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Vybráno z obsahu
Víte, že za požitkem
z tabákového dýmu
najdete utrpení
zvířat? Podrobnosti
si přečtěte na stranách 4–6 v článku
o testování
tabákových
výrobků 
na zvířatech.
Do kampaně proti
kožešinám se
zapojil také
známý český
biatlonista Michal
Šlesingr. Více se
dozvíte v článku
Kampaň proti
srsti na straně 7.
© Jiří Zuzánek | Dreamstime.com

Milé čtenářky, milí čtenáři,
po měsících dešťů se přihlásilo očekávané léto
a s ním se hlásíme i my s druhým letošním zpravodajem.
V úvodním článku Vám představíme problematiku
testování cigaret na zvířatech. Tato oblast pokusů
na zvířatech zahrnuje řadu krutých a zbytečných
testů, přesto bývá často opomíjena. V dalších
odstavcích na Vás čekají novinky z jednotlivých
kampaní a krátké shrnutí událostí v ochraně zvířat, které se odehrály v uplynulých měsících.
Dozvíte se také o knize francouzského biologa
Georga Chapouthiera, která v češtině vyšla pod
názvem Zvířecí práva.
Všem Vám přejeme krásné léto a těšíme se
na shledání u podzimního čísla našeho Zpravodaje.
Lenka Hecová a Lucie Moravcová

Na straně 10
se můžete dočíst
o pražské návštěvě
francouzského
filozofa a neurofyziologa Georga
Chapouthiera.
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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. 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 snahou je změnit pohled
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. Celá činnost SZ
je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.
SZ pořádá odborné konference, besedy,
výstavy, infostánky, promítání dokumentárních filmů, ochutnávky veganských jídel atd.
V rámci osvětových kampaní vydává letáky,
brožury, 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 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 organizuje SZ
petiční akce, demonstrace, připomínkuje
návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se
ochrany zvířat, vypracovává z hlediska
ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná
s úřady, zúčastňuje se správních řízení, lobuje
atd. V rámci propagace kosmetiky a pro-
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středků pro domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje 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 zprostředkovává
zájemcům informace ze všech oblastí ochrany
zvířat. Další informační centrum funguje dlouhodobě v plzeňské kanceláři SZ, která je zároveň
hlavním sídlem organizace.
SZ spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi 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 spolupracuje 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 drobných
dárců. Přibližně 20 % tvoří granty, které jsou
určeny na specifické projekty a pochází od českých i zahraničních nadací či mezinárodních
organizací na ochranu zvířat (FFA, ECEAE,
RSPCA, WSPA, BUAV). Zbytek získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování
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 vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
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Testování tabákových výrobků na zvířatech
Mnoho lidí se zajímá o testování kosmetiky
na zvířatech, což je zřejmě nejznámější
oblastí pokusů na zvířatech. Málokdo ovšem
ví, že na zvířatech se testují mnohé další produkty, včetně tabákových výrobků. I v tomto
případě jde o pokusy, které jsou často
naprosto nesmyslné, ověřující již dávno zjištěné informace a především způsobující zbytečné utrpení zvířatům.
Kouření se bohužel týká často i vegetariánů
a veganů, u nichž lze předpokládat, že se
budou zabývat etickými aspekty svého života,
včetně testování na zvířatech. Snad je u nich
kouření jen důsledkem nevědomosti a k jejich
větší informovanosti přispěje i tento článek.
Možná se ptáte, proč se tabákové výrobky testují, když to, že způsobují rakovinu, se ví
desítky let. V minulosti opravdu probíhaly
pokusy na zvířatech právě kvůli zjištění, zda
aktivní či pasivní kouření rakovinu skutečně
způsobuje. Tabákové koncerny prováděly další
a další pokusy na zvířatech, kterými se snažily
dokázat, že kouření rakovinu nezpůsobuje.
Dnes se ovšem pokusy zaměřují na jiné
oblasti. Jde například o porozumění mechanismům vzniku rakoviny či vzniku a léčbě
závislosti. Tabákové firmy se také snaží prosadit na trhu nové příchutě tabákových výrobků
a také usilují o vývoj nových zdravějších cigaret. K tomu všemu používají zvířata.
Testování většinou probíhá tak, že zvířata jsou
znehybněna v malých nádobách a po dobu
několika hodin denně po mnoho týdnů, měsíců
až let nucena vdechovat cigaretový kouř. Nikotin jim může být aplikován injekčně. Někdy se
také testuje dehet, který je zvířatům nanášen
na holou kůži. K těmto testům se v současné
době využívají především potkani a myši.
Pro lepší představu jak konkrétně testování
vypadá, uvádíme několik příkladů z posledních let:

