 
schopny splňovat striktní pravidla pro chov divo-
kých zvířat – např. velikost klecí nebo bazén pro 
koupání tygrů. Vláda zákaz divokých zvířat v cir-
kusech vysvětlila tím, že tato zvířata byla typická 
pro cirkus začátku minulého století, kdy je tam 
lidé objevovali. Dnes již ale splňují tuto didaktic-
kou roli zoologické zahrady.

V belgických cirkusech tak nyní budou moci být 
„jen“ zvířata jako velbloudi, lamy, psi, koně, poníci, 
papoušci či kozy. Všichni ale chystaným zákazem 
nadšení nejsou. V Evropě zakázalo divoká zvířata 
v cirkusech Rakousko, částečné zákazy platí také 
v Německu, Maďarsku, Dánsku a Švédsku. Zákaz 
zvažuje Velká Británie a Nizozemsko.

Zdroj: www.gaia.be

Více informací na: www.cirkusybezzvirat.cz 
Připravili: Štěpán Boháček a Martina Nováková 

(cirkusy@svobodazvirat.cz)
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Dne 17. 9. 2013 se v Plzni s infostánkem prezen-
tovala Sekce na ochranu koček. Již tradičně se 
akce věnovala problematice kastrací. Kastrace 
stále provází plno předsudků a neopodstatněných 
námitek z řad veřejnosti. Součástí infostánku byla 
i sbírka na opuštěné a bezprizorní kočky.

V létě jsme vydali nový leták o Sekci na ochranu 
koček. Najdete v něm informace o činnosti 
Sekce, jejích úspěších i o tom, jak můžete 
pomoci. Máte-li zájem o tištěnou verzi, napište 
na info@svobodazvirat.cz. V elektronické podobě 
je k dispozici ke stažení mezi informačními mate-
riály na stránkách www.svobodazvirat.cz.

Více informací najdete na www.kocici.cz 
Připravila: Naďa Svobodová (info@kocici.cz)

I ve školním roce 2013/2014 nabízíme základ-
ním a středním školám a nízkoprahovým zaříze-
ním pro děti a mládež v Plzeňském kraji výuku 
ekovýchovných programů.

Pro 1. stupeň ZŠ jsou připraveny tři programy: 
„Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně sta-
rat“, „Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije“ 
a „Zvířátka a zábava aneb chodíte do cirkusu 
a zoo“. Pro 2. stupeň ZŠ jsou určeny také 3 pro-
gramy: „Zvířata jako součást průmyslu“, „Zvířata 
na farmě“ a „Zvířata v cirkusech a zoo.“

Připravila: Petra Hefnerová 
(ekovychova@svobodazvirat.cz)
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Putovní výstavy

Události v SZ

V rámci podpory práv zvířat je možné si bez-
platně vypůjčit některou z našich putovních 
výstav. Výstavy, které tvoří osm bannerů 
o rozměrech 100  x 70 cm, jsou zaměřeny 
vždy na jedno z klíčových témat, kterými se 
Svoboda zvířat zabývá.

Výstava nazvaná „Proti srsti“ obsahuje infor-
mace o způsobech chovu kožešinových zvířat, 
o legislativě v různých zemích, i tom, jak se 
všichni můžeme aktivně do boje proti chovu 
tzv. kožešinových zvířat zapojit. Výstava 
„Pokusy na zvířatech“ informuje o proble-
matice testování kosmetiky a dalších pro-
duktů. Mimo jiné nabízí různé alternativní 
metody řešení. Výstava „Odpovědný spotře-
bitel“ je zaměřena na celkové etické a ekolo-
gické chování osob. Jakousi doplňkovou 
výstavou je tzv. DAF, neboli Designem proti 
kožešinám (Design Against Fur), která 
vznikla v rámci stejnojmenné výtvarné sou-
těže, v níž studenti navrhovali plakáty vyslovu-
jící se proti kožešinové módě.

V případě zájmu o bezplatné zapůjčení 
některé z uvedených výstav nás prosím kon-
taktujte na e-mailu vystavy@svobodazvirat.cz.

