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Milé čtenářky,
milí čtenáři,

Doufáme, že jste si během léta odpočinuli 
a jste plní síly na přicházející podzim. I pro 
zvířata bylo letošní léto náročné. Zvířata 

na kožešinových farmách, hospodářská zvířata 
ve velkochovech, zvířata v cirkusech a další 
zvířata v letošním tropickém počasí strádala ještě 
více než jindy.

Během léta jsme intenzivně pracovali na kam-
pani Proti srsti, jejímž cílem je uzavření kože-
šinových farem v ČR. Ministr zemědělství Marian 
Jurečka, se kterým jsme se setkali na konci června, 
se bohužel k prosazení takového kroku staví zatím 
vlažně, ale přislíbil projednání této problema-
tiky v Zemědělském výboru Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. S částí členů tohoto 
výboru jsme se setkali na osobních schůzkách 
a snažili jsme se u nich získat podporu zákazu 
kožešinových farem. Díky Vaší pomoci obdrželi 
všichni členové zemědělského výboru množství 
e-mailů se žádostí o podpoření tohoto zákazu. 
V protikožešinové kampani jsme připravovali i další 
kroky, o všech novinkách Vás budeme pravidelně 
informovat během podzimu. Zatím máte stále mož-
nost si na stránkách www.protisrsti.cz stáhnout 
Petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat 
– každý podpis se počítá! Děkujeme!

Také v kampani Za nahrazení pokusů na zví-
řatech práce nestála. Během léta jsme zahájili 
nový projekt Zameťte s krutostí, který je sou-

V hlavním tématu čísla 
na stranách 4–7 se 
dozvíte více o pro-
dukčním rybářství. 
Víte, co všechno musí 
prožít ryba, než se 
dostane na jídelní 
stůl? A co ji všechno 
čeká v době vánočních 
svátků? Tehdy nastává 
skutečné „rybí peklo“.

Vybráno z obsahu

Sekce Za nahrazení 
pokusů na zvířatech 
zahájila novou kampaň 
Zameťte s krutostí. 
Podrobnosti naleznete 
v textu na stranách 
10–11. Stejně jako 
informace o nových 
značkách kosmetiky 
netestované 
na zvířatech.

Už jste někdy 
ochutnali fazolové 
a kapustové  
tacos s omáčkou 
chimichurri? Ne? Tak 
si je zkuste připravit 
sami doma. Recept 
najdete na straně 15.
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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 zví-
řata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají 
hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo 
být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člo-
věka. SZ pořádá odborné konference, besedy, 
výstavy, infostánky, promítání dokumentárních filmů, 
ochutnávky veganských jídel atd. V rámci osvěto-

částí celoevropské kampaně za ukončení testování 
prostředků pro domácnost na zvířatech.

Na následujících stránkách se dozvíte 
o produkčním rybářství v České republice, 
a jak prožívá český kapr Vánoce. Dále si mimo 
jiné můžete přečíst, kde nás bylo možné potkat 
s infostánkem v uplynulých měsících či co se 
událo v ochraně zvířat v jiných zemích. Zajímavá 
je např. zpráva o zákazu používání divokých zvířat 
v holandských cirkusech či text o trofejovém lovu 
v subsaharských zemích Afriky. Na závěr na Vás 
čeká pomyslná sladká tečka v podobě dvou 
veganských receptů.

Děkujeme za podporu, které si velice 
vážíme, a těšíme se na setkání nejpozději u dal-
šího zpravodaje!

 
Lucie Moravcová 
předsedkyně Svobody zvířat

vých kampaní vydává letáky, brožury, plakáty i fil-
mové dokumenty. V současné době se SZ soustředí 
především na kampaně za ukončení chovu tzv. kože-
šinových 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 místech. V rámci kampaní organi-
zuje 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 roce 2006 otevřela SZ v Praze infor-
mační centrum, kde zprostředkovává zájemcům 
informace ze všech oblastí ochrany zvířat. Další 
informační centrum funguje dlouhodobě v plzeňské 
kanceláři SZ, která je zároveň hlavním sídlem organi-
zace. Celá činnost SZ je založena na myšlence nená-
silí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

http://www.svobodazvirat.cz


z toho bylo 131 mil. tun určeno pro lidskou výživu. 
Zatímco z oceánů a kontinentálních šelfů se 
vylovilo 90,4 mil. tun ryb, v akvakulturách se 
„vyprodukovalo“ 63,6 mil. tun ryb, z toho 44,3 mil. 
tun ve sladkovodních akvakulturách.

V současné době dochází k nadměrnému odlovu 
volně žijících populací z oceánů a moří pro-
střednictvím průmyslového a k životnímu pro-
středí často velmi drastického rybolovu. Celo-

Akvakultura

Akvakultura je chov nebo pěstování 
vodních organizmů za použití 
postupů určených ke zvýšení 

produkce těchto organizmů nad přirozenou 
kapacitu životního prostředí. V rámci 
akvakultury se v současnosti neustále zvyšuje 
význam produkce ryb. Celková světová 
produkce mořského rybolovu a akvakultury 
dosáhla v roce 2011 celkem 154 mil. tun, 

světová poptávka po rybách a dalších vodních 
organizmech silně překračuje ekologické meze oce-
ánů a moří a narušuje biodiverzitu. Intenzivním 
rybolovem je v současné době postižena asi jedna 
třetina ploch světových oceánů a dvě třetiny konti-
nentálních šelfů. Zatímco v roce 1980 se mořským 
rybolovem získávalo 19,8 mil. tun, v současnosti je 
celkový výlov téměř 5 krát vyšší. V důsledku součas-
ného průmyslového rybolovu se zdraví mořských 
ekosystémů snížilo o 90 % a 19 % z lovených druhů 
ryb se dostalo na seznam ohrožených druhů, jejichž 
počty klesají pod bezpečné biologické limity.

