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Chov prasat v intenzivních chovech

Jak jsem navštěvovala velkochov prasat
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Milé čtenářky,
milí čtenáři,

Vítáme Vás u letního čísla 
našeho čtvrtletního zpravodaje. 
Tématem tohoto vydání jsou 

velkochovy prasat. Budete mít možnost 
přečíst si osobní zpověď Barbory 
Bartuškové Večlové, která tyto chovy 
dlouhodobě navštěvovala. Dále se 
dozvíte aktuality z českých 
kožešinových farem a novinky 
z kampaně Za nahrazení pokusů 
na zvířatech. Mimo jiné se dočtete 
o akci, která v rámci Světového dne 
laboratorních zvířat proběhla před 
sídlem letecké společnosti Air France 
nebo o zákazu testování kosmetiky 
na zvířatech na Novém Zélandu. 
V sekci Události ze světa na Vás zase 
čeká např. informace o plánovaném 
omezení vystupování volně žijících 
zvířat ve slovenských cirkusech.

Přejeme Vám příjemně strávené 
léto a těšíme se na setkání na let-
ních festivalech, na našich info-
stáncích nebo u podzimního čísla 
tohoto zpravodaje.

 
Lucie Moravcová 
předsedkyně Svobody zvířat

Tématem čísla jsou  
intenzivní velkochovy 
a životní podmínky 
prasat v nich 
chovaných. Není to 
právě veselé čtení... 
Řadu obecných 
informací i osobních 
postřehů najdete 
v obsáhlém textu 
na stranách 4–9.

Vybráno z obsahu

Na českých kožešino-
vých farmách dochází 
k týrání zvířat. 
O otřesných podmín- 
kách, v jakých jsou 
zde zvířata chována, 
ale i další zprávy 
z kampaně Proti 
srsti si můžete přečíst 
na stranách 10–11.

Kouřící a opilá zvířata? 
Potkani na běžících 
pásech? Zdá se to 
šílené? Přečtěte si 
o nejabsurdnějších 
pokusech, které 
jsou dnes prová-
děny na zvířatech. 
Více na straně 12.
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na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří 
mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by 
nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku 
pro člověka. SZ pořádá odborné konference, 
besedy, výstavy, infostánky, promítání dokumentár-
ních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. 
V rámci osvětových kampaní vydává letáky, bro-
žury, plakáty i filmové dokumenty. V současné 
době se SZ soustředí především na kampaně 
za ukončení chovu tzv. kožešinových zvířat, 
za nahrazení pokusů na zvířatech a za zákaz vystu-
pování divokých zvířat v cirkusech. Velkou váhu 
přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři 
úspěšně přednáší o ekologii a ochraně zvířat 

Svoboda zvířat

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 člověkem. Snaží se 
změnit vztah lidí ke zvířatům.

Nejde jen o zlepšení životních podmínek zvířat 
(ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem 
SZ souhlasí). Hlavní snahou je změnit pohled 

na základních, středních a vysokých školách i dal-
ších veřejných místech. V rámci kampaní organi-
zuje SZ petiční akce, demonstrace, připomínkuje 
návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany 
zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat přízni-
vější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních 
řízení, lobuje atd. V roce 2006 otevřela SZ v Praze 
informační centrum, kde zprostředkovává zájem-
cům informace ze všech oblastí ochrany zvířat. 
Další informační centrum funguje dlouhodobě 
v plzeňské kanceláři SZ, která je zároveň hlavním 
sídlem organizace. Celá činnost SZ je založena 
na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svo-
body jednotlivce.

http://www.svobodazvirat.cz


tzv. intenzivních chovů – tato zvířata prožijí svůj 
život doslova v pekle, a jatka jsou tak pro ně často 
vysvobozením.

Prase se od jiných druhů hospodářských zvířat liší 
v mnoha charakteristikách. Mezi hlavní „výhody“ 
prasat z pohledu konvenčního zemědělství patří 
vysoká plodnost, vysoký počet selat ve vrhu, rela-
tivně brzké zařazení kanců i prasniček do repro-
dukce, brzké ukončení závislosti selat na mléce 

Prasata jsou velmi inteligentní a vysoce 
sociální zvířata. Jsou to cítící bytosti – 
dokážou prožívat bolest, strach a frustraci. 

Podle údajů Agrární komory ČR bylo k 31. 
prosinci 2014 v České republice chováno 
1 606 900 prasat, z toho bylo 145 400 plemenných 
prasat, 640 600 prasat ve výkrmu a 820 900 
prasat do hmotnosti 50 kg. Jen během 1. čtvrtletí 
2015 bylo poraženo přes 629 000 prasat. V České 
republice je většina prasat chována v podmínkách 

a rychlý návyk a přechod na krmné směsi, dosažení 
porážkové hmotnosti mezi 5 až 7 měsícem a vysoká 
jatečná výtěžnost (dosahuje až 80 %).

Prase divoké  
a jeho přirozené chování
Domestikovaná prasata pocházejí z prasat 
divokých. V oblastech obývaných divokými prasaty 
nalezneme vodu, místa, kde lze sehnat potravu, sta-
noviště sloužící k odpočinku a místa, kde se prasata 
chladí, vzájemně třou a drbají a kde kálejí. Prasata 
mohou v závislosti na dostupnosti potravy obývat 
oblasti o velikosti od 100 do více než 2500 hektarů. 
Sociální chování je u prasat vysoce vyvinuto. Již pár 
hodin po narození si selata se svými sourozenci 
začínají vytvářet vztahy sociální nadřazenosti, 
a postupně se tak formuje určitá statická hierar-
chie. K bojům mezi zvířaty dochází jen vzácně, např. 
v případech, kdy se během období páření střetnou 
dva dospělí samci s velmi podobným postavením. 
Na podzim, kdy se potrava soustřeďuje jen na urči-
tých místech, může také docházet k projevům 
agrese. Základní sociální skupina sestává z 1–4 
samic a jejich potomků a z dalších volně přidruže-
ných jedinců. Na začátku období páření (tj. v říjnu) 
se k samicím připojí kanci. Dospělí samci jsou spíše 
samotáři, v období pozdního léta ale mohou tvořit 
i skupinky. Mláďata se nejčastěji rodí na jaře, je-li 
dostatek potravy, mohou samice rodit i dvakrát 
do roka. Jeden až dva dny před slehnutím se pras-
nice oddělí od skupiny a vybuduje hnízdo – v zemi 
vyhrabe díru, kolem rozmístí trávu, listy a větvičky 
a vnitřek vyplní většími větvemi, které hnízdo záro-
veň zakrývají. Průměrná velikost vrhu u divokých 
i u volně žijících domestikovaných prasnic je 5–6 
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obvykle odpočívají. Budují si jednoduchá hnízda 
na spaní, zvláště když je chladné počasí. Často je 
lze spatřit, jak se třou o stromy a válí se v bahně. 
Tato činnost udržuje pokožku v dobrém stavu 
a pomáhá odstraňovat parazity. Válení také slouží 
k ochlazení během horkých dnů, prasata totiž 
nemají potní žlázy, kromě žláz na rypáku. V intenziv-
ních chovech se tak někdy, pokud se potřebují 
zchladit, musí uchylovat k válení ve vlastním trusu 
a moči. Prasata mají ráda tělesný kontakt. Během 
spánku a odpočinku často všechna leží u sebe. Toto 