❚❚ V roce 2011 proběhl v Itálii experiment, který
měl zjistit vliv kouření na mláďata. Čerstvě
narozená mláďata myší při něm měla po dobu
4 týdnů každý den vdechovat kouř odpovídající 15 cigaretám, poté byla zabita a byl zkoumán vliv na jejich centrální nervovou soustavu.
❚❚ Ve stejném roce prováděl výrobce Philip
Morris experiment, jehož cílem bylo zjistit vliv
přidání různých složek do cigaret (například
švestkového džusu, medu, cukru, kakaa či
kávy). Tisíce potkanů byly při tomto testu přinuceny vdechovat 6 hodin denně po dobu 90
dní cigaretový kouř. Následně byla zvířata
zabita.
❚❚ Stejný výrobce se v roce 2005 pokoušel zjistit,
jaký účinek na plíce má vdechování cigaretového kouře v porovnání s výfukovými plyny.
1000 potkanů proto bylo nuceno dýchat 6
hodin denně po dobu dvou let jednu z těchto
látek.
❚❚ Philip Morris provedl v roce 2005 ještě jeden
nesmyslný test, a to když se pokoušel zjistit,
zda je některý ze tří druhů cigaret (Marlboro®
Full Flavour, Marlboro Lights®, Marlboro Ultra
Lights®) bezpečnější než ty ostatní. Potkani
byli po dobu 90 dnů, 6 hodin denně nuceni
vdechovat cigaretový kouř jednoho typu cigaret. Výsledkem pokusu bylo, že žádný druh
cigaret není bezpečnější než ty ostatní.
❚❚ Další z výrobců, R. J. Reynolds, v roce 2006
testoval cigarety dochucené kukuřičným sirupem. Při tomto testu byl 1000 myším a potkanům na kůži aplikován dehet a současně byli
nuceni vdechovat kouř. I tato zvířata byla
po skončení testu zabita.
❚❚ V roce 2011 proběhl v USA test vlivu kouření
březích samic makaků na mláďata – samicím
byly do těla implantovány hadičky, jejichž
prostřednictvím byly poslední 4 měsíce březosti vystaveny trvalému vlivu nikotinu. Těsně
před porodem byla mláďata vyjmuta z jejich
těl a zabita.
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❚❚ Jeden z experimentů proběhl v roce 2011
i v České republice. Potkanům byl injekčně
vstřikován nikotin a pak byli nuceni plavat
ve vodním bludišti. V něm musí zvíře najít
ostrůvek skrytý pod hladinou, jinak si
nemůže odpočinout a musí stále plavat.
Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, jaký
vliv má kouření na paměť.
Pokud se podíváme na vyjádření jednotlivých
výrobců, ve většině případů se snaží tvářit,
že pokusy na zvířatech provádějí jen, „když
není jiná alternativa“ nebo když to „přikazuje
zákon“. Žádný zákon ale samozřejmě nepřikazuje vyvíjet nové příchutě nebo zkoumat,
zda je vdechování výfukového plynu zdravější než kouření. Jde proto z větší části
pouze o výmluvy a snahu vyhnout se zodpovědnosti.

provádět bez testování na zvířatech, udělali
bychom to. V současné době ale nemůžeme.
Vždy dodržujeme široce uznávané principy
výzkumu prováděného na zvířatech, známé jako
„3 R“: nahrazovat, omezovat a snížit bolest.
Všechny naše aktivity jsou prováděny v souladu
s platnými zákony a nařízeními, stejně jako
s mezinárodně uznávanými nejlepšími postupy
v péči o laboratorní zvířata, abychom zajistili, že
se se zvířaty nakládá humánně a zodpovědně.“
Také další výrobce, British American Tobacco
(značky Dunhill, Vogue, Kent, Lucky Strike, Pall
Mall, Viceroy) se nás snaží přesvědčit, že se testům na zvířatech vyhýbá, jak je to jde:
© Artefy | Dreamstime.com

Philip Morris (výrobce značek Marlboro, L&M,
Sparta, Start, Bond Street, Philip Morris,
Chesterfield, Parliament, Red & White, Next
atd.) na své internetové stránce uvádí:
„Pokud provádíme testy na zvířatech, omezujeme jejich využití jen na takové případy, kdy
není možná jiná alternativa. Průběžně ověřujeme nutnost využití testů na zvířatech
a aktivně hledáme alternativy. Doufáme, že
postupem času budeme schopni nahradit většinu nebo všechny testy na zvířatech alternativní metodou (bez využití zvířat).
Většina našich výzkumů využívajících laboratorní zvířata se zaměřuje na získávání informací pro lepší porozumění mechanizmům
vývoje onemocnění spojených s kouřením.
Toto porozumění je velice důležité pro vývoj
a prověřování tabákových výrobků se sníženým rizikem. Výzkum na zvířatech provádíme
také v omezeném množství případů, kdy provádíme změny výrobků, jako je přidávání určitých přísad do tabáku, abychom mohli určit,
zda je změna vhodná a zda se nezvyšuje toxicita tabákového kouře.
Budeme pokračovat v hledání způsobů využití
alternativ k testování na zvířatech tam, kde to
je jen možné. Pokud bychom výzkumy mohli