Situace v ČR
V České republice je veškerá rybářská pro-
dukce vázána na sladkovodní akvakulturu. 
Rybářství a činnosti provozované v rámci tohoto 
oboru můžeme rozdělit na dvě základní oblasti – 
produkční rybářství a hospodaření v rybář-
ských revírech. Pod produkční rybářství se zahr-
nuje rybníkářství (chov kaprovitých a dalších druhů 
ryb v chovných rybnících) a chov ryb ve speciálních 
zařízeních (chov ryb v průtočných systémech, vč. 
recirkulačních a ponořených klecí).

Na území ČR se nachází více než 24 tisíc 
rybníků a vodních nádrží o celkové ploše zhruba 
52 tisíc hektarů. Převážná většina rybníků je využí-
vána pro chov ryb. Součástí českého produkčního 
rybářství je i chov lososovitých ryb realizovaný 
na specializovaných farmách, jejichž roční „pro-
dukce“ je cca 800 tun ryb. V některých případech 
jsou ryby odchovávány i v plovoucích klecích 
na údolních nádržích nebo ve specializovaných 
objektech s průtokem či recirkulací vody. Průměrná 
„produkce“ v tradičním rybníkářství je 400–500 kg 
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Intenzivní chov sladkovodních ryb
Intenzivní chov ryb je charakteristický vysokou 
„produkcí“ ryb z jednotky objemu vody, založený 
na výrazně převažující nebo zcela výlučné výživě 
chovaných ryb pomocí krmných směsí a použití 
různé podpory chovu. Rozlišuje se intenzivní chov 
ryb (obvykle kapra) v rybnících a intenzivní chov růz-
ných druhů ryb v chovatelských zařízeních (v nádržích 
s průtočným nebo recirkulačním systémem nebo 
v ponořených klecích ve stojaté nebo průtočné vodě).

Historie produkčního rybářství v ČR
Počátky českého produkčního rybářství sahají do hlu-
boké historie. První písemné záznamy o budování ryb-
níků v českých zemích a hospodaření na nich pochází 
z 11. a 12. století. Nejstarší rybníky patřily klášterům 
a hlavní chovnou rybou byl kapr. Od poloviny 14. sto-
letí došlo k výraznému rozvoji rybníkářství. Rozloha 
rybníků postupně narůstala, na konci 16. století 
dosáhla 180 tisíc ha. V posledních desetiletích 18. 
století poklesla plocha rybníků na cca 77 tisíc ha 
a v dalším období se stabilizovala na cca 44 tisíci ha. 

ryb na hektar rybniční plochy, intenzivní chovy 
„produkují“ i 1000 kg a více ryb na hektar. V kle-
cových, průtočných a zejména recirkulačních 
systémech s intenzivním chovem ryb se dosahuje 
hodnot desítek až stovek kg vyprodukovaných 
ryb z m3 vody. Celkem se v ČR v roce 2014 
„vyprodukovalo“ kolem 20 tisíc tun ryb. 
Na domácím trhu se uplatní přibližně 60 % 
ryb chovaných na našem území, zbytek ryb 
je určen pro export.

Produkční rybářství

Pod pojem „produkční rybářství“ se 
zahrnuje zejména chov kaprovitých 
a dalších druhů ryb chovaných 

v rybnících, v omezené míře i přehradních 
nádržích a chov lososovitých ryb 
v umělých podmínkách. Ve vodách České 
republiky žije více než 60 druhů ryb. 
Chovatelsky se využívá asi pětina z nich.

Dominantní rybou českého produkčního 
rybářství je kapr. Zhruba 65% „produkce“ 
kapra se na domácím trhu prodá koncem 
roku v souvislosti s Vánocemi prodejem 
na sádkách nebo z kádí umístěných na dočas-
ných prodejních místech. Druhou v pořadí je sku-
pina býložravých ryb (cca 5 %), kam se řadí přede-
vším amur. Chov lososovitých ryb (cca 4 %) je 
u nás omezen špatnou dostupností odpovídají-
cího množství a kvality vody a chov v odchovných 
systémech nedosahuje významných hodnot. 
Chov dravých ryb (cca 1–1,5 %) je limitován 
v důsledku náročnosti odchovu plůdku a jeho 
vysoké úmrtnosti.

Většina rybníků, na kterých se dnes hospodaří, byla 
zbudována v 15. a 16. století. „Produkce ryb“ se 
odvíjela více než od plochy rybníků spíše od úrovně 
chovatelské technologie. Ve druhé polovině 16. sto-
letí, kdy u nás bylo rybníkářství na vrcholu, dosaho-
vala 4–6 tisíc tun. Od roku 1990 se roční produkce 
ustálila na hodnotě cca 20 tisíců tun.

Problémy intenzivního chovu ryb
Techniky intenzivního chovu ryb s sebou 
nesou řadu problémů. Ryby jsou chovány 
v nepřirozené koncentraci, v důsledku čehož 
může snáze docházet k jejich poraněním, např. 
zraněním ploutví, a celkovému oslabení zvířat. 
Vznikají tak vhodné podmínky k šíření různých 
závažných infekčních, často silně bolestivých 
chorob. Původci těchto chorob mohou být viry, 
bakterie, plísně, paraziti i řasy. Níže uvádíme několik 
příkladů.