selat. Selata jsou velmi aktivní a jsou schopna se 
postavit na nohy již během několika minut 
po porodu. Hned po narození selata čichají k rypáku 
své matky – to jim umožňuje se v budoucnu vzá-
jemně rozpoznat. Je zcela běžné, že se rodí prasata 
různě veliká, přičemž ta nejmenší přicházejí na svět 
jako poslední. Větší, dříve narozená prasata začnou 
sát z předních struků, které produkují více mléka. 
Nejsilnější selata tak dostávají nejvíce potravy, což 
významně zvyšuje jejich šance na přežití. Život selat 
spočívá ve střídání dvou základních činností – sání, 
k němuž dochází přibližně každou hodinu, a spánku. 
Na začátku tráví prasnice hodně času na boku 
a jemně chrochtá, aby selata nalákala ke svým stru-
kům. Po několika dnech však již většinou kojení ini-
ciují sama selata, která k prasnici přijdou, kvičí 
a snaží se stimulovat její struky. První dny po porodu 
je prasnice relativně nečinná a selata se choulí 
u jejích struků, čímž si udržují teplo. Po jednom či 
dvou dnech začíná prasnice hnízdo na krátkou dobu 
opouštět. Po několika dalších dnech již podněcuje 
mladé, aby ji následovaly – selata jí tak zůstávají 
stále velmi nablízku. Po dalším týdnu se již selátka 
začínají trochu osamostatňovat. V tomto období 
může prasnice projevovat silné ochranářské cho-
vání a zaútočit na případného vetřelce. Během 
následujících sedmi až čtrnácti dnů prasnice hnízdo 
pouští. Po několika týdnech se prasnice a selata 
začínají včleňovat do skupiny. Sociální interakce 
mezi jednotlivými vrhy selat se tak postupně utvářejí 
již od raného věku. Selata začínají ochutnávat pev-
nou stravu přibližně ve třech týdnech věku, odstavo-
vána jsou postupně mezi 13. až 17. týdnem věku.

Prasata mají v průběhu dne dva vrcholy akti-
vity, jeden brzy ráno a druhý večer. Po setmění 

choulení slouží ke snížení tepelných ztrát. V období 
aktivity stráví prasata většinu času hledáním 
potravy. Jsou to příležitostní všežravci a živí se tedy 
téměř vším. Jejich potrava je obvykle vysoce rozma-
nitá a bohatá na vlákninu. Potravu hledají čichem 
a většinou se zaměřují na to, co lze nalézt v zemi. 
Na jaře a v létě se prasata pasou na otevřenějších 
pastvinách a mokřinách, kde se krmí trávou, 
kořínky, hlízami a bezobratlými živočichy. Na pod-
zim hledají potravu většinou v lese, kde se krmí 
žaludy, ořechy a bobulemi, aby si tak vytvořila 
zásoby na chudé zimní měsíce. Pro kálení a močení 
si prasata vybírají nejčastěji přírodní koridory mezi 
keři a stromy.

Domestikované prase a rozvoj 
intenzifikovaného chovu prasat
K domestikaci prasete došlo přibližně před 
osmi či devíti tisíci lety. Navzdory domestikaci 
si dnešní prasata uchovala celou řadu rysů 
chování, které zdědila po svých předcích. 
V intenzivních chovech pramení mnoho problémů 
právě z toho, že se kvůli nevhodnému prostředí 
a nevhodným životním podmínkám nemohou pra-
sata chovat tak, jak by to pro ně bylo přirozené. 
Nedochází zde k naplňování jejich etologických 
potřeb. Prasata většinou nemají přístup k pode-
stýlce či jiné formě organického materiálu pro obo-
hacení jejich životního prostoru. To pak zvyšuje 
jejich nepohodlí a pravděpodobnost, že dojde 
ke zranění. Holé prostředí železobetonových kotců 
jim neposkytuje podněty k zabavení se a k uplat-
nění průzkumného chování (rytí a hledání potravy, 
ke kterému mají silně vyvinuté pudy). Soustředí se 
tak na nejslabší jedince, které napadají a okusují jim 
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nou nebo vícekrát rodily. K oplodnění dochází buď 
přirozenou cestou tj. připouštěním – speciálně cho-
vaným vybraným kancem, nebo umělou inseminací. 
Během této fáze jsou prasnice označovány jako 
zaprahlé nebo suché, protože u nich neprobíhá lak-
tace (produkce mléka). Zaprahlé prasnice a pras-
ničky (prvorodičky) jsou ustájeny v individuálních 
klecích nebo v klecích pro vazné ustájení.

Vysokobřezí a rodící prasnice
Přibližně 3–5 dní před porodem jsou prasnice pře-
místěny do oddělených tzv. porodních klecí 
a po porodu tam zůstávají do dosažení 3–4 týdnů 

stáří selat. V této době jsou jim selata odebrána 
a prasnice se vrací zpět do reprodukčního cyklu, 
aby co nejrychleji opět zabřezly. Po 3–5 porodech 
jsou určeny na porážku. Odstavená malá selata jsou 
přemístěna do oddělených kotců odchoven.

Odstávčata, odchovávaná  
a vykrmovaná prasata
V EU jsou odstavená selata umístěna do speciálních 
kotců dochovu, kde jsou smísena se selaty z jiných 
vrhů. Ve stáří cca 60 dnů, kdy jejich hmotnost dosa-
huje 20 kg, jsou přemístěna do jiných kotců 
na výkrm o nižší hustotě osazení. Ve stáří přibližně 

ocásky a uši. Ti pak často následkem stresu nebo 
poranění onemocní a uhynou.