„Preferujeme netestovat naše výrobky na zvířatech a běžně to neděláme. Naším dlouhodobým
cílem je vyřadit pokusy na zvířatech úplně. Již
mnoho let investujeme do vývoje a používání
alternativních metod. Tam, kde ovšem není
dostupná alternativa, musíme provádět testy
na zvířatech, především laboratorních hlodavcích, abychom splnili legislativní požadavky, a to
především v případech nových výrobků se sníženým rizikem.
Žádná z našich laboratoří nemá vybavení pro provádění pokusů na zvířatech, a tak pro nás testy
provádí jiné společnosti, které mají povolení
od vládních úřadů.“
Imperial Tobacco Group, výrobce značek Mars,
West a Davidoff, uvádí jen stručně: „Neprová-
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díme nebo nezadáváme testy na zvířatech, pokud
to nepožaduje vláda či regulační úřady.“

zřejmá a je na rozhodnutí každého, zda si
chce své zdraví tímto způsobem ničit.

Pouze u jediného výrobce, který má ovšem celkově „zelenou“ marketingovou strategii a cigarety například vyrábí z biotabáku, nacházíme
úplné odmítání pokusů na zvířatech. Jde o Von
Eicken, výrobce značek Denim, Ashford, Excite,
Burton, Manitou atd., který uvádí:

Co se týče tabáku, z něhož si někteří lidé sami
vyrábí cigarety, ten sám o sobě na zvířatech
testován není, ovšem často jej vyrábí firmy,
které na zvířatech testují jiné produkty
a nákupem tabáku je tedy v tomto konání
nepřímo podpoříte. Kouřením jakékoli značky
či druhu tabákových výrobků podporujete
výzkum na zvířatech jako takový, neboť pokud
je rakovina (nebo jiná nemoc) celospolečenským problémem a umírají na ni miliony lidí, je
mnohem snazší získat peníze na její výzkum,
často probíhající na zvířatech.

„Neprovádíme žádné testy na zvířatech, protože
si myslíme, že všichni zodpovědní spotřebitelé
jsou si vědomi rizik našich výrobků, a proto další
studie za použití testů na zvířatech nejsou ani
nezbytné ani zodpovědné“.
V některých zemích platí zákaz testování tabákových výrobků a složek na zvířatech, například
v Belgii, Estonsku, Německu, Slovensku a Velké
Británii. Ochránci zvířat usilují již mnoho let
o stejný zákaz v celé EU.

© Diamantis Seitanidis | Dreamstime.com
Nikotinový business se vyplatí... (sušárna tabáku)

Co se týče alternativních metod k těmto testům,
je možné používat počítačové programy, buněčné
kultury, společnost Philip Morris také vyvinula
umělé plíce. Kromě toho lze samozřejmě pro sledování účinků kouření využít lidské dobrovolníky
a pacienty.
V případě testování tabákových výrobků se podle
nás jedná o oblast pokusů na zvířatech, které
není nutné provádět a tím pádem ani nijak nahrazovat. Škodlivost kouření je dnes již naprosto

Testy na zvířatech se týkají také dalších návykových látek, včetně marihuany a alkoholu.
Experimenty prováděné v nedávných letech
v Evropě zahrnují například pokus provedený
v Belgii, při němž se vědci snažili napodobit
současné nadměrné pití alkoholu a kouření
cigaret během víkendů u mládeže. Při tomto
testu byli potkani násilím nuceni dva dny
po sobě třikrát denně konzumovat ethanol
a nikotin. Při experimentu, který proběhl
v Německu, vědci zjišťovali kombinovaný vliv
marihuany a stresu. Myším proto injekčně
aplikovali derivát marihuany a pomocí různých
procedur u nich vyvolávali stres. Například
zvířata umístili do neznámé klece s agresivní
myší a vystavovali je velmi hlasitým zvukům
z reproduktorů.
Tyto experimenty dokazují, že ne všechny
testy na zvířatech jsou nezbytné a užitečné,
jak je vědci často deklarováno.
Na místě je zamyšlení nad tím, zda tyto látky
potřebujeme k životu. Kromě ničení vlastního
zdraví totiž stojí životy mnoha zvířat, která
na rozdíl od nás nemají na výběr.
Zdroje: www.buav.org, www.peta.org,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, www.pmi.com,
www.bat.com, www.von-eicken.com,
www.imperial-tobacco.com
Připravila: Barbora Bartušková Večlová
(pokusy@svobodazvirat.cz)
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Kampaň

Proti srsti
Slovinsko
zakazuje chovat
tzv. kožešinová zvířata!
V předchozím čísle našeho Zpravodaje jsme Vás
informovali, že k 11 evropským státům, které
zakázaly či výrazně omezily chov tzv. kožešinových zvířat, přibylo Holandsko. Jeho zákonodárci
před Vánoci schválili zákaz chovu norků (činčily
ani lišky se zde na kožešiny nesmějí chovat již
delší dobu).