Připravila: Tereza Matějková 
(vystavy@svobodazvirat.cz)

Infostánky Svobody zvířat

Ani v roce 2013 jsme nechyběli na tradič-
ním trutnovském festivalu. Na našem info-
stánku jsme návštěvníkům nabídli spoustu 
materiálů o ochraně zvířat či možnost pode-
psat petici za zákaz chovu tzv. kožešinových 
zvířat v ČR. Kolemjdoucí též ocenili mož-
nost vyfotit se do naší virtuální kampaně 
za Cirkusy bez zvířat. S velkou oblibou se 
setkal náš kvíz či další zábavné aktivity, díky 

nimž se lidé mohli dozvědět něco nového o zví-
řatech a jejich ochraně.

Letos poprvé jsme také s infostánkem navštívili 
festival JamRock v Žamberku. I zde se naše mate-
riály i benefiční předměty setkaly s velkým úspě-
chem u návštěvníků.

Informační centra Svobody zvířat

V říjnu jsme po prázdninové pauze opět otevřeli 
informační centrum Svobody zvířat v Plzni (Kote-
rovská ulice 84). Navštívit nás můžete každou 
středu mezi 14. a 18. hodinou. Nabízíme Vám 
informace a poradenství v oblasti ochrany zvířat 
(pokusy na zvířatech, zodpovědné spotřebitelství, 
kožešinová zvířata, ochrana koček a hospodář-
ských zvířat, právní předpisy v ochraně zvířat…) 
Dále si můžete půjčit literaturu z naší knihovny, 
vybrat z desítek informačních materiálů, nakoupit 
benefiční a propagační předměty z e-shopu Svo-
body zvířat a v neposlední řadě se můžete zapojit 
do ochrany zvířat.

Pražské infocentrum (Bořivojova ulice 108)  
je zatím otevřeno jen po předchozí domluvě  
na infocentrum@svobodazvirat.cz nebo na tele-
fonním čísle +420 777 835 651.

Podvečerní pohoda ve stánku Svobody zvířat na festivalu v Trutnově
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kampaně Be Cruelty-Free, který nedávno 
v Japonsku oslovil přední výrobce kosmetiky. 
Výsledky nově vyvinutého testu, který používá 
lidské buňky z rohovky, budou přímo aplikova-
telné na člověka. Výzkumníci uvádějí, že tyto 
nové in vitro testy budou nejen přesnější 
a etičtější, ale i výrazně levnější alternativou.

Jinou alternativou k Draizovu testu, která se 
již v současnosti využívá, je používání roho-
vek krav a kuřat z jatek. Na rozdíl od umělé 
lidské rohovky se ale i za touto alternativou 
skrývá utrpení zvířat, byť ne přímo v rámci 
provedeného pokusu.

Zdroj: www.hsi.org

Londýn, Velká Británie

Na tiskové konferenci v Londýně byl předsta-
ven první hamburger z umělého masa, který 

Montreal, Kanada

V úterý 3. září 2013 zachránil tým HSI 
(Humane Society International) ve spolupráci 
s Kanadskou SPCA (Society for the Preven-
tion of Cruelty to Animals) více než stovku psů 
z komerční rozmnožovací stanice v Jižním 
Montrealu. Psi zde přežívali ve strašných pod-
mínkách. Mnoho z nich živořilo v holých drá-
těných klecích, trpělo infekcemi zubů a uší 
a byly jim odepřeny jejich základní potřeby. 
Psi byli převezeni do útulku pro zvířata v nouzi, 
kde se jim dostalo odpovídající péče.

Zdroj: www.hsi.org

Japonsko

Japonští vědci vyvinuli umělou lidskou rohovku, 
která by mohla nahradit neetické a vědecky 
nepřesné testy, které se provádějí v rámci kos-
metického a farmaceutického průmyslu 
na zvířatech. Jedna se o tzv. Draizův test 
podráždění a poškození oka, který se od 40. 
let používá ke zjišťování míry poškození oka 
u králíků. Zvířata při testu trpí bolestmi, otoky 
a poškozením oka, které může vést až ke sle-
potě. „Je jasné, že testy na zvířatech nejsou 
použitelné v moderním světě, kde společnosti 
a kontrolní orgány vyžadují přesné, spolehlivé 
a relevantní testy,“ uvedl Troy Seidle, vedoucí 

Události ve světě

© Cynoclub / Dreamstime.com

První umělý hamburger „vypěstoval“ dr. Mark Post z Maastrichtské 
Univerzity. Hamburger tvoří 20 000 svalových vláken vypěstovaných 
z kmenových buněk krávy. Foto: David Parry / EPA
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Hongkong, Čína