Tradiční chov prasat byl zaměřen na malé 
počty zvířat. Malí sedláci obyčejně zkrmovali zbytky 
jídla a na podzim byla zvířata vyháněna do lesa, aby 
se krmila plody dubů a buků. Postupem času byla ale 
zvířata slučována do stád a chována v uzavřených 
prostorách. Jako krmivo se používalo obilí a další 
koncentrované směsi. Oddělení prasnic k porodu 
bylo praktikováno už za časů starého Říma. Roštové 
podlahy umožňující propadání exkrementů a moči 
začaly být užívány kolem roku 1840. K opravdové 
intenzifikaci chovů prasat ale došlo až po roce 1950. 
Intenzifikační proces je charakterizován zmenšením 
místa pro jedince za účelem snížení nákladů a snad-
nější obsluhy. Intenzivní chovy prasat, které byly 
celosvětově zavedeny, jsou v halách. Podlahy jsou 
buď roštové, nebo perforované bez podestýlky. 
Chovné prasnice jsou natěsnány v malých klecích 
a rostoucí selata se mačkají v malých kotcích. Vhle-
dem k mechanizaci chovů je práce obsluhy snad-
nější a běžně dochází k najímání nekvalifikované 
levné pracovní síly. V průběhu domestikace byla 
postupně selektována zvířata s žádoucími vlast-
nostmi, např. dlouhým a masitým tělem a tukem. 
Poslední tendence zaměřují chovy na rychlý a efek-
tivní růst a na méně tuku v těle zvířete.

V rámci velkochovů jsou prasata 
rozdělena do několika chovných 
skupin.

Zaprahlé (nekojící) prasnice a prasničky
Chovná skupina je tvořena mladými prasničkami, 
které ještě neměly selata, a prasnicemi, které jed-
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100 dní, při hmotnosti 30–40 kg, jsou zvířata pře-
místěna do dokrmovacích kotců. Ve 170 dnech 
věku mohou být zvířata poslána na jatka, mají-li cca 
100 kg, mnohé země ale poráží prasata při vyšší 
hmotnosti. Pro představu minimální životní plocha 
stanovená předpisem EU (2001/93/EU) pro prase 
o váze 85–110 kg je 0,65 m2.

Kanci
V intenzivních chovech jsou chovní kanci umísťo-
váni v individuálních kotcích. Ty jsou natolik veliké, 
aby se do nich vešli jak kanec, tak i jedna nebo 
i více prasnic, pokud se kotce používají pro přiro-
zené připouštění prasnic. Např. v USA jsou ale 
chovní kanci chováni v klecích a jsou vypouštěni jen 
k odebrání spermatu, nebo sloučeni se zaprahlými 
prasnicemi a prasničkami, aby detekovali jejich říji.

Tajný průzkum životních podmínek 
prasat v evropských velkochovech

V roce 2008 byly zveřejněny výsledky tajného 
průzkumu provedeného organizací pro 
ochranu hospodářských zvířat Compassion  

in World Farming (CIWF). Průzkum byl proveden 
na farmách napříč Evropou a byly zjištěny žalostné 
životní podmínky zvířat prakticky na všech 
navštívených farmách. Většina prasnic byla chována 
v boxech tak úzkých, že se v nich nemohla otočit. 
Většina prasat ve výkrmu se tísnila v přeplněných 
holých a často silně znečištěných kotcích. Výzkum 
zjistil, že téměř u všech prasat na navštívených 
farmách se provádělo rutinní zkracování ocasů, 
přestože to legislativa EU zakazuje. Běžně rozšířené 
bylo také nedostatečné obohacení prostředí ve stájích 
s prasaty, což taktéž právní předpisy EU zakazují.

V roce 2013 CIWF provedla průzkum v osmi 
velkochovech v ČR a zjistila, že čeští chovatelé pra-
sat na sedmi z nich ignorují minimální standardy pro 
chovy prasat, a porušují tak evropskou směrnici 
(2008/120/ES). Podle tohoto průzkumu byla např. 
prasata uzavřena v holých kotcích na roštových 
podlahách bez podestýlky, neměla dostatek pohybu 
a podnětů, byl jim omezován sociální kontakt 
s ostatními zvířaty, žila v kotcích s výkaly a chyběla 
jim adekvátní zdravotní péče. Zvířatům byly bez 
lokálního umrtvení prováděny zákonem zakázané 
zákroky – např. krácení ocasů.

Život prasat ve velkochovech je plný utrpení 
a systematicky zde dochází k porušování 
evropské legislativy. Přesto se chovatelé 
ve snaze zlevnit „výrobu“ a zjednodušit si práci 

dále snaží jejich životní podmínky ještě zhor-
šit. V současnosti je projednáváno evropské dopo-
ručení pro velkochovy prasat, které by mělo defino-

vat nejlepší dostupné technologie – objevily se 
snahy prosadit do tohoto dokumentu celoroštové 
podlahy. To by znamenalo významný krok zpět 
v ochraně prasat. Tyto podlahy totiž neumožňuji 
používání slámy nebo sena.

V ČR vede dlouhodobě kampaň za zlepšení 
životních podmínek prasat ve velkochovech Společ-
nost pro zvířata.

Zdroje: www.spolecnostprozvirata.cz,  
www.ciwf.org.uk, www.eagri.cz/public/web/svs/
portal, www.awionline.org, www.zootechnika.cz,  

www.czso.cz, www.apic-ak.cz

Připravila: Lenka Hecová 
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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Co se týče selat, i ona se samozřejmě nudí, 
protože mají minimum prostoru a kromě hry se slá-
mou nemají co dělat (ve většině chovů navíc ani 
žádná sláma není). Nemohou rýt, prozkoumávat 
okolí ani dělat cokoli jiného. Další velmi problema-
tickou věcí z hlediska welfare (životní pohody zvířat), 
o které se často nemluví, je odstav selat. V tomto 
chovu probíhal ve věku 4 týdnů (v některých cho-
vech i dříve, třeba i ve 2 týdnech). V přirozených 
podmínkách začíná odstav selat postupně okolo 2 
týdnů věku a končí mezi 3. a 4. měsícem života. 
Selata se postupně odpoutávají od matky a sezna-
mují se se selaty jiných prasnic. Ve velkochovech 
ale vše probíhá naráz. Selata jsou oddělena 
od matky, musí se najednou přeorientovat 
z mléka na pevnou potravu (ačkoli na to ještě 
nejsou fyziologicky připravená), jsou přestě-
hována do prostředí, které neznají, a smíchána 
s vrhem jiných selat. Jde tedy o velmi stresu-
jící záležitost, která u zvířat vede k průjmům, 
velké ztrátě hmotnosti a agresivnímu chování 
– selata se vzájemně napadají, kousají se 
do krve a pro slabší zvířata to může být tak 
velký stres, že odstav nepřežijí.

Zažila jsem situaci, kdy jedno sele uteklo 
a my ho honili po celém chovu. Když se nám nako-
nec podařilo ho dostat zpět k matce, měla jsem 
nejprve radost, ale vzápětí mi došlo, že jsme ho 
nezachránili – dalších 6 měsíců se bude trápit, 
a pak bude zabito. V tomto pekle morální prin-
cipy nefungují. Jediné, jak by se dalo zachránit, by 
bylo odnést ho odsud.