Zákaz chovu

Čeští politici bohužel tento problém stále nepovažují za závažný, jak ukázaly jejich reakce na kampaň Ukažte to vládě, kterou Svoboda zvířat spustila koncem roku 2012 na základě nově
pořízených záběrů trpících zvířat z českých kožešinových farem. I přesto, že v rámci kampaně
obdrželi naši zákonodárci více než 25 000
e-mailů s požadavkem na řešení této neúnosné
situace a také přes evidentní utrpení zvířat
v chovech, nevidí dle slov Ministerstva
zemědělství žádné racionální důvody pro zákaz.
Protestní e-mail můžete stále odeslat z webu
www.ukaztetovlade.cz.

Michal Šlesingr se postavil
proti kožešinám!

Zákaz chovu některých druhů
Nepřímý zákaz chovu

Mapa zákazu a omezení chovu kožešinových zvířat v EU

Nyní přicházíme s další vynikající novinkou:
počátkem jara se rozhodlo učinit přítrž utrpení
zvířat kvůli rozmarům módy také Slovinsko. Slovinská legislativa jde dokonce tak daleko, že
zakazuje nejen chovat zvířata za účelem získání
kožešiny, peří či kůže, ale nebude zde povoleno
zvířata kvůli těmto surovinám ani lovit. Zákon byl
schválen suverénní 95% většinou a nabude účinnosti 1. ledna 2015. V současné době je ve Slovinsku jedna registrovaná farma zabývající se
chovem činčil.
Slovinsko se tak svým humánním postojem připojuje například k Velké Británii, Chorvatsku,
Rakousku, Švýcarsku a dalším státům, kde se tzv.
kožešinová zvířata již pro kožešiny nezabíjejí. Přispělo tak další troškou do mlýna sílícího celosvětového hnutí na ochranu tzv. kožešinových zvířat.

Svoboda zvířat zaslala poděkování biatlonistovi
Michalu Šlesingrovi, který se veřejně postavil
proti týrání tzv. kožešinových zvířat, když odmítl
hračku mamuta vyrobenou z pravé liščí kožešiny,
jež dostal jako dárek za 3. místo ve Světovém
poháru. Kromě několika médií o svém rozhodnutí
informoval sám biatlonista na svém blogu
(www.slesingr.com), a upozornil tak na neospravedlnitelnost zabíjení těchto zvířat jen kvůli lidské
rozmařilosti.
Více informací o problematice tzv. kožešinových
zvířat najdete na www.protisrsti.cz
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Za nahrazení
pokusů
na zvířatech
Reakce médií na nový zákaz
testování kosmetiky
Média se v březnu ve velké míře věnovala tématu
testování kosmetiky na zvířatech a novému
evropskému zákazu. Na některých článcích
a reportážích se podílela i Svoboda zvířat.

věnoval pořad Radiofórum na ČRo Plus. Hostem
byla Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat.
Nový zákaz byl i hlavním tématem pořadu ČT
Chcete mě? dne 24.3. Pořad informoval i o testování Botoxu a související kampani Svobody zvířat.
Rozhovor o činnosti Svobody zvířat a tématech
ochrany zvířat v nedávné době natočila i internetová televize Cesty k sobě.
Odkazy na reportáže a články naleznete v aktualitách na www.pokusynazviratech.cz.

EU zakázala některé testy
veterinárních léčiv na zvířatech
Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) přivítala zrušení požadavku EU
na některé testy veterinárních léčiv na zvířatech.

© Marcin Pawinski | Dreamstime.com

5. února zveřejnil časopis Týden článek o novém
zákazu prodeje testované kosmetiky a aktivitách
ochránců zvířat. 8. února se tématu věnoval časopis Ekolist. 11. března se o téma zajímal ČRo
Radiožurnál, prostor pro vyjádření dostala i Svoboda zvířat. 18. března se tématu testování kosmetiky, ale i dalším oblastem testování na zvířatech,

Jedná se o „testy bezpečnosti šarže na cílovém
zvířeti“, které byly požadovány pro některé typy
veterinárních léčiv. Cílem bylo u každé šarže léku
zjistit, zda není kontaminována. Testy byly prováděny například na psech, kočkách, koních, kravách, ovcích nebo prasatech.
Nyní už výrobci produktů, u nichž jsou k dispozici
údaje o bezpečnosti, nemusí tyto testy opakovat,
což zachrání tisíce zvířat po celé Evropě. Stalo se
tak díky změně Evropského lékopisu, z něhož byly
v loňském roce tyto testy pro většinu léků odstraněny. Změna nabyla účinnosti 1. dubna 2013.
Je smutné, že první snahy odstranit požadavky
na tyto testy z lékopisu se objevily už v roce 1996
a až po 17 letech se tak konečně stalo.
ECEAE bude sledovat, zda jsou nová pravidla
v jednotlivých státech dodržována, a usilovat
o to, aby byly tyto testy zrušeny také v zemích
mimo EU.
Další informace na www.pokusynazviratech.cz
a www.netestovanonazviratech.cz
Připravila: Barbora Bartušková Večlová
(pokusy@svobodazvirat.cz)
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V současnosti po Británii putují dva cirkusy, které
mají v držení na 20 nedomestikovaných zvířat.
O ně se v budoucnosti postarají členové nadace
Born Free Foundation a RSPCA (Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals – Královská
společnost pro prevenci krutosti ke zvířatům).

