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KVĚTINY ZA ZVÍŘECÍ OBĚTI DÁLKOVÝCH TRANSPORTŮ A NEZÁKONNOSTI 

Dlouhotrvající přeprava a ohromné utrpení zvířat exportovaných  z ČR trvají od 90. let – dosud. 

Zvířata z bývalých „socialistických“ zemí  se  připojila* k již dlouhodobě transporty týranými  zvířaty z EU.  Jedná se 

stovky tisíc až milióny zvířat ročně, transportovaných na dlouhé vzdálenosti, včetně vývozů do zemí mimo EU. 

Po mnoha letech úsilí, lidí a organizací za důstojné zacházení se zvířaty, se podařilo přijmout v EU legislativu (platnou 

od r. 2007). Zemědělské lobby je však silné, zajistilo znění, které je v praxi pro ochranu zvířat nepoužitelné. 

Navíc, členské státy a unie jsou  trvale „slepé“, problémy a stížnosti řeší  „na oko“ – pomaloučkým byrokratickým 

postupem.  Ministerstvo zemědělství  v ČR používá demagogii a bagatelizaci celého problému.  Pravidelně přitom 

dostává podrobné důkazy o porušování předpisů a utrpení zvířat od nevládních organizací, stejně jako  

ostatní země unie. 

Ve středu 24. 6. 2020,  mezi 8 – 10h ráno, si proto u ministerstva zemědělství připomínáme milióny 

zvířecích obětí transportů, nezákonnosti a ignorance. Položíme za ně květiny. Připojí se k nám také Sandra 

Pogodová, která naše úsilí, aby zvířata prožila život na jednom místě, podporuje.   

Právě nyní v červnu to jsou 3 roky od jedné z odkrytých, ohromných,  tragédií zvířat exportovaných z České 

republiky:  okolo 1 000 býčků bylo ve 22 kamionech posláno z ČR směr Turecko a další až do Iráku. Hynuli při 

několikadenních čekání ve vozidlech ve vedru na hranicích s Tureckem, umírali na korbách náklaďáků při re-

exportu do Iráku, jejich strádání a umírání trvalo okolo 40 dní, možná více.  Celý příběh níže: ODHALENÁ TRAGICKÁ 

ODYSEA z června – července roku 2017 
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1. DOPLNĚNÍ 
Další příklady porušování legislativy a strádání zvířat (podrobné záznamy jsou k dispozici):  
 
V roce 2018 organizace AWF/TSB předložila MZE a SVS zprávu týkající se 23 kamionů (!) se zvířaty z České republiky, 
které zjistili na hranici BG (EU)/ TR. Ze zprávy lze vyčíst nedodržování ustanovení nařízení ve všech případech:  
absence plánů cest, zvířata na hranicích čekají mnoho hodin a dní, nefunguje ventilace (natož klimatizace), teplota 
uvnitř vozidel  i 37,4 C , bez vody nebo s nevhodnými napáječkami (skot má napáječky pro prasata, ze kterých 
nedokáže pít!), překročeny časové limity pro přepravu.  
Zpráva také obsahuje případ, „zásilky“ skotu domácího, který vyjel 18. 7. 2018 z Libereckého kraje a od 21. 7. 2018 
stál zřejmě až do 4. 8. 2018 (15 dní) na turecké straně hranice. Odesílatelem byla Bohemia breeding export import.  
Kolik zvířat uhynulo vyčerpáním, selháním organismu? Jak dopadla přeživší zvířata? Kdo byl potrestán? Kdo mohl 
tento vývoz vůbec schválit?  
 

V roce 2018 zaslala MZe a SVS organizace Animal´s Angels  svá zjištění: v době, kdy platil dočasný zákaz na vývoz 

zvířat od 7. 8. 2018, zjistila na hranici BG/ TR 4 kamiony se zvířaty z ČR. V případech 3 kamiónů měli možnost zjistit 
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situaci zvířat: nízká výška stropů, 

přepážky nedosahovaly až k podlaze, 

málo napáječek pro všechna zvířata, 

zvířata namačkaná na sebe (bez 

možnosti si odpočinout nebo se otočit), 

podestýlka nasáklá výkaly, překročen 

časový limit pro cestu, bez napáječek 

pro skot, bez krmení,  zvířatům tekla 

rýma, dlouhá zdržení na hranici a další 

zdržení očekávaná, teplota na BG 

straně hranice 42°C  a v Edirne 35 °C. 