Po dalším měsíci se selata přesouvala do dru-
hého velkochovu, kde probíhal „výkrm“. Zde byly 
podmínky ještě horší. Když jsem tam vešla poprvé, 

Zpravodaj Svobody zvířat II / 2015

V rámci svého studia jsem měla možnost asi 
rok přibližně dvakrát týdně navštěvovat 
dva vepříny. Ráda bych se s Vámi podělila 

o tuto zkušenost.

V prvním vepřínu byly chovány březí prasnice 
a malá selátka. Prasnice několik týdnů před poro-
dem a měsíc po něm žily v tzv. obohacených kle-
cích, tedy v lepších podmínkách, než většina pras-
nic v intenzivních chovech – ty jsou chovány 
v klecích, v nichž nemohou udělat ani krok, jen ležet 
či stát. Zde měly víc místa, ne tolik, aby se pohodlně 
otočily, ale mohly alespoň chodit dokola. Prasnice 
po porodu a selata také měly v kotcích slámu, což je 
jinak věc nevídaná.

Nutno říct, že i tyto „vylepšené“ klece 
jsou dost děsivé, místa je v něm minimálně 
a zvířata se absolutně nemají jak zabavit. Dva-
krát denně prasnice dostaly potravu, kterou zkonzu-
movaly za cca 10 minut, a tím pro ně veškerá čin-
nost skončila. Zbytek dne se zvířata nudí. Prasnice 
po porodu ještě několikrát denně kojí selata, ale 
jinak nemohou dělat nic z toho, co je pro ně přiro-
zené. Zde jsem si také naplno uvědomila, že 
zvířata ve velkochovech nemohou žádným 
způsobem ovlivnit svůj život. O všem za ně roz-
hoduje člověk.

Ostatní prasnice (po odstavu nebo na začátku 
březosti) žily v druhé části vepřína – ve skupinách 
na holé podlaze. Zdroj zábavy nulový. Zvířata to řeší 
tak, že se navzájem napadají a útočí.
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přece „jenom prasata“... Jediné, co člověka nutí 
zacházet s těmito zvířaty slušně, je tedy vlastní svě-
domí. A to je velmi málo. Viděla jsem proto např. 
situaci, kdy pracovnice vepřína přinutila k rychlejší 
chůzi prase, které nechtělo jít, zvednutím za ocas – 
a velmi se tomu smála.

Byly zde i místnosti s prasnicemi, které žily 
v klasických holých klecích – jednalo se o nesku-
tečné peklo, které se nedá ani popsat. Většina zvířat 
byla zcela obsypaná mouchami a ležela v naprosté 
apatii. Nechápala jsem, že se neudusí. V těch míst-
nostech byl takový zápach, že já jsem po několika 
minutách nemohla dýchat a musela jsem ven.

Občas se stalo, že mezi ostatními prasaty byla 
zvířata zjevně nemocná. Ležela a nechala na sebe 
šlapat ostatní. Předpokládala jsem, že o nich třeba 
zaměstnanci nevědí. Informovala jsem o tom proto 
zootechnika, ale když jsem přišla za dva dny znovu, 
zvířata tam byla stále. Prostě dokud není zvíře 
na umření, nikdo se jím nezabývá.

Nejděsivější místností, kde jsem se vždy 
bála otevřít dveře, byla ta, kam se umisťovala 
„vyřazená“, tj. už opravdu hodně nemocná pra-
sata. Jednou jsem tam našla malé prasátko, které 
už skoro ani jako prasátko nevypadalo. Leželo zde 
s totálně uhnilýma ušima a ocáskem a pomalu umí-
ralo. Jednalo se o následek agresivního chování, kdy 
silnější zvířata napadají ta menší a slabší. Jindy byli 
v této místnosti tři prasata, z nichž jedno kulhalo, 
a další dvě neustále chodila za tímto nemocným 
prasetem a kousala ho.

Ještě bych se zmínila o jednom zážitku a to, 
když jsem měla asistovat u odstavu selat – v tomto 
případě z mně neznámých důvodů už ve 2 týdnech 
věku. Zaměstnanci se prasnici snažili přesvědčit, 

zarazil mne neskutečný zápach. Začal se mi zvedat 
žaludek a dlouho jsem přemýšlela, zda to vůbec 
vydržím nebo budu muset odejít. Nakonec jsem si 
zvykla, ale i tak to bylo dost nepříjemné. A zvířata 
v tom musejí žít celý život.

V tomto chovu byla prasata chována 
v kójích cca po 10–15 zvířatech, na roštové 
podlaze bez slámy. Zvířata tak samozřejmě 
nemají jak se zabavit. Podle legislativy sice musí 
být ve všech chovech prasat buď sláma (kterou pra-
sata milují a úžasně se s ní zabaví), nebo jiný zdroj 
zábavy, v chovech s roštovou podlahou ale není 
možné slámu používat – sláma by rošty ucpala. 
V tomto případě proto měla zvířata alespoň k dispo-
zici řetěz na kousání a plastový míč. S řetězem si 
pravda docela často hrála, nicméně jeden řetěz při-
padal na dvě skupiny, tedy cca 20–30 prasat. 
Naopak míč, který byl obalený výkaly, je pochopi-
telně nezajímal.

V tomto chovu se selatům nezkracovaly 
ocásky, jak je to běžné (byť nelegální) ve většině 
chovů, ale výsledkem bohužel bylo, že si je ve vyš-
ším věku vzájemně okusovala. Vzhledem k tomu, 
že zvířata žila ve vlastních výkalech a strašné 
špíně, velmi často jim ocásky nebo i uši v pod-
statě uhnily.

Zajímavé je, že jakmile přijdete mezi tato zví-
řata, všechna se na Vás vrhnou. Začnou do Vás str-
kat, očichávat nohy a boty a skoro se perou, aby 
mohla být u Vás – jsou neskutečně lačná jakékoli 
zábavy nebo kontaktu.

Při práci s prasaty jsem se také uvědomila, že 
když se k nim chce někdo chovat špatně, ve velko-
chovu mu v tom nic nebrání. Nikdo ho nevidí, zvířata 
to na něj neřeknou, a i kdyby ho někdo viděl, jsou to 

aby od selat odešla, ale ona to odmítala a strašně 
řvala. Výsledkem bylo, že zaměstnanci vzali násadu 
od lopaty a prasnici tak dlouho mlátili, až to vzdala 
a selátka opustila.