Cirkusy
bez zvířat
Další země zakázaly
vystupování zvířat v cirkusech!
Slovinsko se zařadilo mezi země, které zakázaly používání divokých zvířat v cirkusech
a podobných představeních. Slovinský parlament o zákazu rozhodl 7. března v rámci
novelizace Zákona na ochranu zvířat.

© Dtguy | Dreamstime.com

Po dlouhé kampani aktivistů za práva zvířat
dojde také ve Velké Británii k zákazu cirkusové drezury zvířat, jako jsou zebry, lvi, tygři,
hadi nebo sloni. Britská vláda oznámila, že
od prosince 2015 bude možné chovat a cvičit
v kočovných cirkusech pouze psy, kočky, králíky a další domestikovaná zvířata.

© Dennis Sabo | Dreamstime.com
Projednávané zákazy používání zvířat v cirkusech se zatím týkají spíše
volně žijících druhů, domestikovaná zvířata si ještě nějaký čas počkají.

Zákaz používání divokých (volně žijících) zvířat
v cirkusech platí například v Rakousku, Maďarsku
či Číně, schválen byl v říjnu minulého roku v Nizozemsku a nyní v již zmíněném Slovinsku. Řecko
(stejně jako např. Bolívie) dokonce v cirkusech
zakázalo používání jakýchkoli, tedy i domestikovaných zvířat. V několika dalších zemích se
zákazy projednávají.
V České republice je zakázáno používání nově
narozených primátů, ploutvonožců, kytovců
(kromě delfínovitých), nosorožců, hrochů a žiraf.
Cílem naší kampaně Cirkusy bez zvířat je rozšířit
zákaz i na ostatní, především divoká zvířata.
Připravila: Barbora Bartušková Večlová
(pokusy@svobodazvirat.cz)
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© Milena Fučíková

Georges Chapoutier: Zvířecí práva
Na začátku roku 2013 vyšla v českém jazyce
kniha Zvířecí práva. Autorem knihy je francouzský vědec a filozof Georges Chapouthier. Autor
přijel osobně představit svou knihu do Prahy a při
této příležitost zde měl i 2 přednášky na téma
ochrany zvířat a jejich práv. První přednáška
s názvem „Mají mít zvířata práva?“ se konala
ve Francouzském institutu, druhou přednášku
na téma „Zvířecí protokultury a jejich etické
důsledky“ měli zájemci možnost vyslechnout
na Filosofické fakultě UK.
první prosazují vytvoření nové osoby („zvířecí
osoby“), která by měla svou zvláštní právní subjektivitu, ti druzí by věc řešili posílením povinností
člověka vůči zvířatům.
© Milena Fučíková

Další nevyřešenou otázkou je hierarchie živočišných druhů a definice vědomí. Na jakém stupni
živočišného žebříčku se objevuje? A lze to vůbec
s jistotou určit? A objevují se další a další otazníky
– např. konflikt mezi lidskými a zvířecími právy,
mezi právy predátora a kořisti, mezi právy parazita a hostitele…
V úvodu knihy autor krátce shrnuje historii
ochrany zvířat a zájmu člověka o zvířecí práva.
Myšlenka, že by člověk měl ostatním živočichům
projevovat úctu a chránit je, sahá hluboko do lidských dějin. V 19. století se díky filozofům, jako
byli Bentham či Schopenhauer, tato idea postupně
transformovala v myšlenku zvířecích práv, která
pak byla dále filozoficky rozvíjena v průběhu
celého 20. století. Chapouthier zde vyzdvihuje
práce Henryho Salta, Andrého Gérauda nebo
Petera Singera. Přestože se dějiny přehouply
do 21. století, řada palčivých otázek z oblasti zvířecích práv zůstává nevyřešena, a brání tak přepisu těchto práv do zákonné podoby. Asi hlavní
otázkou je spor o definici nositele práv. Je možné
oddělovat pojem práva od schopnosti plnit povinnosti a nést odpovědnost za své činy? Je možné,
aby zvíře bylo považováno za osobu, tedy subjekt
práva? Chapouthier ve své knize rekapituluje
možná řešení těchto problémů – tak, jak je předkládají obhájci i odpůrci zvířecích práv. Zatímco ti

Georges Chapouthier (*1945) je francouzský neurofyziolog a filozof, který působil jako vedoucí pracovník v Národním centru pro vědecký výzkum,
kde se po celou dobu své kariéry věnoval výzkumu
v oblasti paměti. Jako filozof se věnuje problematice zvířecích práv. Zabývá se také zvířecími protokulturami a zkoumá, nakolik svědčí o kontinuitě
mezi člověkem a zvířaty z hlediska etického a estetického cítění a jaké důsledky lze z této kontinuity
pro náš vztah ke zvířatům vyvodit. Je členem Státního výboru pro etickou reflexi pokusů na zvířatech, jehož posláním je vnášet do vědeckého
výzkumu etický rozměr.
Knihu přeložila Olga Smolová, doslov v češtině
napsal Prof. RNDr. Stanislav Komárek. Knihu
vydalo nakladatelství Triton a je možno ji zakoupit
i v e-shopu Svobody zvířat.
Připravila: Lenka Hecová
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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© BUAV