Koiherpesviróza
Původcem onemocnění je koiherpesvirus, hlavní 
vstupní branou infekce jsou žábry. Onemocnění 
postihuje až 100 % obsádky, úhyny postihují 70–90 % 
chovaných ryb. Onemocnění se může projevit dez-
orientovaným plaváním, ryby se shromažďují 
u přítoku a u hladiny, mají zrychlené dýchací 
pohyby, nepravidelné vybarvení žaber až silné 
nekrotické změny, zapadlé oči a skvrnitý 
vzhled kůže.

Erytrodermatitida kaprů 
Původcem tohoto onemocnění jsou bakterie rodu 
aeromonas. Nejnáchylnější rybou k této nákaze je 
kapr obecný, ale napadá i cejny, karase nebo štiky.
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Česká legislativa
Chovem ryb se u nás zabývá množství legislativních 
předpisů, uvádíme zde jen několik nejvýznamnějších.
■	 Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 

rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství)

■	 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon)

■	 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny

■	 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pleme-
nitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon)

■	 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon)

Po propuknutí choroby vznikají zánět-
livá ložiska na kůži, která přecházejí až 
do hlubokých vředů, u nichž se může 
obnažit svalovina a dokonce může dojít 
i k perforaci tělní dutiny. Napadeným 
rybám tmavne pokožka a přestávají přijí-
mat potravu. V konečné fázi nemoci trpí ryba 
celkovou vodnatelností, která se proje-
vuje zježením šupin, exoftalmem (tj. 
vypoulenýma očima) a anémií žaber.

Rozhodujícím faktorem pro rozvoj cho-
roby u kapra je nedobrá kondice a špatný 
stav kůže. Ohroženy jsou i ryby, u nichž 
došlo k mechanickému poranění, např. při 
výlovech.

Jarní virémie kaprovitých
Jedná se o závažné a prudce nakažlivé virové 
onemocnění, které může způsobit hromadné 
úhyny, a to zejména mezi kapry. Jeho původ-
cem je rhabdovirus carpio. 

Mezi příznaky nemoci patří zvětšení 
tělní dutiny, vypoulení očí, krváceniny 
na žábrách, v kůži, svalovině či v plyno-
vém měchýři. V pokročilém stádiu onemoc-
nění je patrná celková chudokrevnost. 
Nemocí infikovaní jedinci se shromažďují 
u břehů, v tišinách a u přítoků, lze u nich pozo-
rovat ztrátu reflexů, poruchy plavání 
a nenormální polohu těla. Posléze napa-
dené ryby hynou u dna.

Chronická forma nemoci je charakteri-
zována především degenerativními změnami 
na vnitřních orgánech (virus napadá zejména 
ledviny, střevo a játra).
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České Vánoce

Vánoce jsou s oblibou nazývány svátky 
klidu a míru. Jak ale asi prožívá Vánoce 
český kapr?

Výlov probíhá obvykle více než měsíc 
před samotnými Vánocemi. Před výlovem se 
nejprve několik dní vypouští voda z rybníku. Ryby 
se proto musejí stahovat na nejhlubší místo ryb-
níku – postupně se zmenšuje jejich životní pro-
stor a narůstá koncentrace ryb, což je pro ně 
nesmírně stresující. Na větších rybnících rybáři 
kapry do loviště nahání mlácením tyčí do vody. 
Po vylovení je prováděno třídění ryb dle veli-
kosti – rybáři je posouvají po dlouhé vaně 
s otvory, jimiž propadávají malé ryby.

Kapři jsou tradičně prodáváni z kádí 
na ulicích. V kádích s nimi prodejci neustále 
manipulují, přehazují je a míchají vodou, aby 
nalezli rybu vhodné váhové kategorie. Ryby jsou 
z kádí vytahovány pomocí sítí, v jejichž okách se 
jim může vzpříčit nebo natrhnout ploutev. Někteří 
prodejci z pohodlnosti ryby z vody vytahují 
za žábry, což vede k poraněním, jelikož žábry 
nejsou stavěné na to, aby unesly celou váhu těla.

Kapři jsou obvykle zabíjeni přímo 
na ulici. Podle předpisů by měli být nejprve 
omráčeni ranou do hlavy a poté vykrveni. 
V praxi se ale tento postup často nedodr-
žuje, a to i z toho důvodu, že kapry před Vánoci 
často prodávají nezkušení brigádníci. Někteří 
kapři nejsou při usmrcování dostatečně omrá-
čeni, jiní zase nejsou vykrveni hned po omráčení, 
a mohou se tak později probudit s těžkými 
bolestmi hlavy.

Část ryb si kupující odnášejí domů živé. Tito 
kapři jednak prožijí obrovský stres z transportu 
na vzduchu (obvykle v igelitové tašce), následně je 
čeká „pobyt“ v domácnosti, kde jsou často považováni 
za „mazlíčka“ na hraní pro děti. Zabíjení v domácnos-
tech není prakticky nijak kontrolováno. Ryby tak v řadě 
případů zabíjejí zcela nezkušení lidé. I v případě, že se 
rozhodnou rybu „zachránit“ a vypustí ji zpět do pří-
rody, dojde bohužel ve většině případů k úmrtí ryby. 