Často jsem si říkala, co pozitivního může 
dát lidem maso ze zvířat, která žijí, nebo spíše 
přežívají, v tomto pekle. Myslím, že nic. Kdy-
bych tou dobou nebyla přes 10 let vegankou, stala 
bych se jí po každé návštěvě znovu. Pokaždé jsem 
odcházela v naprosté depresi. Přesto jsem ráda 
za tuto zkušenost a za to, že jsem měla možnost vše 
vidět naživo – až pak si člověk skutečně uvědomí, 
jak moc je to děsivé. Žádný článek, ani video to 
bohužel nedokáže zprostředkovat.

Napsala: Barbora Bartušková Večlová 
(pokusy@svobodazvirat.cz)
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O čem to svědčí? Za prvé je to jasným důkazem toho, 
že zvířata na českých farmách opravdu trpí. Společ-
ným jmenovatelem záběrů ze všech let jsou nemoci, 
zranění a psychická deprivace. Nejedná se tedy jen 
o ojedinělé náhodné případy nebo o případy zvířat, 
která jsou zrovna „v léčení“, jak někteří úředníci tvrdí. 
Evidentně se jedná o systematické selhání 
a systematické týrání zvířat (nutno podotknout, 
že podobné záběry zubožených zvířat přicházejí 
i z ostatních evropských zemí, kde se zvířata chovají 
podobným způsobem). Odpověď úřadů, že legislativa 
je dodržena, a proto je vše v pořádku, již není déle 
udržitelná. Zákony je zapotřebí změnit. Existují dvě 
cesty – celkový zákaz a zrušení těchto chovů 
nebo alespoň zpřísnění podmínek pro chov tak, 
aby odpovídaly etologickým potřebám zvířat 
a nedocházelo k jejich fyzickému a psychic-

kému poškozování. První variantu přijalo již 6 
evropských zemí a v dalších se o podobných krocích 
jedná nebo jsou zde schváleny částečně. Druhou 
cestou se vydalo například Německo. Přísnější pod-
mínky chovu v konečném důsledku chov prodražují 
a činí jej nerentabilním. V Německu to mělo za násle-
dek praktické vymizení kožešinových farem.

Nabízí se otázka, proč jsou úřady i vláda 
k tomuto problému lhostejní a proč je jim 
zatěžko přistoupit na zrušení chovů, které 
nikdo nepotřebuje a kvůli kterým jsou týrána 
zvířata? Proč nemůžeme následovat cestu, kterou 

zvolila například Velká Británie, když v roce 2003 
chovy tzv. kožešinových zvířat zcela zakázala, a sice 
z toho důvodu, že Britové nepovažují za morální 
zabíjet zvířata jen kvůli kožešinám?

Ani obyvatelům České republiky to není 
jedno. Podle reprezentativního průzkumu 
veřejného mínění, který pro Svobodu zvířat 

Zpravodaj Svobody zvířat II / 2015

Neutěšená situace na českých 
kožešinových farmách

V březnu tohoto roku zveřejnila organizace 
OBRAZ nové záběry z několika 
kožešinových farem v ČR. Jako vždy 

dokazuje video obrovské utrpení tzv. 
kožešinových zvířat (konkrétně lišek a norků). 
Jako vždy na nich můžete spatřit zohavená, 
poraněná, vystresovaná a nemocná zvířata. Jako 
vždy je podle úřadů vše v pořádku – dle ministra 
zemědělství i Státní veterinární správy je 
legislativa dodržena. Vše je tedy, jak má být? 
Historie se opakuje. Stejný scénář se odehrál 
po zveřejnění záběrů, které Svoboda zvířat 
medializovala v roce 2012 (následovala kampaň 
Ukažte to vládě – www.ukaztetovlade.cz), v roce 
2010 i v několika předchozích letech.

Kampaň Proti srsti
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Český ministr zemědělství pod nátlakem 
světových organizací

Na skandální situaci na českých farmách jsme 
upozornili své kolegy v zahraničí. Na to konto 
obdržel ministr zemědělství Marian Jurečka 

otevřený dopis od mezinárodních koalic Eurogroup for 
Animals a Aliance za módu bez kožešin (Fur Free 
Alliance). Celkem se pod dopis podepsalo 72 organizací 
na ochranu zvířat z celého světa. Spolky ministra 
vyzvaly, aby v ČR přijal zákaz chovu tzv. kožešinových 
zvířat.

Po našich opakovaných urgencích souhlasil konečně 
ministr zemědělství Marian Jurečka se schůzkou, která se 
uskutečnila počátkem června. Zákaz chovu tzv. kožešino-
vých zvířat ministr zamítl. Do konce prázdnin se setká 
s chovateli, aby vyslyšel i argumenty druhé strany. Poté 
budou probíhat další jednání. Budeme Vás informovat.

Více informací o problematice tzv. kožešinových 
zvířat naleznete na www.protisrsti.cz.

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

Meeting Aliance  
za módu bez kožešin

Na konci března proběhlo v Londýně setkání 
Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, 
FFA) – mezinárodní koalice, která sdružuje 

organizace z celého světa zabývající se ochranou zvířat 
využívaných pro získávání kožešin. 

Na dvoudenním setkání v prostorách britské orga-
nizace World Animal Protection se sešli zástupci z růz-

zpracovalo CVVM v roce 2013, nesouhlasí se 
zabíjením zvířat pro kožešinu 69 % občanů. 
V čem je tedy problém? Proč v ČR stále tolerujeme 
průmysl, kvůli němuž trpí a umírají desítky tisíc zví-
řat – průmysl, jehož produkt nikdo nepotřebuje, jeli-
kož při dnešních technologických možnostech není 
problém vyrobit kvalitní a od pravé v podstatě 
nerozpoznatelnou kožešinu? Kolik takových záběrů 
trpících zvířat budeme muset ještě přinést?

Na závěr trochu optimismu. Zdá se, že se 
věci pomalu posouvají k lepšímu. Důkazem budiž 
zvyšující se počet organizací, které se kromě Svo-
body zvířat tématu začaly věnovat, neustále se roz-
růstající program Obchod bez kožešin či počet 
podpisů pod Peticí za zákaz chovu tzv. kožešino-
vých zvířat. Kromě jiného se již podařilo uzavřít 
několik kožešinových farem, a zachránit tak tisíce 
zvířat. Problém tzv. kožešinových zvířat se 
pomalu dostává do veřejného diskursu, což je 
zajisté slibný začátek konce jednoho z nej-
absurdnějších průmyslů.

ných evropských i mimoevropských zemí, 
včetně Svobody zvířat. Během meetingu se 
účastníci setkali také se zástupci Eurogroup 
for Animals. 

Londýnský program meetingu byl více 
než bohatý a zajímavý. Dozvěděli jsme se, co 
se v různých zemích v oblasti kožešinového 
průmyslu událo od posledního setkání, čím 
konkrétně se jednotlivé členské organizace 
zabývají, případně jakých pokroků se dosáhlo 
a jaké jsou další plány. Dalším bodem pro-
gramu bylo např. pokračování úspěšného 
mezinárodního projektu Obchod bez kožešin 
(Fur Free Retailer).