Zajímavosti ze světa
Velká Británie, Londýn
Britská unie za zrušení pokusů na zvířatech
(BUAV) v dubnu zveřejnila video se záběry
z tajného vyšetřování v laboratoři londýnské
univerzity Imperial College London. Univerzita
Imperial College London je hodnocena jako
jedna z nejlepších na světě. Vyšetřovatel
BUAV pracoval v její laboratoři sedm měsíců
a zdokumentoval řadu pochybení a nedostatků ze strany zaměstnanců, které vedly
k většímu utrpení zvířat, než které bylo povoleno při pokusech.
© BUAV

❚❚ Nevhodné metody zabíjení zvířat vedoucí
ke zbytečnému utrpení – zlomení krku, použití
gilotiny apod.
Vláda Spojeného království, stejně jako výzkumný
průmysl opakovaně tvrdí, že Velká Británie má
jedny z nejvyšších standardů životních podmínek
zvířat v laboratořích na světě. Toto vyšetřování
BUAV, stejně jako mnoho jiných v minulosti, ukázalo pravou realitu životních podmínek zvířat
v laboratořích.
Společnost BUAV spustila petici za odebrání
licence této laboratoři. Petici můžete podepsat i Vy.
Zdroj: licensedtokill.buav.org

Mezi hlavní nedostatky patří:
❚❚ Podhodnocení míry utrpení v projektech
pokusů
V projektech byla míra utrpení posuzována
jako „mírná“, ačkoli bylo plánováno, že zvířata
zemřou. Jedna skupina pokusů zahrnovala
transplantaci ledviny u potkanů, jimž byly
před zákrokem odebrány obě zdravé ledviny.
❚❚ Provádění operací a podávání anestezie
pracovníky bez zkušeností a neposkytování vhodných léků na tlumení bolesti
V několika případech zvířata během zákroku
zbytečně trpěla pro nedostatečnou narkózu,
a to vinou nedostatečné kontroly zvířat,
neúmyslným nebo záměrným použitím
nevhodné anestezie.

Irsko
Britská organizace Compassion in World Farming
(CIWF) nedávno provedla šetření na pěti prasečích farmách v Irsku. Zjištění byla horší, než
vyšetřovatelé očekávali. Komisaři CIWF opakovaně se na farmách opakovaně setkali se závažnými případy krutosti, zanedbávání zvířat a systematického nedodržování závazných pravidel.
Jeden z členů vyšetřovací skupiny uvedl: “Nikdy
jsem neviděl prasata tak špinavá, pokrytá vlastními exkrementy a tak odporně kotce. Některé
kotce byly zcela zaplněny výkaly, ze kterých prasata neměla možnost úniku. Na jiné farmě jsem
zase spatřil prasata, která se kousala do mrtvých
prasat a používala jejich těla ke hraní. Prasata
neměla prostě nic jiného, čím by se mohla zabavit”
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Hrozivá nebyla jen situace samotného chovu zvířat a dodržování zvířecích práv, šetření vyneslo
na světlo jasnou otázku týkající se bezpečnosti
potravin. Všechny vyšetřované farmy trpěly
zamořením mouchami, některá z prasat přitom
měla otevřené rány.

šiny. Poselstvím klipu je: Raději budeme chodit nahé, než oblečené do kožešiny!
Každý rok jsou zabity miliony zvířat, včetně
lišek, norků, činčil, králíků, a dokonce i psů
a koček, pro potřeby kožešinového průmyslu.
Zvířata jsou usmrcena elektrickým proudem,
někdy jsou ubita, utopena nebo uškrcena,
někdy jsou dokonce stažena zaživa z kůže.
Přestože o těchto hrůzných praktikách, které
stojí za „výrobou“ kožešinového zboží, organizátoři vědí, používají se v soutěžích krásy
kožešiny jako odměny pro vítězky.

© Irish Investigation

Dil Peeling, jeden z vedoucích pracovníků CIWF,
řekl: “Toto byly nejhorší farmy na chov prasat,
které jsme kdy v Evropě viděli, a nejhorší podmínky, které jsem viděl za posledních sedm let.
Jsem doslova v šoku, že jsem nalezl prasata
držená v tak otřesné špíně, přitom v moderní
a vyspělé zemi. Na některých farmách byly tzv.
ošetřovny. Byly by mi k smíchu, kdyby podmínky
kolem nebyly tak otřesné: vyhublé prase ponechané, aby zemřelo, umírající prasata ležící jedno
na druhém. Bylo to pravé peklo.
Stupeň zanedbání zvířat na všech navštívených
farmách ukazuje na selhání systému. Jsou dvě
možnosti: buď se vláda nestará, nebo není kompetentní. Žádná z nich není přijatelná.”
Zdroj: www.ciwf.org.uk