V červenci 2013 bylo při celní kontrole v Hong-
kongu objeveno rekordní množství slonoviny, 
které čítalo celkem 1148 klů, zejména mladých 
slonů. Ty byly určeny na čínský trh. „Čínská 
poptávka po slonovině se stává čím dál tím vět-
ším problémem, který ohrožuje přežití afrických 
slonů, čínská vláda proto musí zasáhnout,” 
požadují profesor východoasijských studií 
na universitě v Houstonu Peter Li, stejně jako 
Iris Ho, vedoucí kampaně HSI na záchranu volně 
žijících druhů. Hongkong je přitom hlavní vstupní 

holandští vědci vypěstovali ze svalových buněk 
krávy. Následovala ochutnávka a hodnocení.

Umělé maso má potenciál vyřešit některé ekolo-
gické a etické problémy spojené s chovem zvířat, 
ačkoli někteří kritici namítají, že výhodnější alter-
nativou by bylo konzumovat méně masa nebo 
přejít na bezmasou stravu. Každopádně s výro-
bou umělého masa se zatím z důvodu vysokých 
nákladů nepočítá.

Zdroj: www.bbc.co.uk

bránou při pašování zboží do Číny. Podle odhadu 
se Čína podílí na nelegálním trhu se slonovinou 
40 procenty, a je tak hlavním hnacím motorem 
vraždění afrických slonů. Například loni v říjnu 
byla na hranicích zadržena slonovina o celkové 
váze více než 3,7 tun. Podle HSI (Humane Soci-
ety International) by měla čínská vláda mimo 
jiné zavést vlastní nezávislý systém kontroly 
dovozu slonoviny, zpřísnit kontroly na hranicích, 

Chorvatsko

Chorvatský prezident Ivo Josipović se v květnu 
2013 setkal se členy skupiny ochránců zvířat 
Animal Friends Croatia. Členové skupiny při 
této příležitosti upozornili na fakt, že v Chor-
vatsku neplatí zákon na ochranu zvířat (Ani-
mal Protection Act), neexistuje žádná kontrola 
zacházení se zvířaty a téměř žádná nabídka 
vegetariánských a veganských jídel ve ško-
lách a školkách, přičemž v Chorvatsku žije 
přes 160 tisíc vegetariánů a veganů. Řeč při-
šla také na kampaň Green Monday, která se 
snaží inspirovat lidi ke konzumaci alespoň jed-
noho vegetariánského či veganského jídla 
týdně. Ochránci zvířat zakončili srdečnou 
konverzaci s prezidentem Josipovićem pozvá-
ním na veganskou večeři, kde se podávaly 
steaky a delikatesy výhradně rostlinného 
původu. Prezident a členové AFC tak vyjádřili 
podporu cestě ke zdravější, čistší a etičtější 
společnosti a pozvali návštěvníky na každo-
roční ZeGeVege Veganmania Festival, který 
se letos v září konal v Záhřebu.

Zdroj: www.animal-friends-croatia.org,  
www.zegevege.com 

Připravila: Daniela Dušková

zavést přísnější tresty za pašování, zlepšit 
spolupráci s africkými úřady a vyzvat 
obchodníky k používání umělých materiálů.

Zdroj: www.scmp.com

© Bananaman / Dreamstime.com

© Joseph Mercier / Dreamstime.com
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bolestivě mrzačí těla, kastruje, rozdělují se rodiny 
a beztrestně se zabíjí. „Ve své době bylo otrokář-
ství systémem, který výborně fungoval ekono-
micky, byl podpořen tehdejšími zákony, předpisy 
i prohlášeními tehdy moderních vědců a filozofů. 
Přesto jej z dnešní perspektivy vnímáme jako 
neobhajitelný a zrůdný. Stejně se jednou bude 
nahlížet na dnešní dobu, na naše otrokářství 
a holokaust zvířat – jako na nepochopitelnou 
dobu temna,“ upozornili organizátoři.

Pro celosvětové hnutí 269life je to v České 
republice již pátá akce podobného ražení. 
V červnu letošního roku uspořádali například 
veřejné cejchování rozžhaveným železem, které 
se ve světě běžně používá ke značkování tzv. hos-
podářských zvířat. Vyjádřili tak nesouhlas 
s degradováním cítících bytostí na pouhé cifry.