Více informací naleznete na www.fur- 
freealliance.com.

Připravila: Tereza Bílá 
(tereza.bila@svobodazvirat.cz)
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dny na to byli zabiti. Ostatní potkani byli také 
zabiti a byly pitvány jejich mozky.

Co se stane, když přestanete cvičit?  
(Velká Británie)
Cílem bylo zjistit, co se stane, když člověk 
po období intenzivního tréninku přestane cvičit. 
Potkani byli nuceni běhat na speciálních motori-
zovaných běžeckých pásech, které dávaly malé 
elektrické šoky, kdykoliv zvířata pokusila zasta-
vit nebo odpočívat. Potkani museli pokračovat 
v běhu, přičemž se pásy pohybovaly stále rych-
leji a byly čím dál strmější, dokud nebyla zvířata 
vyčerpána. Po tomto čtyřtýdenním intenzivním 
tréninku následovala další čtyři týdny pauza. 
Pak musela zvířata opět na pásy. Některá zvířata 
také dostávala dvakrát denně injekce do břišní 
dutiny. Po skončení pokusu byli potkani zabiti 
a pitváni.

Stárnutí lemurů (Francie)
41 myších lemurů (malé opice) různých věkových 
kategorií muselo každý den po dobu osmi týdnů 
podstupovat sérii behaviorálních testů. Cílem 
bylo zjistit, zda se stárnoucí lemuři chovají 
podobně jako stárnoucí lidé. V průběhu testů 
vědci odhadovali paměť, fyzickou sílu a stupeň 
úzkosti u opic. Během jednoho testu se zvířata 
musela držet na hladkém válci, dokud se neuna-
vila a nespadla. Při jiném testu zvířata běhala 
na běžícím páse, který se pohyboval stále rych-
leji, dokud nespadla.

Více informací: www.svobodazvirat.cz/ 
nejabsurdnejsi-pokusy-na-zviratech-pripominaji-
-aprilovy-zert.htm

Kampaň
za nahrazení
pokusů
na zvířatech
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Nejabsurdnější pokusy na zvířatech 
připomínají aprílový žert

Stejně jako v loňském roce, i letos zveřejnila 
u příležitosti 1. dubna Evropská koalice 
za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) 

zprávu o naprosto zbytečných pokusech 
na zvířatech, které proběhly v nedávné době 
v laboratořích EU. Výsledky jsou někdy tak 
absurdní, že by je leckdo mohl považovat 
za aprílový žert. Bohužel jde ale o krutou realitu.

Podle poslední statistiky bylo v roce 2011 
v EU použito téměř 11,5 milionu tzv. laborator-
ních zvířat. Tak vysoký počet zvířat a následující 
příklady experimentů ukazují, že pokusy na zvířa-
tech jsou v mnoha případech zcela zbytečné 
a nesmyslné.

Analýza letos a loni publikovaných vědeckých 
článků, kterou provedla ECEAE, ukázala, že se 
pokusy na zvířatech provádějí i v případech, kdy 
jsou již k dispozici mnohem spolehlivější údaje 
z výzkumu u lidí. Dokazuje to, že úřady povolují 
i naprosto nesmyslné projekty.

Zde jsou příklady pokusů na zvířatech prove-
dených v posledních letech v EU:

Testování cigaret (Belgie)
Cílem bylo porovnat bezpečnost nového typu tzv. 
kretekových cigaret (cigarety z Indonésie, vyro-
bené z tabáku, hřebíčku a dalších látek) oproti 
konvenčním cigaretám. 560 potkanů bylo nuceno 
vdechovat různé koncentrace cigaretového 
kouře 6 hodin denně po dobu 90 dní. U zvířat byl 
zaznamenán úbytek váhy a příznaky zánětu 
a předrakovinné (tzv. prekancerózní) změny 
v čumácích a plicích. Na konci experimentu byla 
všechna zvířata zabita a jejich plíce byly analyzo-
vány při pitvě.

Vliv alkoholu na plod (Itálie)
Cílem pokusu bylo zjistit vliv alkoholu na mozkové 
buňky u novorozených potkanů. Ti byli odděleni 
od matek a umístěni do komor, kde byli nuceni 
dýchat 3 hodiny denně po dobu 3 měsíců alkoho-
lové výpary. Některým potkanům v narkóze vpra-
vili injekce s chemikáliemi přímo do mozku a 4 

12

http://www.svobodazvirat.cz/nejabsurdnejsi-pokusy-na-zviratech-pripominaji-aprilovy-zert.htm
http://www.svobodazvirat.cz/nejabsurdnejsi-pokusy-na-zviratech-pripominaji-aprilovy-zert.htm
http://www.svobodazvirat.cz/nejabsurdnejsi-pokusy-na-zviratech-pripominaji-aprilovy-zert.htm


Nový Zéland zakázal testování 
kosmetiky na zvířatech

Vláda Nového Zélandu na konci března 
rozhodla o zákazu testování kosmetiky 
a jejích složek na zvířatech. Stalo se tak 

po tříletém vyjednávání organizace Cruelty Free 
International (CFI) a místních ochránců zvířat. 
Nový Zéland se tímto krokem připojí k EU, 
Izraeli a Indii, kde již podobný zákaz platí.

Doufáme, že další země budou následovat. 
V březnu oznámilo plány na ukončení testování 
kosmetiky na zvířatech také Thajsko a v dlouho-
dobém plánu to má i Jižní Korea. CFI se nyní plá-
nuje zaměřit také na vyjednávání s Austrálií.

Cílem CFI je ukončení testování kosmetic-
kých výrobků i jejich složek na zvířatech ve všech 
zemích světa.

Další informace najdete na www.crueltyfre-
einternational.org.

Nové značky kosmetiky bez krutosti

Na českém trhu se objevily tři nové 
značky kosmetiky s certifikátem 
Humánní kosmetický standard (HCS). 

Jedná se o značky Crazy Rumors, SebaMed 
a Yes to.

Crazy Rumors vyrábí veganské přírodní balzámy 
a barvy na rty v mnoha různých příchutích. Ame-
rická společnost SebaMed vyrábí tělovou, pleťo-
vou a vlasovou kosmetiku včetně výrobků pro 
citlivou pleť, výrobků na opalování a kosmetiky 
pro děti. Podobný rozsah výrobků přírodní kos-
metiky nabízí i značka Yes to.