 

 

 V roce 2019, v kamiónu se zvířaty, 

který vyjel z ČR 29. 6. 2019 (tj.  v den, 

který následoval po třídenním 

přerušení odbavování přepravy zvířat 

Státní veterinární správou v červnu) a 

který vezl býčky původem až z Irska (!), 

bylo na hranicích BG / TR naměřeno 38 

°C uvnitř, v prostoru pro skot 

(informace byly zaslány SVS organizací 

Animal Welfare Foundation, včetně spz 

vozidla a dalších údajů. ). (Nařízení  

uvádí:  …“udržet pro všechna zvířata v 

dopravním prostředku teplotu v 

rozsahu 5 °C až 30 °C s tolerancí +/– 5 

°C podle venkovní teploty“) 

 

 
 
 
září/říjen 2018: zástupci organizace Animals´Angels sledovali v Libanonu evropská zvířata připlouvající po moři. 
Rumunská zvířata připlula na lodi pro dobytek “Karim Allah” (IMO: IMO: 6519144, MMSI: 450241000) 3. října 2018, v 
6:33, do přístavu v Bejrutu.  Tato cesta trvala zvířatům; skotu s rumunskými, ale také s českými a polskými ušními 
známkami; 10 dní: z přístavu Raša v Chorvatsku (Istrie) vyplula 23. září ve 14:43.    Animals´Angels sledovali 5 
kamiónů přepravujících mladé býčky/telata střední velikosti, z přístavu v Bejrůtu do jatek ve vnitrozemí Libanonu.  
Podmínky při přepravě: 
- Neklidní býčci s široce otevřenýma očima, trpícími bolestí z dlouhé cesty. 
- Známky intenzivního slinění, průjmu, rychlého a mělkého dýchání, s jazyky trčícími a krky nataženými dopředu: 
pravděpodobné  příznaky zápalu plic z přepravy  (Bovine respiratory disease (BRD). 
- Kamiony neuzpůsobeny pro zvířata: byly to náladní vozidla pro přepravu materiálu, bez střech k ochraně před vlivy 
počasí. Teplota byla 30°C, vlhkost 64%. 
- Řízení, jízda nebyly hladké. Zvířata nebyla rozdělena do menších skupin ve vozidlech, a tak padala a byla 
pošlapávána ostatními zvířaty.  viz video: www.animals-angels.de/lebanon 
Nařízení 1/2005 uvádí, že zvířata nesmí být transportována způsobem, který působí zranění nebo zbytečné utrpení. 
Přeprava na dlouhé vzdálenosti by měla trvat minimální dobu. Dnešní přeprava živých zvířat je pro chovatele první 

 to je v rozporu se zákonem. 
Evropský soudní dvůr objasnil, že organizátoři cesty musí zajistit dodržování ustanovení nařízení 1/2005 až do konce 
cesty, včetn tak se nestalo pro 5 kamiónů zjištěných v Bejrůtu začátkem října 2018.  
A konečně, standardy OIE (Světové org. pro zdraví zvířat) pro přepravu požadují, mimo jiné: 

http://www.animals-angels.de/lebanon


- provádět akce a uchovávat záznamy o nemocných a poraněných zvířatech a organizovat nouzové postupy. 
Navzdory tomu, co tým viděl, nemocná zvířata musí být oddělena, ošetřena nebo zabita (odstavce 7.2.5. body 9 a 
7.2. 10. bod 3)   tak se nestalo u 5 kamionů, které zjistili v Bejrůtu začátkem října 2018.   
- silniční přeprava musí zajistit dostatek prostoru pro zvířata, aby si mohla zajistit vyváženou pozici vzhledem ke 
klimatu. Vozidla musí být uzpůsobena pro extrémní počasí. Způsobilost zvířat k přepravě musí být kontrolována 
(odstavce 7.3.5. body 6 a 11 a 7.3. 7. bod 3)   žádná z těchto podmínek nebyla respektována 5 kamióny sledovanými  
3. 10. 2018 v Bejrůtu.  
 

 

 