Po celou dobu před porážkou kapři nedostávají 
žádné krmivo, čímž se zlepšuje kvalita prodávaného 
masa. V přirozených podmínkách by kapři sice přešli 
do stavu zimního spánku a také by přes zimu nepřijí-
mali potravu, v umělém prostředí sádek ale do tohoto 
stavu nepřejdou, a mají proto výrazně vyšší výdej ener-
gie. Odepřením potravy dochází jednak k oslabení 
imunitního systému a rozvoji řady nemocí, jednak 
kapři velmi pravděpodobně strádají i pocitem hladu.

Výlov, transport a procedury spojené 
s pobytem v kádích na ulici a necitlivým zacháze-
ním ze strany prodejců mohou vést k vážným 
zraněním kůže, ploutví a žaber. V důsledku zra-

nění, nemocí, tepelného šoku, stresu či udu-
šení, uhyne část ryb ještě před porážkou.

Kapr je v Česku obecně považován za tra-
diční vánoční pokrm. Ve skutečnosti ale tato tra-
dice není zas tak stará. Kapr (upravovaný tzv. 
„na černo“) se na vánočním stole začal objevovat až 
na začátku 19. století, a to spíše v rybníkářských oblas-
tech a v zámožnějších rodinách. Oblíbeným a rozšíře-
ným jídlem se stal až smažený kapr v průběhu 20. stol. 
Naopak opravdu tradiční staročeské vánoční 
pochoutky byly bezmasé – např. černý kuba, hra-
chová či houbová polévka, cukroví či sušené ovoce.

Pokud chcete opravdu prožít Vánoce, které 
by neznamenaly utrpení pro jiné živé bytosti, při-
pravte si na vánoční stůl veganské menu. Recept 
na takovou štědrovečerní večeři naleznete např. 
na www.vanocebeznasili.cz/takeaction.php.

Zdroj: www.awionline.org/content/fish-farming, 
www.vanocebeznasili.cz, www.eagri.cz, www.isvav.cz, 

www.apic-ak.cz

Připravila: Lenka Hecová  
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)

www.svobodazvirat.cz 7
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Německo zvažuje zákaz chovu  
tzv. kožešinových zvířat

Další pozitivní zpráva přišla z Německa, 
kde se v červenci tamější Spolková 
rada (Bundesrat) vyslovila pro zákaz 

chovu a zabíjení tzv. kožešinových zvířat. 
Návrh novely německého zákona na ochranu 
zvířat bude nyní předán Spolkovému sněmu 
(Bundestag). Přijetí návrhu Spolkovým 
sněmem by znamenalo ukončení chovu  
tzv. kožešinových zvířat v Německu.

V současné době (od 1. ledna 2012) platí 
v Německu velmi přísné standardy pro chov 
tzv. kožešinových zvířat. Tyto podmínky vychá-
zejí z jejich etologických potřeb, což zároveň 
v praxi téměř znemožňuje jejich chov (zvířata 
musí mít například obohacené klece pro své 

zabavení, například tunely a roury, kterými mohou 
prolézat).

Před zavedením těchto opatření bylo v celém 
Německu 25 kožešinových farem, po jejich 
postupné implementaci klesl počet farem asi na 8. 
Předpokládá se, že jich bude nadále ubývat, pro-
tože se za těchto podmínek chov stal pro far-
máře nerentabilním. Od 1. ledna 2017 nabudou 
účinnosti další zpřísňující podmínky chovu – zví-
řata budou mít několikanásobně větší a vyšší klece 
bez drátěné podlahy, vybavené podle jejich etolo-
gických potřeb. Zvířata budou muset mít např. 
umožněné hrabání, dále musí mít k dispozici vodní 
nádrž a další speciální vybavení pro obohacení 
klecí. Tato nová opatření tedy prakticky zne-

možní chov a pravděpodobně bude i nadále 
docházet k uzavírání zbytku kožešinových 
farem na území Německa.

Jak je vidět na tomto příkladu našich západ-
ních sousedů, je úprava a zpřísnění podmínek chovu 
(tak aby aspoň minimálně vyhovoval potřebám zví-

Zpravodaj Svobody zvířat III / 2015

Hugo Boss přestává  
prodávat pravé kožešiny

Po dlouhých, avšak věcných, debatách mezi 
Aliancí za módu bez kožešin (Fur Free 
Alliance, FFA), jíž je Svoboda zvířat členem, 

a firmou Hugo Boss jsme se dočkali konečného 
rozhodnutí: Hugo Boss již nebude prodávat 
žádné výrobky obsahující pravou kožešinu. 
Společnost své stanovisko zveřejnila v dokumentu 
HUGO BOSS Sustainability Report 2014.

Hugo Boss přestane nabízet veškerou kožešinu, 
včetně králičí, počínaje kolekcí pro podzim/
zimu 2016. Připojuje se k rostoucímu seznamu 
obchodních značek a maloobchodních prodejců 
bez kožešin, jako jsou například Tommy Hilfiger, Cal-
vin Klein, Stella McCartney, Zara, Net-A-Porter, 
H&M nebo ASOS.

