Transporty se zvířaty musí být přes léto 2019 zastaveny i z ČR
www.stoptransport.cz

Žádosti nevládních organizací (Společnost pro zvířata, AWF/TSB, Animal´s Angels) zaslaných SVS a MZe pro
skutečné zastavení transportů zvířat potřebují další podporu. Prosíme, kontaktujte SVS a MZe, požádejte i
Vy ministra a ústředního ředitele SVS o zastavení exportů s hospodářskými zvířaty (tzv. zásilek) přes letní
období: ministr zemědělství Ing. M. Toman: 221 812 333; 221 812 409, ministr@mze.cz, info@mze.cz,
posta@mze.cz; ústřední ředitel SVS MVDr. Z. Semerád: 227 010 142, z.semerad@svscr.cz,
epodatelna@svscr.cz

DŮVODY
Nařízení č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy , uvádí: “Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu
zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Kromě toho musí být splněny tyto
podmínky: a) předem byla učiněna všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala délka trvání cesty a
uspokojily potřeby zvířat během cesty;“ „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.“
Svědectví a důkazy již dlouhá letá předkládaná nevládními organizacemi ukazují rozsáhlé porušování
ustanovení nařízení: http://spolecnostprozvirata.cz/vizualni-dukazy-o-stradani-a-stresu-zvirat-souvisejicich-sprepravou/

Nejsou dodržovány limity pro odpočinek zvířat a vyložení z vozidla. V praxi je nemožné limity dodržet –
situace v dopravě, povinné přestávky řidičů nekorelují s limity pro odpočinek – vyložení zvířat, dlouhá
čekání na obou stranách hranic, v přístavech, dopravní zácpy.
V minulém roce (2018) organizace AWF/TSB předložila podrobnou zprávu ministerstvu zemědělství týkající
se 23 kamionů se zvířaty z ČR, v létě. Ve všech docházelo k porušování legislativy, strádání a umírání zvířat
včetně dlouhého čekání ve vozidlech na hranicích EU/TR (v jednom případě dokonce až 14 dní, viz foto).

Organizace Animal´s Angels předložila důkazy o vypravených kamionech se zvířaty z ČR a to dokonce
v době trvání dočasného zastavení exportů v srpnu 2018. Opět strádání zvířat a nedodržování legislativy.

V roce 2017 čekalo peklo na přibližně 1000 býků z ČR směřujících do TR, kdy kamiony nebyly Turky
vpuštěny do země. Polovina zvířat trpěla a umírala ve vozidlech a druhá část byla po týdnech přežívání
prodána až do Iráku. Svědectví přinesla org. Animal´s Angels:
https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k
Můžeme pokračovat dál do minulosti… Kolik zvířat trpí a umírá v transportech za rok celkem? Nikdo neví,
ani EU ani členské státy.
Zvířata nejsou na dlouhotrvající přepravu fyziologicky ani psychicky uzpůsobena, ani na vysoké teploty.
Cesta na hranice EU (BG)/TR je dlouhá kolem 1 600 km, trvá 3 – 4 dny, na hranicích kamiony čekají desítky
hodin a dnů na bulharské straně, desítky hodin a dnů v meziprostoru, než je Turci vpustí (nebo nevpustí)
dál. V horku, dehydratovaná a přehřátá, zvířata trpí nejvíce, kolabují a umírají.
Fyziologicky únosná hranice adaptace organismu na teplo je u dobytka 27°C. Nařízení stanovuje povinnost:
“…udržet pro všechna zvířata v dopravním prostředku teplotu v rozsahu 5 °C až 30 °C s tolerancí +/– 5 °C
podle venkovní teploty“. I tento vysoký limit je v létě porušován. Pokud je venku 30 – 35°C, je uvnitř
stojícího kamiónu 35 – 40 °C. Teploty jsou vysoké po celá letní období, na přechodu Bulharsko – Turecko
dosahují v létě 40 °C
Také Evropská veterinární federace (fve.org) podporuje požadavek na zastavení exportů se zvířaty v létě a
zdůrazňuje, že zvířecí transporty by neměly být odbavovány, pokud teplota kdekoliv po trase překročí 30°C.
Legislativa není dodržována, její dodržování není vymáháno nebo jen velmi laxně bez ohledu na prodlení
kvůli živým tvorům, o které se jedná. Svědectví naznačují, že k porušování legislativy dochází v mnoha
případech již z místa výjezdu v ČR, i když odbavení (kontrolu zvířat i vozidla) musí odsouhlasit pracovník
krajské veterinární správy: vozidlo se skotem má napáječky pro prasata, nedostatečný počet napáječek pro
zvířata, zvířata jsou napěchovaná na sebe bez možnosti se otočit nebo si odpočinout, oddělující přepážky
nevedou až k podlaze - hrozí zranění a zaklínění zvířat, stropy jsou nízké – zvířata se nemohou narovnat,
ventilace nefunguje…Odbavování zvířat i v extrémním horkém počasí (nebo očekávaném horkém počasí), i
když je zřejmé, že přeprava nebude za podmínek, které zaručí, že nedojde ke zranění nebo zbytečnému
utrpení zvířat, jak žádá nařízení. Záběry zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Fsk_ktf2XX0

Děkujeme, že jste se zvířaty.
Děkujeme za podporu naší činnosti:
http://spolecnostprozvirata.cz/donatepodporte-nas/donate/
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