ODHALENÁ TRAGICKÁ ODYSEA ČR býků z června – července roku 2017 

Kamiony tzv. „zásilky“ naložené býky byly z ČR odbaveny v rozmezí  5. – 7. 6. 2017.  Od 9. 6.  kamiony postupně 
dorazily na hranice Bulharsko (EU)/Turecko. Po náročné dlouhé cestě začaly další problémy: turečtí celníci zjistili 
nesrovnalosti v dokumentech a zamítli pokračování transportu do Turecka:  polovina býků byla vyložena na 
kontrolním stanovišti ve Svilengradu a zůstala zde do Po, 12. června.  Protože nebylo dost místa, byla druhá polovina 
býků poslána přes Bulharsko na vyložení do různých míst v Rumunsku. 
V Po, 12. 6. bylo sděleno - kamiony mohou opět najet k TR hranicím. V úterý, 13. 6. 2017, tak opět všech 22 kamiónů 
s býky přijelo k hranicím. ALE - zvířata nebyla opět vpuštěna do Turecka, údajně z důvodu zákazu tureckým 
importérem. Kamiony s býky byly poslány na kontrolní místo ve Svilengradu (BG). Opět zde nebylo dostatek volných 
výběhů. Polovina býků byla vyložena, druhá zůstala uvězněna na vozidlech.   
Ve St, 14. 6., opět najelo všech 22 kamiónů na bulharskou část hranic, místo Kapitan Andreevo. Po bulharské 
kontrole opět nevpuštěny dál Turky – nyní z důvodu nedodržení přepravních požadavků. Býci zůstali zavření v 
kamiónech další tři dny.   Mezi 17. a 18. 6. byli býci konečně vyloženi ve dvou stájích poblíž hranic. Kolem 21. 6. se 
Animal´s Angels dozvídají, že minimálně 20 býků již zemřelo/uhynulo.   
Začátkem července někdo překoupil část býků pro Irák. Čekal je transport na smrt dlouhý skoro 2 000 km. Místo 
určení je Duhok, Irák.  A  tak 11. 7. 2017 je naloženo 11 náklaďáků s otevřenými korbami  býky. Do Iráku údajně 
dorazili 15. 7. 2017. Animal´s Angels měli možnost transport sledovat od naložení do poloviny cesty v Turecku, do 
Kirsehiru, viz video dokument. V průběhu cesty byli býci na 17h vyloženi. Transport probíhal na otevřených korbách 
nákladních aut, za slunce, teploty mezi 33 a 41° C, v Iráku až 46° C, bez vody, krmení, bez podestýlky… ve vlastních 
výkalech, za ohromného přehřívání organismu a kolabování během cesty.  
Nikdo se již nedověděl, jak a kde skončili býci, kteří nebyli přeprodáni do Iráku, nikdo se již nedověděl, jak skončili 
býci v Iráku resp. ti, kteří cestu přežili. Byli nejspíš mučeni , před brutálním zabitím za plného vědomí, bez omráčení, 
halal způsobem.  Video: Transport býků původem z ČR, přes Turecko do Iráku, 2017 (fota některých býků v příloze) 

https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k 

Ptáme se:  Jak mohl být tento vývoz („zásilka“) krajskou veterinární správou schválen? Je naprosto v rozporu 
s nařízením o ochraně zvířat během přepravy a s rozsudkem evropského soudního dvoru, viz níže.  Tímto způsobem 
jsou naplňovány zásad ochrany zvířat stanovené v mnoha a mnoha dlouhodobě platných předpisech v EU a 
mezinárodně? Takhle vypadá chovatelství  a  zemědělské podnikání?  

Odpovídáme si:  Nikoliv, je to bezprecidentní nelegální jednání všech odpovědných aktérů a řízená likvidace zvířat 
jejich utýráním nekonečnými transporty a vším, co s tím souvisí.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k


 
 

 

 

2. DOPLNĚNÍ:  

Legislativa „na oko“ : Nařízení rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. 12. 2004 o ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/97 

Od roku 2005, resp. 2007, kdy po dlouhém úsilí organizací pro etické zacházení se zvířaty vstoupilo v platnost 

nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy (1/2005), jsme věřily, že předpis přinese skutečnou ochranu zvířat a 

omezování dálkové dlouhotrvající přepravy. Bohužel, předpis obsahuje kličky, které dlouhotrvající přepravu zvířat 

ještě více podporují:  např. pokud vozidlo k přepravě zvířat splní minimální podmínky, mohou být zvířata 

přepravována de facto nekonečně dlouho, dokud útrapy přežijí.  Např. pro koňovité, skot, ovce, kozy a prasata 

platí:  po  14h cesty má být  1h přestávky, po dalších 14h cesty mají být zvířata na dobu alespoň 24 hodin  

vyložena, napojena a nakrmena a má jim být poskytnut odpočinek.  Poté se cyklus může opakovat.    

Uvádí i tato „pěkná“ ustanovení. V praxi se jimi však nikdo neřídí a nekontroluje jejich dodržování. 

 „Obecné podmínky pro přepravu zvířat 

 Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.“ 

(Kapitola 1, článek 3)“ 

 

„ZPŮSOBILOST K PŘEPRAVĚ 

1. Zvířata mohou být přepravována pouze tehdy, jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá, a všechna zvířata musí být 

přepravována za podmínek, které zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení.“ 

  …“udržet pro všechna zvířata v dopravním prostředku teplotu v rozsahu 5 °C až 30 °C s tolerancí +/– 5 °C podle 

venkovní teploty“ 

Nařízení také uvádí povinnost členských zemí, aby přijaly opatření, pokud dochází k porušování ustanovení nařízení.  