USA
Bývalé vítězky soutěže krásy Miss USA Susie
Castillo, Shandi Finnessey, Shanna Moakler,
a Alyssa Campanella se odhalily v novém klipu
organizace PETA, vytvořeném slavným fotografem Fadil Berishou. Modelky v klipu naléhají
na organizátory soutěží krásy a celý průmysl
s nimi spojený, aby přestali používat pravé kože-

„Byla jsem tak znechucená při pomyšlení, že
bych mohla na svém těle nosit kůži jiné živé
bytosti a myslet si přitom o sobě, že jsem
krásná,“ uvedla Shandi. „Co by se stalo, kdyby
někdo to samé provedl s lidskou bytostí? Byli
bychom pobouřeni. Tak kde je rozdíl?“
Zdroj: www.peta.org
Připravila: Lenka Hecová
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)

© Lonni | Dreamstime.com
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Veganské recepty
Francouzská cibulačka
Ingredience:
2 lžíce rostlinného oleje, 2–3 velké cibule, 1/4
hrnku hladké mouky, 4 hrnky vody, 1/4 hrnku
sójové omáčky, 4 plátky francouzského chleba
Postup
V hrnci rozpalte olej. Nakrájejte cibuli na proužky
a na středním plameni restujte cca 2 minuty. Přidejte mouku a dobře promíchejte. Přilijte vodu
a sójovou omáčku, dobře zamíchejte a přiveďte
k varu. Poté na mírném ohni vařte, dokud cibule
nezměkne. Případně přidávejte vodu dle potřeby.
Dochuťte pepřem a dalším kořením dle vlastní
chuti.
Servírujte s plátky opečeného francouzského
chleba nebo s krutony.

Francouzský chléb
Ingredience: 1 a 1/2 balíčku droždí, 1 lžíce
cukru, 2 hrnky vlažné vody, 1 lžíce soli, cca
6 hrnků hladké mouky, 3 lžíce kukuřičné mouky,
1 lžíce sójového mléka smíchaná s 1 lžící vody
Postup
Ve velké míse rozpusťte droždí a cukr ve vlažné
vodě. Vytvořený kvásek nechte stát cca 5 minut.
Smíchejte sůl s hladkou moukou, poté po hrnkách přidávejte a míchejte s kváskem, až vypracujete tuhé těsto. Na moukou posypaném válu
propracujte těsto a průběžně přidávejte mouku,

aby těsto přestalo lepit. Přendejte těsto
do vymaštěné mísy a obracejte jej, aby byl celý
povrch mastný. Mísu dobře přikryjte a těsto
nechte na teple vykynout (než zdvojnásobí svůj
objem). Těsto rozdělte na 2 poloviny a vytvarujte
2 ploché kvádry, ze kterých pak vyválejte
podlouhlé bochníky.
Bochníky položte na plech posypaný kukuřičnou
moukou. Na třech místech diagonálně nařízněte
povrch bochníků. Nechte těsto dále kynout,
dokud opět nezdvojnásobí svůj objem. Poté
potřete směsí vody a sójového mléka. Přesuňte
plech do studené trouby a pečte při 200°C cca
35 minut nebo dokud těsto nezhnědne a nezní
dutě při poklepání.

Veganský quiche
Ingredience: 250 g hladké mouky, 150 g rostlinného tuku, 1 cibule, 6 žampionů, 1 paprika,
2 stroužky česneku, 250 g tofu (může být
uzené), 1 lžíce sójového mléka, sůl a pepř,
100 g veganského sýru, 7 cherry rajčat
Postup
Smíchejte mouku, rostlinný tuk a 1/4 lžičky soli
a zpracujte na drobenku, poté přidávejte po lžících studenou vodu (cca 8 lžic), až vypracujete
těsto. Těsto vymačkejte do dortové formy
a vytvořte okraj cca 2 cm vysoký. Těsto propíchejte vidličkou. Pečte v troubě předehřáté
na 200°C cca 20–25 min., prvních 20 minut
těsto přikryjte pečícím papírem.
Nakrájejte cibuli, žampiony, papriku a česnek
a orestujte na troše rostlinného oleje (nebo
vody). Nakrájejte nahrubo tofu a rozmixujte jej se
sójovým mlékem, směs ochuťte trochou soli
a pepře. Smíchejte s restovanou zeleninou a přidejte veganský sýr.
Vzniklou hmotu naneste na předpečené těsto
a pokryjte půlenými cherry rajčaty. Pečte cca
40–50 minut nebo dokud povrch nezhnědne.
Zdroj: www.peta.org
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Události
ve Svobodě zvířat
V březnu se v Brně konal Veganfest. V brněnských ulicích, klubech a restauracích se měsíc
březen nesl ve znamení veganství – zdravé
a etické volby. V průběhu celého měsíce měli
obyvatelé a návštěvníci Brna možnost pochutnat
si na výborném jídle a prostřednictvím přednášek, filmů a workshopů se dozvědět více o veganské kuchyni, zdravotních otázkách veganství,
životě tzv. hospodářských zvířat a dalších souvisejících tématech. Součástí programu byla
i přednáška Barbory Bartuškové Večlové o pokusech na zvířatech a alternativních metodách.
V pátek 3. května se za účasti Svobody zvířat
v Praze v prostorách Národní technické knihovny
konal 14. ročník veletrhu neziskových organizací.
Na našem infostánku jsme zodpovídali dotazy
na téma ochrany zvířat obecně i k aktuálním
tématům kampaní Svobody zvířat a nabízeli jsme
samozřejmě informační materiály nebo možnost
podepsat petici za zákaz chovu tzv. kožešinových
zvířat.