Kampaň Proti srsti
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 Zákaz chovu
 Zákaz chovu některých druhů
 Nepřímý zákaz chovu

řat) pouhým prodloužením konce kožešinových 
farem. Jak již bylo řečeno, již za stávajících podmí-
nek je chov pro farmáře nerentabilní a dalším zpřís-
ňováním podmínek se to nezmění. Možná právě 
proto se většina z osmi zbývajících farem brání 
novým nařízením a snaží se napadat regulace 
u soudu. Ke stávající situaci se jako jedna z mála 
postavila spolková země Meklenbursko – Přední 
Pomořansko, která navrhla vyrovnání dvěma největ-
ším farmám nacházejícím se na jejím území. Farmá-
řům povolí i nadále pro-
vozovat své farmy, aniž 
by splňovaly nejnároč-
nější standardy až 
do konce roku 2017, ale 
na oplátku požaduje uza-
vření farem od 1. 1. 2018. 
Součástí dohody je 
i zastavení veškerých 
právních případů, které 
se daného tématu týkají.

Evropské kožeši-
nové farmy jsou pod 
značným tlakem veřej-
nosti i zákonodárců. 
Chovné podmínky na 
kožešinových farmách 
jsou z etologického 
hlediska naprosto ne- 
vyhovující a možný zákaz kožešinových farem 
je založen mimo jiné na skutečnosti, že pro 
zabíjení zvířat pro kožešinu není žádný 
morálně ospravedlnitelný důvod. Pokud by 
návrh novely německého zákona na ochranu zvířat 
Spolkový sněm přijal, a došlo by tak k ukončení 

faremního chovu kožešinových zvířat, stalo by se 
Německo další zemí Evropy bez kožešinových 
farem. Situaci samozřejmě nadále monitorujeme.

Více informací najdete na www.protisrsti.cz 
nebo na www.furfreealliance.com

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

a Tereza Bílá (protisrsti@svobodazvirat.cz)

Kampaň Proti srsti, jejímž cílem je prosadit 
zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR, 
můžete podpořit finančně na číslo účtu 
235 379 860/0300. Na www.protisrsti.cz si 
též stále můžete stáhnout Petici za zákaz 
chovu tzv. kožešinových zvířat. Děkujeme!
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Kampaň
Za nahrazení pokusů na zvířatech

Zpravodaj Svobody zvířat III / 2015

Zameťte s krutostí – nová  
kampaň Svobody zvířat

Tisíce zvířat po celé Evropě stále trpí 
a umírají při testech prostředků pro 
domácnost. Produkty nebo složky 

těchto produktů jsou králíkům, křečkům, 
potkanům a myším aplikovány injekčně, 
musí je vdechovat či jsou jimi násilně 
krmeni a následně zabiti. To vše jen pro 
testování výrobků, jako jsou prostředky na nádobí, 
osvěžovače vzduchu a tablety do myčky.

Společnosti bez krutosti přitom dokazují, že je 
možné vyrábět produkty pro domácnost bez 

působení utrpení zvířatům. Lze použít stávající 
kombinace bezpečných ingrediencí. Tam, kde se 
vytvářejí kombinace nové, existují schválené moderní 
a humánní techniky, které mohou být levnější, bezpeč-
nější a efektivnější (např. testy na umělé pokožce).

Evropská koalice za ukončení pokusů 
na zvířatech (ECEAE) proto na konci července 
spustila kampaň Zameťte s krutostí, jejímž cílem 
je zákaz testování prostředků pro domácnost 
v EU, stejně jako se to již podařilo u kosmetiky. Svo-
boda zvířat se jako členská organizace ECEAE k této 
kampani připojila a koordinuje ji v ČR.

Součástí kampaně je petice, kterou najdete 
v elektronické podobě na webu www.svobodazvirat.cz/
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zapojte-se/zametteskrutosti/. Je také možné stáh-
nout si papírovou verzi petice a shánět další pod-
pisy. Vydali jsme i leták a samolepky, zapojit se tedy 
můžete i šířením materiálů ve svém okolí (pište si 
o ně na materialy@svobodazvirat.cz nebo navštivte 
naše infocentra). Pomůže nám samozřejmě 
i finanční pomoc pro tisk dalších materiálů, jak pro 
veřejnost, tak pro europoslance, které plánujeme 
oslovit. Děkujeme za pomoc!

Nabídka kosmetiky netestované 
na zvířatech se opět rozšířila

Nabídka kosmetiky netestované na zvířatech 
s certifikátem HCS (Humánní kosmetický 
standard) je zase o několik značek širší 

a nákup bez krutosti tak ještě snazší!

Milani je americká značka převážně dekorativní kos-
metiky s širokou nabídkou výrobků a relativně nízkými 
cenami. K dostání v několika českých e-shopech.

Podobnou nabídku má i další americká značka 
Jordana, která je taktéž k dostání v českých e-sho-
pech. I u této značky Vás jistě potěší příznivé ceny.

Výrobky následujících značek lze koupit pouze 
přes internet (ze zahraničních stránek výrobců):
■	 Adam’s Naturals je americká značka. 

Jedná se o ručně vyráběná, fair trade mýdla 
z olivového oleje. Část ze zisku putuje cha-
ritativním organizacím na Blízkém východě.

■	 CORE cosmetics je švédská značka pří-
rodní dekorativní kosmetiky.

■	 Americká značka Ecocolors nabízí přírodní 
vlasovou kosmetiku včetně barev na vlasy, 
což je něco, co zde dosud chybělo.

■	 Další značka Emerita nabízí přírodní bio-
kosmetiku. Mezi výrobky najdete pro-
středky pro intimní hygienu, dámské hygie-
nické prostředky, lubrikační gely apod.

■	 Farm Dog Naturals nabízí bylinné pro-
středky pro psy i čisticí prostředky pro 
odstranění nečistot po zvířatech.