Více informaci na: www.269.cz

Promítání filmu Proces 
a seminář s Martinem Balluchem

V pátek 23. srpna proběhlo v kině Světozor pro-
mítání dokumentárního filmu Proces. Jedná se 
o příběh rakouských a německých aktivistů 
za lidská práva a práva zvířat, sledovaných policií 
a obžalovaných z „terorismu” kvůli jejich politic-
kým a občanským aktivitám. Po filmu následovala 
diskuze s hlavním protagonistou filmu Martinem 
Balluchem.

V sobotu 24. srpna pak proběhl seminář Martina 
Ballucha „Effective tools for social and environ-
mental change. Tools of peaceful activism” (Efek-
tivní nástroje pro sociální a enviromentální 
změnu. Prostředky mírového aktivismu).

Martin Balluch je rakouský fyzik, filozof a promi-
nentní aktivista za práva zvířat. Filozof Peter Sin-
ger označil Ballucha za „jednoho z předních 
mluvčích v celosvětovém hnutí za práva zvířat, 
usilujících o nenásilnou, demokratickou cestu 
k reformám“. V roce 1980 začal pracovat pro 
neziskové organizace, poté přijal místo pedago-
gického a výzkumného asistenta na univerzitě 
v Cambridge v Anglii. Do Vídně se vrátil v devade-
sátých letech a stojí v čele Sdružení proti zvíře-
cím továrnám (VGT).

Veřejná dražba otroků

V pátek 23. srpna 2013 odpoledne proběhla 
na Staroměstském náměstí v Praze veřejná 
dražba otroků. Aktivisté za práva zvířat se touto 
formou rozhodli upozornit na fakt, že zotročování 
lidí i zvířat spolu přímo souvisí. Násilí a vykořisťo-
vání probíhá u obou velmi podobně. Tak jako 
otroci v minulosti, jsou dnes zvířata považovaná 
za méněcenná, a proto hodná podrobení.

Akce proběhla v Mezinárodní den upomínky 
na obchod s otroky a jeho zrušení a apelovala 
na širokou veřejnost, aby si uvědomila, že otro-
kářství ve své podstatě nikdy neskončilo. I dnes 
jsou miliony cítících bytostí zbaveny práva na svo-
bodu, jsou prodávány a kupovány jako zboží, 
množeny, převáženy a využívány nejrůznějšími 
způsoby za účelem zisku. I dnes se pálí cejchy, 

Události v Česku

Plakát k dražbě otroků 23. srpna v Praze © 269.cz
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Balluchovým hlavním zájmem bylo vymyslet 
konfrontační, ale vysoce efektivní kampaně, 
jejichž cílem bylo zvýšit povědomí o průmys-
lovém zemědělství, jelikož tuto otázku politici 
i média často zanedbávají. A byl úspěšný – 
klecový chov slepic byl prohlášen za nezá-
konný i díky Balluchově práci. Balluch opako-
vaně odsuzuje použití násilí a podporuje 
pragmatický přístup k aktivitám usilujícím 
o zlepšení zákonů týkajících se práv zvířat. 
Na každý pád se Balluch zdá být prototypem 
vášnivého aktivisty, který bojuje proti týrání 
zvířat, aniž by bral ohled sám na sebe.

Proces (Der Prozess) 
Režie: Igor G. Hauzenberger

Ozbrojená maskovaná komanda rozráží dveře 
do bytů, vyhání mladé lidi z postelí a pistolemi 
jim míří na hlavy. Policisté hází počítače 
na zem a přehrabují postele a skříně, zatímco 
se na ně dívají vystrašené děti. Toto nejsou 
scény z války v Iráku, ale líčení policejní razie 
v Rakousku v roce 2008. Aktivisté byli obvi-
něni podle § 278a, zákona určeného k boji 
proti organizovanému zločinu. Poté, co byli 
obviněni z utvoření zločinecké organizace, 
pouhé podezření z poškozování cizího majetku 
bylo dostatečným důvodem k uvěznění deseti 
z nich. Dva roky stálého dohledu, tříměsíční 
vazba v přípravném řízení a zabavení různých 

materiálů policejními komandy nepřineslo očeká-
vané důkazy. Zůstalo jenom vágní obvinění: „…
obžalovaný byl aktivní ve zločinecké organizaci 
tím, že zpřístupnil různé informace, znalosti, atd. 
k použití pro spáchání trestních činů.“

Osobní portréty pěti členů uznávaných rakous-
kých a německých lidskoprávních organizací 
a organizací bojujících za práva zvířat v tomto 
filmu ukazují, jak tito připravují svou obhajobu, 
jak jednají v průběhu soudního řízení a jak se 
vypořádávají s možností, že budou muset 
ve vězení strávit ještě delší dobu, jelikož čelí 
trestu odnětí svobody až na pět let. „Proces“ 
také ukazuje, jak přední politici a lidskoprávní 
odborníci reagují na trestní řízení, které se stává 
stále více kafkovským.