Přestože v EU od roku 2013 platí zákaz dovozu 
a prodeje kosmetiky testované na zvířatech, stále je lepší 
upřednostňovat kosmetiku s certifikátem HCS (Humánní 
kosmetický standard). HCS je jediný celosvětově 
platný certifikát udělovaný kosmetickým společ-
nostem, jejichž výrobky (včetně jednotlivých slo-
žek) nejsou (po určitém datu) testovány na zvířa-
tech. Kosmetické společnosti, které mají certifikát HCS, 
nesmí provádět testy na zvířatech, ani je zadávat jako 
zakázku jiným subjektům. Kromě toho musí dodržet 
pevně stanovené datum ukončení testování na zvířatech, 
po kterém již nesmí být výrobky ani jejich složky takto 
testovány. Dodržování těchto podmínek je kontrolováno 
pravidelnými audity. Kromě HCS existuje ještě Humánní 
standard pro prostředky pro domácnost (HHPS). Kritéria 
pro jeho získání jsou stejná jako u HCS.

Seznam všech značek s HCS a HHPS najdete 
na www.netestovanonazviratech.cz.

Řekněte NE Air France  
a pokusům na zvířatech!

U příležitosti Světového dne tzv. 
laboratorních zvířat jsme 24. dubna 
uspořádali protest před pražskou 

pobočkou Air France, která jako jediná 
evropská aerolinka stále převáží primáty 
do laboratoří. Protestu se zúčastnilo asi 40 lidí. 
Na místě byly k dispozici také informační letáky 
a možnost podepsat petici proti Air France.

Primáti jsou používáni k nejrůznějším poku-
sům, například k testům toxicity nebo 
k výzkumu nemocí. Makakové dlouhoocasí, 
makakové rhesus a další druhy primátů se 
buď odchytávají z divoké přírody v zemích 
jihovýchodní Asie, nebo jsou chováni 
v nevhodných podmínkách ve velkých chov-
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pravou primátů skončila i ona. Pak bude zásobo-
vání laboratoří opicemi mnohem složitější.

Během přepravy jsou zvířata odtržena 
od svých rodinných skupin, umístěna do malých 
dřevěných beden a přepravována jako náklad 
v podpalubí dopravních letadel. V průběhu dálko-
vých letů opice strádají hladem a žízní a jsou stre-
sovány hlukem, extrémními změnami teplot a špat-
ným větráním. Toto utrpení trvá celé dny a může 
mít za následek i smrt. Na zvířata, která přežijí, 
čeká další utrpení a následně smrt v laboratořích.

Problematická není jen etická stránka 
pokusů na zvířatech. Mezidruhové rozdíly 
v anatomii a fyziologii jednotlivých živočiš-
ných druhů znemožňují spolehlivě přenést 
výsledky z pokusů na zvířatech na člověka. 
V mnoha případech se pak při klinickém tes-
tování látek na lidech objevují vedlejší 
účinky, které se při testech na zvířatech 
neprojevily. Svoboda zvířat z těchto důvodů 
dlouhodobě vyzývá k větší podpoře vývoje a vyu-
žívání alternativních metod a k zákazu testování 
a výzkumu na zvířatech. Mezi metody bez zvířat 
patří například moderní zobrazovací techniky, 
počítačové modely, buněčné kultury nebo studie 
mikrodávek na lidských dobrovolnících.

Podepište prosím petice proti přepravě 
opic do laboratoří společností Air France. Petici 
najdete na http://eceae.org/cs/what-we-do/
campaigns/say-no-to-air-france. Děkujeme!

Další informace najdete na www.pokusyna-
zviratech.cz, www.eceae.org.

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

ných zařízeních v těchto zemích. Pak jsou 
letecky přepravováni do Evropy a USA. Protesty 
veřejnosti přesvědčily mnohé letecké společ-
nosti, aby s přepravou opic skončily. Několik 
aerolinek se však na tomto obchodu i nadále 
podílí. Air France je mezi nimi poslední 
evropskou leteckou společností. Ochránci 
zvířat v Evropě se proto v posledních letech spo-
lečně snaží tuto společnost přesvědčit, aby s pře-

Události
ve Svobodě zvířat
Veletrh neziskových organizací
Dne 23. dubna se ve Fóru Karlín konal NGO Market (Vele-
trh neziskových organizací), kterého jsme se tradičně 
účastnili se svým infostánkem. Návštěvníci si s námi 
povídali o aktuálních kampaních a měli možnost pode-
psat petici, vzít si informační materiály nebo si udělat 
radost nějakou věcí z našeho e-shopu.

Prezentace Svobody zvířat  
v Lysé nad Labem
Dne 10. května proběhla v klubu Patro v Lysé nad Labem 
přednáška o činnosti Svobody zvířat spojená s malým 
veganským rautem.

Putovní výstavy
Během dubna a května měli návštěvníci dětské kavárny 
Matky sobě v Kutné Hoře možnost shlédnout naši 
putovní výstavu o odpovědném spotřebitelství. 
V knihovně města Mladá Boleslav byla ve stejném 
období umístěna výstava o kožešinovém průmyslu 
a zájemci zde mohli podepsat petici za zákaz chovu tzv. 
kožešinových zvířat. Výstava o kožešinové problematice 
také doplnila dubnovou premiéru absolventské insce-
nace studentů z Katedry činoherního divadla DAMU 
Rituální vražda Gorge Mastromase. V rámci dubnových 
repríz si mohli návštěvníci prohlédnout i soutěžní pla-
káty DAF (Design Against Fur).

Kontaktní osoba pro putovní výstavy: Alžběta Fran-
ková (vystavy@svobodazvirat.cz).
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Zabíjení pouličních psů v Baku

Místní ochránci zvířat v Baku (Ázerbájdžán) 
zveřejnili šokující záběry těl psů spálených 
v peci. V Baku se budou v létě tohoto roku 

konat Evropské hry. Ochránci zvířat tvrdí, že místní 
úřady se snaží „vyčistit“ město právě před těmito 
hrami, nechávají střílet pouliční psy, malí psi 
a štěňata jsou umláceni lopatami (ve snaze ušetřit 
střelivo). Těla psů jsou pak spalována.

Přestože Ázerbájdžán ratifikoval Evropskou úmluvu 
o ochraně domácích zvířat v roce 2007, vláda stále 
nepřijala humánní metody ke kontrole populace pou-
ličních zvířat. Naopak, vláda nechala oficiálně zřídit 
oddělení pro „boj s pouličními zvířaty“.

Zdroj: www.oipa.org

Vietnamský ministr kultury  
odsoudil krutý rituál 
Vietnamský ministr kultury, sportu a turismu v míst-
ních novinách deklaroval svůj nesouhlas s festivaly 
zahrnujícími kruté rituály. Zmiňoval se o neslavně 
proslulé veřejné porážce prasat při festivalu ve ves-
nici Nem Thuong. Během festivalu vesničané před-
vedou dvě vyděšená prasata a přeseknou jim hrdlo, 
zatímco mají zvířata svázané nohy provazem. Poté 
si vesničané odebírají krev jako talisman pro štěstí 
a prosperitu.