■	 FíOR Minerals je značka přírodní vegan-
ské dekorativní kosmetiky.

■	 Gloss & Toss je značka veganské vlasové 
kosmetiky a prostředků na nehty.

■	 Mrs. Conn’s Bath Day nabízí přírodní 
mycí prostředky pro koně.

■	 Francouzská značka Patyka nabízí dekora-
tivní i tělovou přírodní biokosmetiku.

Seznam všech značek s HCS (anebo 
HHPS pro prostředky pro domácnost) najdete 
na webu www.netestovanonazviratech.cz.

Možné také je hledat značky podle něko-
lika kritérií (např. typ výrobků, vegetariánské či 
veganské složení apod.) i na novém webu Cru-
elty Free International – www.crueltyfreeinter-
national.org/LeapingBunny.

Svoboda zvířat opět upozornila 
na problém testování Botoxu

Již po čtvrté pořádala letos v červnu ECEAE 
celoevropský týden proti testování Botoxu 
na zvířatech. I tentokrát jsme se k akci připojili.

Botox je asi v polovině případů používán v kos-
metickém průmyslu k vyhlazování vrásek, přesto 
se však na něj nevztahuje zákaz testování kos-
metiky na zvířatech (nesplňuje definici pro kosme-
tiku).

K testování Botoxu na myších dochází 
i přesto, že je již několik let k dispozici schválená 
alternativní metoda bez zvířat (na lidských buň-
kách). Tuto metodu používá společnost Allergan, ale 
ostatní výrobci se stále drží zastaralého testu poloviční 
smrtelné dávky (LD50). Při něm je roztok botulotoxinu 
myším injekčně aplikován do břišní dutiny. Každé sku-
pině myší je podána jiná dávka Botoxu a cílem je zjistit, 
která dávka zabije přesně polovinu myší. Pro zvířata to 
znamená děsivé utrpení kvůli pomalému dušení způso-
benému postupnou paralýzou svalů, a to za jejich 
plného vědomí.

Je zřejmé, že tento test na zvířatech je možné 
zcela nahradit, jako to již jedna společnost učinila. Je 
proto nutné přimět ostatní výrobce, aby ji následovali. 
Pošlete prosím těmto firmám protestní dopis. Vzor 
tohoto dopisu a další informace najdete na www.poku-
synazviratech.cz/botox.htm. Děkujeme.

Další informace najdete na  
www.pokusynazviratech.cz, www.eceae.org

Připravila: Barbora Bartušková Večlová  
(pokusy@svobodazvirat.cz)
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Kampaň
Cirkusy bez zvířat

Zpravodaj Svobody zvířat III / 2015

Nizozemské cirkusy  
bez divokých zvířat

V Holandsku byl na konci roku 2014 
schválen zákaz používání divokých zvířat 
v cirkusech. Zákaz vstoupil v platnost 15. 

září 2015 a týká se všech cirkusových atrakcí 
v Holandsku. Pro divoká zvířata jako jsou lvi, 
medvědi, sloni nebo žirafy je život v cirkuse 
utrpením – strádají především neustálým 
stěhováním a životem v nevyhovujícím prostředí, 
jsou nuceni vykonávat nepřirozené triky 
v cirkusových arénách.

V Holandsku je 22 aktivních cirkusů, z toho 16 
vlastnilo celkem 119 různých divokých zvířat. Mezi 
druhy, které jsou zde od poloviny září zakázány, 
patří žirafy, sloni, tygři, zebry, lachtani a primáti. 
Asociace holandských organizací na ochranu zvířat 
Wilde Dieren de Tent Uit vedla kampaň za tento 
zákaz 9 let a po schválení zákazu nabízela cirkusům 
pomoc s hledáním vhodného nového domova pro 
dotyčná zvířata.

Novinky z dalších evropských zemí
Na Slovensku a v Bulharsku už nebudou k vidění 
divoká zvířata v cirkusech. Tyto a další země se tak 
přidají k moderním evropským státům, které 
respektují zvířata jako vnímající bytosti.

Úspěch byl nově zaznamenán také v Katalán-
sku, kde bude od července 2017 zakázáno využí-

vání divokých zvířat v cirkusech. Přítomnost ostat-
ních zvířat v cirkuse bude individuálně posuzovat 
speciálně zřízena odborná komise.

Za zmínku stojí Švýcarský národní cirkus 
Knie, který nebude od příštího roku využívat slony 
pro svá představení. Jeden z ředitelů cirkusu uvedl, 
že k rozhodnutí vedlo více důvodů – mimo jiné 
smrt tří slonů (jeden zemřel věkem, dva v důsledku 
nemoci) a extrémní letní teploty.

Další informace najdete  
na www.cirkusybezzvirat.cz

Připravila: Alice Koubová  
(cirkusy@svobodazvirat.cz)
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Evropo, uzavři delfinaria!

Na konci června proběhla v Bruselu 
mezinárodní demonstrace za uzavření 
delfinárií v Evropě. Akci s názvem „Evropo, 

uzavři delfinária!“ pořádaly společně organizace 
Bite Back a Sea Shepherd Belgium za podpory 
dalších organizací na ochranu zvířat (např. 
Dauphins Libres, BlueShark and Dolphinmotion) 
a účastnilo se jí kolem 350 ochránců zvířat 
z různých zemí světa.