Nabídka plzeňského infostánku Svobody zvířat

V sobotu 15. června se konal tradiční pochod
za práva zvířat Veggie Parade. Jedná se
o mezinárodní pochod, jehož cílem je vnést
mezi širokou veřejnost informace o zneužívání
zvířat, odhalovat zákulisí velkochovů a nabídnout etické řešení tohoto problému. Také jde
o oslavu hodnoty soucitu, nenásilí a úcty
k životům všech tvorů této planety.
Se svým infostánkem se zde představila i Svoboda zvířat. Kromě informačních materiálů
jsme nabízeli i trička, placky, knihy, tašky
a další zboží z našeho e-shopu.
V Plzni se ve dnech 28. května a 18. června
konaly 2 infostánky. Stánek Svobody zvířat byl
tradičně umístěn na pěší zóně U Branky
v centru města, kde denně proudí stovky lidí.
Díky tomu se infostánky setkaly s velkým
zájmem veřejnosti.

Putovní výstavy

Představení Svobody zvířat na veletrhu neziskových organizací

V rámci podpory práv zvířat si může každý
jedinec nebo organizace zapůjčit některou
z našich putovních výstav. Výstavy, které tvoří
osm bannerů o rozměrech 100 x 70 cm, jsou
zaměřeny na jedny z klíčových témat, kterými
se Svoboda zvířat zabývá.

II / 2013 15

Výstava nazvaná „Proti srsti“ obsahuje informace
o způsobech chovu kožešinových zvířat, o legislativě v různých zemích, ale i tom, jak se všichni
můžeme aktivně do boje proti chovu tzv. kožešinových zvířat zapojit. Výstava „Pokusy na zvířatech“, jak už její název napovídá, informuje o problematice testování kosmetiky a dalších
produktů. Mimo jiné nabízí různé alternativní
metody řešení. Výstava „Odpovědný spotřebitel“
je zaměřena na celkové etické a ekologické chování osob. Jakousi doplňkovou výstavou je tzv.
DAF, neboli Designem proti kožešinám (Design
Against Fur), která vznikla v rámci stejnojmenné
výtvarné soutěže, kde studenti navrhovali plakáty
vyslovující se proti kožešinové módě.

Inzerujte
ve Zpravodaji SZ
Nově 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.

Distribuce
Svobody zvířat
Pro členy SZ 10% sleva na všechno prodejní zboží.

Výstava Odpovědný spotřebitel v Lounech

V posledních měsících bylo možné navštívit
například výstavu Pokusy na zvířatech v paláci
Aldis v Hradci Králové nebo v Rumburském gymnáziu, kde probíhal projekt zvaný Já, občan.
Výstava Proti srsti byla poskytnuta pořadatelům
brněnskému ProtestFestu, který se mimo jiné
věnuje diskusím o celospolečenských problémech. A v neposlední řadě byl v rámci festivalu
amatérských kapel v Lounech vystaven Odpovědný spotřebitel.
V případě zájmu o bezplatné zapůjčení některé
z uvedených výstav nás prosím kontaktujte
na e-mailu vystavy@svobodazvirat.cz.
Připravila: Tereza Matějková
(vystavy@svobodazvirat.cz)

Trička a samolepky z distribuce Svobody zvířat

Nákupem výrobků z našeho E-shopu podpoříte
činnost naší organizace. Další výrobky naleznete
na www.svobodazvirat.cz.
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Podpořte prosím naši práci
a pomozte nám chránit zvířata!

Členství ve Svobodě zvířat
Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravidelně 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 dalších možnostech zapojení do ochrany zvířat naleznete na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/
zapojte-se/.
Členství můžete také darovat. Nabízíme Vám dárkové 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 účet č.
235379860/0300. Výhodným způsobem podpory je nastavení měsíčního trvalého příkazu
na Vašem účtu na jakoukoli částku, tak nás
budete moci pravidelně podpořit a nebude Vás to
stát žádný čas ani úsilí. Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme

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, Svoboda zvířat obdrží 27 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 Vám bude
automaticky odečtena částka 30 Kč. Více
na www.darcovskasms.cz.

Chcete být pravidelně
informováni o ochraně
zvířat, činnosti Svobody
zvířat a chystaných akcích?
Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svobodazvirat.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).

Infocentra Svobody zvířat
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, +420 736 766 188
E-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: od července po předchozí
domluvě
Nabízíme informace a poradenství v oblasti
ochrany zvířat (pokusy na zvířatech, zodpovědné spotřebitelství, tzv. kožešinová zvířata,
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.