Zdroj: www.oipa.org

Slovensko omezí vystupování  
zvířat v cirkusech

Ochráncům zvířat ze slovenské 
organizace Sloboda zvierat se podařilo 
přesvědčit ministerstvo zemědělství, 

aby připravilo novelu zákona, která by měla 
omezit vystupování volně žijících zvířat 
v cirkusech. Mluvčí ministerstva zemědělství 
Peter Hajnala potvrdil, že rezort založil 
pracovní skupinu, která by se měla 
dlouhodobě zabývat komplexním řešením 
ochrany zvířat. Jednou z priorit této skupiny 
je téma tzv. cirkusových zvířat a příprava 
vlastního návrhu novely.

Sloboda zvierat bojuje za zákaz vystupování 
zvířat v cirkusech již roky, petici s tímto poža-
davkem podepsalo více než 54 tisíc lidí. Slo-
vensko nemá žádné vlastní cirkusy, je ale 
oblíbenou destinací zahraničních cirkusů. 
Přijetím novely zakazující vystupování volně 
žijících zvířat by se Slovensko zařadilo po bok 
států jako je Řecko, Rakousko a Slovinsko 
(zákaz vystupování všech zvířat v cirkusech) 
nebo skandinávské země (zákaz veřejného 
vystupování některých druhů nedomestikova-
ných zvířat).

V České republice je zakázáno provádět 
drezúru a používat při cirkusových představe-
ních některé druhy zvířat – např. nově naro-
zené primáty, kytovce, nosorožce, hrochy, 
žirafy nebo tuleně.

Zdroj: www.slobodazvierat.sk,  
www.aktualne.atlas.sk
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Distribuce Svobody zvířat
V e-shopu Svobody zvířat naleznete trička s nápaditými 
motivy, krásné látkové tašky, vitaminy pro vegany, zají-
mavé knihy a řadu dalšího zboží s tematikou ochrany zví-
řat. Nákupem výrobků z e-shopu podpoříte činnost naší 
organizace. Další výrobky naleznete na www.svobodazvi-
rat.cz/e-shop (pro členy SZ 10% sleva na všechno pro-
dejní zboží).

Podpořte prosím naši práci  
a pomozte nám chránit zvířata!
Staňte se i Vy dobrovolníkem, členem či dárcem Svobody 
zvířat a chraňte s námi zvířata před krutostí! Čím více nás 
bude, tím efektivněji a rychleji můžeme měnit svět k lep-
šímu. Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme!

Staňte se dobrovolníkem
Dobrovolnická činnost a Svoboda zvířat jdou ruku v ruce 
od samého počátku. Bez lidí, kteří se rozhodli investovat 
svoji energii a čas do ochrany zvířat bychom nedokázali 
ani zlomek toho, co máme úspěšně za sebou. Možností, 
jak se zapojit, je celá řada a každý si u nás přijde na své. 
Pokud Vás láká dobrovolnická činnost, napište nám 
na dobrovolnici@svobodazvirat.cz.

Členství ve Svobodě zvířat
Naši členové a členky jsou pravidelně informováni o novin-
kách z oblasti ochrany zvířat, dostávají nejnovější infor-
mační materiály, jsou zváni na speciální akce či přednášky 
a navíc mají i slevu v našem e-shopu.

Roční členství přitom stojí pouze 360 Kč. Bližší 
informace o členství a registrační formulář naleznete 
na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-clenem.htm. 
Členství je také možno darovat – o dárkovou poukázku si 
stačí napsat na e-mail clenstvi@svobodazvirat.cz.

Rozšiřte naši členskou základnu a učiňte Svo-
bodu zvířat ještě mnohem silnější!

Staňte se dárcem
Naši činnost můžete podpořit také finančně. Nej-
vhodnější formou je nastavení trvalého příkazu 
z Vašeho účtu na jakoukoli částku. Tak nás můžete 
podporovat pravidelně a nebude Vás to stát žádné 
úsilí. Svobodě zvířat to navíc pomůže dlouhodoběji 
plánovat naši činnost. Zaslat se dá i jakýkoli jednorá-
zový dar. To vše na účet 235379860/0300. Přispět 
můžete i přes PaySec či pomocí platební karty. Svo-
boda zvířat je z téměř 70 % závislá na podpoře indivi-
duálních dárců.

DMS pro Svobodu zvířat
Svobodě zvířat můžete pomoci také 
odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní 
číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Při-
spívat můžete také pravidelně každý měsíc po dobu 
jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK 
SVOBODAZVIRAT na číslo 87 777 a každý měsíc 
po dobu jednoho roku Vám bude automaticky ode-
čtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Chcete být pravidelně 
informováni o činnosti  
Svobody zvířat?
Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svo- 
bodazvirat.cz a my Vám budeme zdarma 
každý měsíc zasílat novinky z naší činnosti 
i ze světa zvířat. Aktuální informace o našich 
aktivitách můžete sledovat i na Facebooku 
(www.facebook.com/Svobodazvirat).

Infocentra Svobody zvířat

Infocentrum Praha
Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 608 880 518
Hodiny pro veřejnost:  
úterý a čtvrtek 12–18 hodin
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum Plzeň
Adresa: Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 444 084
Hodiny pro veřejnost:  
čtvrtek 9–13 hodin
E-mail: info@svobodazvirat.cz

Nabízíme informace a poradenství v oblasti 
ochrany zvířat (pokusy na zvířatech, zodpo-
vědné spotřebitelství, tzv. kožešinová zví-
řata, ochrana koček a hospodářských zvířat, 
právní předpisy v ochraně zvířat). Dále si 
můžete půjčit literaturu, vybrat z desítek 
informačních materiálů, nakoupit benefiční 
a propagační předměty a v neposlední řadě 
se můžete zapojit do ochrany zvířat.

Zpravodaj Svobody zvířat II / 201516

http://www.svobodazvirat.cz/e-shop
http://www.svobodazvirat.cz/e-shop
mailto:dobrovolnici@svobodazvirat.cz
http://www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-clenem.htm
mailto:clenstvi@svobodazvirat.cz
http://www.darcovskasms.cz
mailto:info@svobodazvirat.cz
mailto:info@svobodazvirat.cz
http://www.facebook.com/Svobodazvirat
mailto:infocentrum@svobodazvirat.cz
mailto:info@svobodazvirat.cz

	Tlačítko 29: 
	Tlačítko 35: 
	Tlačítko 36: 
	Tlačítko 37: 
	Tlačítko 38: 
	Tlačítko 39: 