Evropská legislativa sice zakazuje komerční využí-
vání mořských savců, umožňuje ale výjimku pro 
vědecké nebo vzdělávací účely. Právě osvětou veřej-
nosti zdůvodňují delfinária svou existenci. Aktivisté 

Události ve světě
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Trofejový lov 
v subsaharské Africe

V červenci obletěla svět 
a pobouřila veřejnost 
zpráva o zabití lva Cecila 

v Zimbabwe. Jaký je vlastně 
postoj afrických zemí 
k trofejovému lovu?

Trofejový lov je nabízen ve 23 
subsaharských zemích a vytváří 
obrat odhadem několik set mili-
ónů amerických dolarů ročně. 
Podle expertních analýz ale míst-
ním obyvatelům zůstává jen méně 
než 3 % z tohoto zisku.

V některých zemích (jako 
např. Tanzanie, Mozambik, Nami-
bie nebo Jižní Afrika) funguje rela-
tivně efektivní a transparentní 
systém kontroly, většina z 23 
zemí, kde je trofejový lov legální, 
ale trpí politickou nestabilitou 
(např. Čad, Mali, Senegal, Togo, 
Nigérie), která neumožňuje zavést 
a udržet účinné kontrolní mecha-
nismy lovu a transparentně využít 
získané finance.

Zcela opačný přístup zau-
jímá Botswana, která v roce 2014 
lov zakázala. Zisky z turismu v této 
zemi tvoří kolem 12 % HDP. Odha-
duje se, že lov v Botswaně vytvářel 
kolem 1000 pracovních míst. Bot-
swana ale nemá vzhledem k před-

pokládaným i historickým výděl-
kům z fotografického sektoru 
turismu obavy z finančních 
dopadů zákazu lovu. Za zásadní 
považuje vliv zákazu na omezení 
pytláctví a nelegálního trhu. Zákaz 
lovu v Botswaně se týká všech 
druhů zvířat a platí jak pro místní, 
tak pro cizince. Mluvčí vlády 
v Botswaně Jeff Ramsay v reakci 
na zabití lva Cecila uvedl: „Jsme 
nezlomně přesvědčeni, že trofe-
jový lov ohrožených druhů zvířat, 
jako jsou lvi, maří naše snahy 
o potlačení pytláctví, jelikož pod-
poruje ilegální trh, který zase 
na oplátku podporuje pytláctví.“

Zajímavý krok učinily také 
některé aerolinky, jako Delta Air 
Lines, Lufthansa nebo American 
Airlines, které na svých strojích 
celosvětově zakázaly přepravu 
všech trofejí ze lvů, leopardů, 
slonů, nosorožců a buvolů. To lov-
cům značně ztěžuje návrat 
do vlasti se získanými „trofejemi“. 
Doufejme, že se jejich řady budou 
v reakci na veřejné mínění rozši-
řovat.

Zdroj: www.timeslive.co.za, 
www.peta.org.uk, www.nytimes.com

Připravila: Lenka Hecová 
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)

proti tomu namítají, že odchyt, chov v zajetí a výcvik delfínů 
natolik ovlivňují jejich chování a potlačují jejich instinkty, že už 
tato zvířata nemohou být použita k edukačním účelům.

Delfinária fungují ve většině evropských zemí. Nejvíce 
kytovců chovají delfinária např. ve Španělsku nebo Francii.

Zdroj: www.biteback.org, www.ekolist.cz
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Události ve Svobodě zvířat
Prezentace Lush  
a neziskových organizací

28. května uspořádaly společnost  
Lush a tři neziskové organizace 
(Svoboda zvířat, Prales dětem 

a Nekupuj. Adoptuj!) společnou prezentaci  
svých eticko-ekologických aktivit.

Britská kosmetická značka 
Lush je známá svým pozi-
tivním přístupem k přírodě, 
zvířatům i lidem. Vyrábí kosmetiku netestovanou 
na zvířatech, používá přírodní a fair trade ingredience 
a podporuje neziskové organizace.

Lush prodejem svého „dobročinného kelímku“, 
krému Charity Pot, finančně podpořil projekty výše 
uvedených organizací. Seznam podporovaných pro-
jektů se bude neustále obměňovat. Zároveň je značka 
LUSH spoluzakladatelem mezinárodního ocenění Lush 
Prize, odměňující pokrok v rozvoji alternativ k poku-
sům na zvířatech.

Prezentace pro média se týkala jak těchto aktivit 
společnosti Lush, tak i podpořených projektů. Každá 
organizace měla možnost představit své projekty, 
na které budou použity vybrané peníze.

Jsme moc rádi, že si společnost Lush vybrala 
Svobodu zvířat a její kampaň Proti srsti. Díky prodeji 
krému Charity pot jsme získali další prostředky na tisk 
informačních materiálů, lobování, organizování veřej-
ných akcí apod. Díky prezentaci pro média jsme navíc 
měli možnost informace o problematice tzv. kožešino-
vých zvířat medializovat a zasáhnout širší veřejnost.

Veggie parade
20. června 2015 jsme se účastnili 7. ročníku 
Veggie Parade, který se konal v pražské Stro-
movce. Veggie Parade je mezinárodní oslava etic-
kého způsobu života, pořádaná každý rok v různých 
metropolích. Jejím cílem je vnést mezi širokou veřej-
nost informace o zneužívání zvířat a nabídnout etické 
řešení tohoto dalekosáhlého problému, upozorňovat 
na nespravedlivé zacházení se zvířaty a mluvit o zby-
tečnosti jejich umírání v nejširším kontextu.