Nabízíme inzerci výrobků a služeb, které nejsou 
v rozporu s cíli a postoji SZ. Inzercí ve Zpravodaji 
můžete oslovit specifickou skupinu spotřebitelů 
a podpořit činnost SZ. Technické podmínky a ceník 
inzerce najdete na stránce www.svobodazvirat.cz/
informacni-materialy/zpravodaj.htm nebo pište 
na e-mail lenka.hecova@svobodazvirat.cz.

Inzerujte
ve Zpravodaji SZ

Distribuce
Svobody zvířat

Pro členy SZ 10% sleva na všechno prodejní zboží.

Nákupem výrobků z našeho e-shopu podpoříte 
činnost naší organizace. Další výrobky naleznete 
na www.svobodazvirat.cz.

Webové stránky filmu (www.derprozess.com)
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Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svo-
bodazvirat.cz a my Vám budeme zdarma 
každý měsíc zasílat pravidelný elektronický 
Newsletter s novinkami z naší činnosti i ze 
světa zvířat.

Aktuální informace o našich aktivitách můžete 
sledovat i na Facebooku (www.facebook.com/
Svobodazvirat).

Infocentrum Praha

Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 777 835 651
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: po předchozí domluvě

Infocentrum Plzeň

Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 448 084
E-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: středa 14–18 hodin (nebo 
po předchozí domluvě)

Nabízíme informace a poradenství v oblasti 
ochrany zvířat (pokusy na zvířatech, zodpo-
vědné spotřebitelství, tzv. kožešinová zvířata, 
ochrana koček a hospodářských zvířat, právní 
předpisy v ochraně zvířat…).

Dále si můžete půjčit literaturu, vybrat z desí-
tek informačních materiálů, nakoupit bene-
fiční a propagační předměty a v neposlední 
řadě se můžete zapojit do ochrany zvířat.

Infocentra Svobody zvířat

Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravi-
delně informován/a o novinkách z oblasti ochrany 
zvířat? Stačí vyplnit elektronický formulář 
na stránce www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/
stante-se-clenem.htm. Roční členství stojí pouze 
300 Kč (tj. 25 Kč/měsíc) a zahrnuje mnoho 
výhod. Více informací nejen o členství, ale i o dal-
ších možnostech zapojení do ochrany zvířat nalez-
nete na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/
zapojte-se/.

Členství můžete také darovat. Nabízíme Vám dár-
kové poukázky v hodnotě 300 Kč (roční členství), 
600 Kč (členství na dva roky) nebo 1 500 Kč 
(členství na pět let), které si můžete objednat 
na e-mailu clenstvi@svobodazvirat.cz, případně 
volejte na 736 766 188 (Lucie Moravcová).

Naši práci můžete podpořit také finančně. Stačí 
zaslat jakoukoli částku na č.ú. 235379860/0300. 
Výhodným způsobem podpory je nastavení měsíč-
ního trvalého příkazu na Vašem účtu na jakoukoli 
částku, tak nás budete moci pravidelně podpořit 
a nebude Vás to stát žádný čas ani úsilí. Možné je 
také platit přes PaySec nebo pomocí platební 
karty. Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme!

Svobodě zvířat můžete pomoci také 
odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS SVOBODAZVIRAT na tele-
fonní číslo 87 777. Cena DMS je 
30 Kč, Svoboda zvířat obdrží 27 Kč. 
Přispívat můžete také pravidelně 
každý měsíc po dobu jednoho roku. 
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SVOBODA-
ZVIRAT na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč. Více 
na www.darcovskasms.cz.

Členství ve Svobodě zvířat

Chcete být pravidelně 
informováni o ochraně 
zvířat, činnosti Svobody 
zvířat a chystaných akcích?

DMS pro Svobodu zvířat

Podpořte prosím naši práci 
a pomozte nám chránit zvířata!
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