 

MZe je odpovědný orgán za dodržování ustanovení výše uvedeného nařízení, má pravomoc rozhodnout a ukončit 

protizákonnou přepravu zvířat do třetích zemí a dlouhotrvající přepravu obecně.  Tato přeprava je v rozporu se všemi 



podmínkami pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Zvířata nejsou pro přepravu uzpůsobena, trpí již po 

několika km cesty, natož při transportech dlouhých tisíce km a trvajících několik dní, po souši, po moři.  

 

Evropská komise konečně uvádí pravdu 

Rozsáhlé porušování ustanovení nařízení Rady č. 1/2005 při exportu zvířat ze zemí EU do třetích zemí uvádí ve svých 

zprávách také Evropská komise, DG Sanco: exporty po moři č. 2019-6835, exporty po silnicích č. 2019-6834. 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=137   

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=136  

 

Evropský soudní dvůr: předpisy platí i mimo EU 

V platnosti je také rozsudek Evropského soudního dvora č. C-424/13 z roku 2015, že přeprava zvířat do třetích zemí 

nemůže být povolena, pokud tam nejsou dodržována ustanovení nařízení Rady č. 1/2005. Bohužel, navzdory 

tomuto rozsudku, se exporty do třetích zemí z EU  a z ČR stále ve velkém povolují, ročně stamilióny zvířat, z ČR 

desítky až stovky tisíc. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13 

 
Smlouva o fungování EU, článek 13: dodržovat welfare 
Způsob, jakým se obchod s živými zvířaty v současné době provádí v EU je porušením článku 13 Smlouvy o fungování 

EU: „Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a 

technologického rozvoje a vesmíru, zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat 

jako vnímajících bytostí;…“ A je také v rozporu s požadavkem obchodní strategie EU, aby obchod byl odpovědný a v 

souladu s širšími evropskými hodnotami. Kvůli dlouhotrvající dálkové přepravě dochází navíc ke snadnému přenosu 

infekčních zvířecích nákaz. 

 

3. DOPLNĚNÍ 

Pro zvířata je všechno již pozdě 

Zvířata hynou v transportech do Ruska, na Sibiř, na Blízký východ, do severní Afriky, i cestou do Španělska, Itálie, 
Řecka… chovatelské svazy si mnou ruce, zemědělští obchodníci se smějí, chovatelé množí další a další, a zvířata, zdroj 
jejich obživy, prochází nepopsatelnými krutostmi a hyne v transportech a při zabíjení v zemích mimo EU.  
 
Z České republiky bylo vyvezeno směrem do Turecka a dále, neznámo kam:  v  roce 2016 přes 76 000 skotu 

domácího, v roce 2017 to bylo 72 569 skotu, v roce 2018 to bylo 59 646 skotu, v roce 20019 kolem 60 000 skotu… 

A např. do rozžhaveného Španělska přes 48 000 skotu, do vzdáleného Rumunska přes 36 000 prasat, v roce 2019 
(zdroj SVS ČR) 
Evropská komise obdržela za poslední dvě desetiletí několik milionů podpisů pod petice (např. 8HOURS“ z roku 

2012, STOP THE TRUCKS z roku 2017) žádající ukončení dlouhotrvající přepravy a místo zvířat, přepravovat maso. 

Komisi to ale nevadí.  

Evropský parlament se dlouhodobě zasazuje za zastavení této přepravy, za přepravu masa místo zvířat. Minulý 

pátek  schválil zřízení vyšetřovacího výboru kvůli přepravě zvířat. Výbor přezkoumá povinnosti Komise EU a 

členských států EU při provádění a prosazování pravidel Unie. Výbor bude důležitým krokem pro revidování 

stávajícího nařízení rady o ochraně zvířat během přepravy, které je trvale rozsáhle porušováno.   

Pro hlasovalo 605 poslanců EP, z 689.  

Za ČR byli PRO: Gregorová, Kolaja, Peksa, Knotek, Hlaváček, Šojdrová, Blaško, Maxová, Kovařík, Dlabajová, 

Charanzová, Zdechovský, Pospíšil, Polčák, Niedermayer, Vrecionová, Konečná.  

PROTI byli: Tošenovský, Vondra, Zahradil, David  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obáváme se, že trvalé povolování a podpora dlouhotrvající přepravy zvířat a exportů do třetích zemí je 

protiprávním jednáním, porušujícím výše uvedené předpisy a předpisy Světové organizace pro zdraví zvířat 

(OIE)  

* Před tím „cestovala“ vlaky,  „dobytčáky“,  po zemích RVHP (zákony na jejich ochranu nebyly žádné) 

 