Nefestík
Ve dnech 19. – 21. června proběhla v zápa-
dočeském Nepomuku svérázná a pestrá 
přehlídka nekomerční hudby, neprofesio-
nálního divadla a studentských filmů 
s názvem Nefestík. Tento benefiční festi-
val se letos nesl v duchu hesla „Nepálci Nepál-
cům“ a výtěžek putoval na pomoc obětem 
zemětřesení v Nepálu. Svoboda zvířat se 
do této akce zapojila s infostánkem.

Stánek Svobody zvířat na Veggie parade
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Využíváme toho, že v tomto období je dobře 
dostupná čerstvá zelenina, a připravili jsme 
pro Vás 2 recepty z méně tradičních surovin. 

Doufáme, že Vám budou tyto lahodné pokrmy chutnat.

Fazolové a kapustové tacos  
s omáčkou chimichurri

Ingredience
Omáčka chimichurri
3 stroužky česneku
1 střední cibule šalotka
1 hrnek napěchovaný čerstvou petrželkou
2 lžíce čerstvého oregana (popř. 2 lžičky sušeného)
½ hrnku panenského olivového oleje
2 lžíce červeného vinného octa
1 lžíce citronové šťávy
sůl a pepř

Salát z quinoy

Ingredience
Dresink
2 pórky
1 velké zralé avokádo
3 lžíce citronové šťávy
1–2 lžíce jablečného octa
2–4 lžíce vody
¼ hrnku panenského olivového oleje
1 hrnek bazalky
1/3 hrnku čerstvé petrželky
sůl
Salát
1 hrnek quinoy
3 hrnky směsi např. špenátu, rukoly, rokety, mangoldu
1 hrnek vařených sojových lusků nebo zelených fazolových lusků
½ hrnku vlašských ořechů
2 hrnky vody
6 ředkvičky
sůl a pepř

■ Pórek a avokádo na jemno nakrájejte, přidejte nasekanou 
bazalku a petržel a smíchejte s citronovou šťávou, olejem, octem 
a vodou a osolte. Směs rozmixujte. Pokud by byl dresink příliš 
hustý, přidejte trochu vody nebo oleje.

■ Quinou propláchněte pod studenou vodou, nasypte do hluboké 
pánve a přidejte vodu. Přiveďte k varu, poté pánev zakryjte 
a na mírném plameni vařte asi 15 minut, než se voda vyvaří. Než 
quinoa vychladne, smíchejte se směsí zelených listů, poté při-
dejte lusky, nasekané ořechy, na tenké plátky nakrájené ředk-
vičky a dochuťte solí a pepřem. Vše smíchejte s dresinkem 
a podávejte teplé nebo při pokojové teplotě.

Zdroj: www.thekitchn.com

Tacos
8 hrnků kapusty (bez košťálů)
2 lžíce vody
1,5 hrnku vařených černých fazolí
2 lžíce panenského olivového 
oleje
8 kukuřičných tortil
ev. avokádo a dýňová semínka

■ Na jemno nakrájejte čes-
nek a šalotku, nasekejte 
petrželku a listy oregana 
a smíchejte. Přidejte oli-
vový olej, vinný ocet a citro-
novou šťávu, osolte a opep-
řete. Nechte odpočinout při 
pokojové teplotě alespoň 
20 minut.

■ 2 lžíce olivového oleje roze-
hřejte na velké pánvi. Při-
dejte na jemno nakrájenou 
kapustu a vodu a promí-
chejte. Směs přikryjte 
a nechte asi 1 minutu vařit. 
Přidejte fazole a vařte, 
dokud kapusta nezměkne 
a fazole se neprohřejí. Smí-
chejte s 1/3 hrnku omáčky 
chimichurri.

■ Ohřejte tortily a naplňte je 
směsí kapusty a fazolí, pří-
padně přidejte čerstvě 
nasekané avokádo, dýňová 
semínka a omáčku chimi-
churri dle chuti.
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E-shop Svobody zvířat
V e-shopu Svobody zvířat nalez-
nete trička s nápaditými motivy, 
krásné látkové tašky, vitaminy pro vegany, zají-
mavé knihy a řadu dalšího zboží s tematikou 
ochrany zvířat. Nákupem výrobků z e-shopu pod-
poříte činnost naší organizace. Další výrobky 
naleznete na www.svobodazvirat.cz/e-shop ((pro 
členy SZ 10% sleva na všechno prodejní 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 kru-
tostí! Čím více nás bude, tím efektivněji a rychleji 
můžeme měnit svět k lepšímu. 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 dobrovol-
nici@svobodazvirat.cz.

Členství ve Svobodě zvířat
Naši členové a členky jsou pravidelně infor-

mováni o novinkách z oblasti ochrany zvířat, 
dostávají nejnovější informační 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 Svobodu zví-
řat ještě mnohem silnější!

Staňte se dárcem
Naši činnost můžete podpořit také finančně. Nejvhodnější 
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 jednorázový dar. To vše na účet 235379860/0300. 
Přispět můžete i přes PaySec či pomocí platební karty. 
Nově můžete pro platbu využít i dárcovský portál darujme.
cz. Svoboda zvířat je z téměř 70 % závislá 
na podpoře individuálních dárců.

DMS pro Svobodu zvířat
Svobodě zvířat můžete pomoci také ode-
sláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVO-
BODAZVIRAT na telefonní číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč. Přispívat 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 odečtena 
částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Chcete být pravidelně 
informováni o činnosti  
Svobody zvířat?
Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@
svobodazvirat.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:  
po předchozí e-mailové domluvě
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.
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