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Činnost v roce 2005
Za ukončení přepravy hospodářských zvířat na dlouhé vzdálenosti
Zrušení dotování vývozu dobytka na Blízký východ
V rámci naší dlouhodobé kampaně za ukončení přepravy hospodářských zvířat na dlouhé vzdálenosti
jsme se v tomto roce zapojili do „pod-kampaně“ „Stop the Bull Ship“ za ukončení dotování vývozu
dobytka na Blízký východ. Jednalo se především o jednání s Evropským parlamentem EP a jeho
poslanci, o jednání s Evropskou komisí a Radou zemědělských ministrů. Získali jsme klíčovou
podporu parlamentu a zákaz byl stanoven závazným právním předpisem. Z 24 poslanců ČR v EP
jich 18 tento požadavek podpořilo: H. Fajmon, J. Březina, J. Zvěřina, Z. Roithová, I. Strejček, T.
Zatloukal, R. Falbr, J. Hybášková, V. Flasarová, V. Remek, L. Rouček, O. Vlasák, N. Škottová, J.
Zieleniec, D. Strož, P. Duchoň, J. Maštálka a M. Cabrnoch.
(Deklaraci nepodpořili: J. Bobošíková, J. Kohlíček, M. Ransdorf, M. Ouzký, J. Zahradil a V. Železný.)
Téma bylo prezentováno v médiích, kromě hlavních zpráv ČT a mnoha tiskovin také v pořadu Nedej se
a Chcete mě.
Více na naši www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Hospodářská zvířata – Přeprava zvířat – Stop the
Bull Ship.
V létě jsme sledovali přepravu hospodářských zvířat na Slovensku a v Maďarsku, což jsou země,
kterými nejčastěji prochází tranzit hospodářských zvířat od nás. Opět jsme byli svědky velmi
neohleduplných jízd řidičů kamiónů, přeplněných zvířat v přívěsech a minimálních snah o řádnou péči o
ně. Transporty zvířat probíhaly, i když bylo nad 30 °C, kdy to v mnoha případech směrnice EU již
nedovoluje.

Naše záznamy jsme zaslali Evropské komisi a Radě zemědělských ministrů EU.
- Opět jsme zaslali naše materiály školícím místům, kde jsou přepravci a jejich zaměstnanci školeni o
ochraně zvířat během přepravy a o manipulaci se zvířaty.

Špatné zacházení a nedostatečná péče o hospod. zvířata ze strany jejich chovatelů
Podle našich šetření a zkušenosti je zřejmé, že mnoho zemědělců v ČR nechová hospodářská zvířata ve
vyhovujících podmínkách a za řádné péče. Tyto naše poznatky potvrzují také statistiky SVS ČR,
ohledně výskytu BSE, kdy např. od 1. 2. 2001, do 31. 3. 2005 bylo na možnost přítomnosti BSE
testováno 738 654 ks dobytka po porážce (ve věku nad 24 měsíců), Z tohoto celkového počtu to bylo
80 826 ks dobytka, které uhynuly v hospodářstvích, 157 566 muselo být poraženo na nucených jatkách.
Tato dvě čísla společně tvoří 32 % dobytka nad 24 měsíců, se kterým bylo špatně zacházeno, byl
nemocen a pod. Zahájili jsme dotazování na ministerstvo, jaká opatření hodlá přijmout, aby se tato
neradostná situace již neopakovala, ministerstvo však bohužel problém opakovaně bagatelizuje. Státní
veterinární správa problémy připouští.
Na tento problém upozorňujeme už mnoho let a od roku 2003 se snažíme přesvědčit odpovědné orgány
o nutnosti zavedení přísných opatření. Mnoho by mohlo být ošetřeno preventivně, pokud by existovala
vážná hrozba, že špatní chovatelé neobdrží dotace na další období. Určité kroky v tomto směru se
částečně uskutečnily, zejména v rámci dotací z fondů EU, kdy se ke každému žadateli musí vyjádřit
také místní veterinární správa. Ta může žadatele nedoporučit, i z důvodu špatné péče o hospodářská
zvířata.
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Schopnost zvířat cítit/vnímat
V roce 2005 jsme se již podruhé zúčastnili konference CIWF v Londýně o schopnosti zvířat cítit:
From Darwin to Dawkins: the science and implications of animal sentience"/ „Od Darwina
k Dawkinsové: věda důsledky schopnosti zvířat cítit/vnímat“. Z obsahu této již druhé konference na
toto téma jsem vytvořili www odkazy „Zvířata jsou živí tvorové – cítící bytosti“ a přeložili hlavní
příspěvky. Na první konferenci v roce 2003 jsme pozvali 2 učitele a 3 studenty z českých univerzit.

Multimediální CD Etologie a welfare hospodářských zvířat bylo dokončeno. 200 ks bylo
předáno ministerstvu zemědělství a 90 ks státní veterinární správě. Kromě toho je CD nabízeno školám
a dalším zájemcům. Více informací o CD je na Úvodní straně www nebo v odkazu Nabídka materiálů.
V rámci mezinárodní aktivity “Jíst méně masa” jsme z angličtiny přeložili materiál “Škodlivé dopady
průmyslové živočišné výroby” a vytvořili českou verzi letáku:”Jezme méně masa” a filmu: „Pomozme
Zemi – Jezme méně masa”. Více je v odkazu Eat less meat/Jezme méně masa, na Úvodní straně www.

Vzdělávání k ochraně zvířat, Ekocentrum
- kromě distribuce materiálů do škol, zejména prostřednictvím organizace Pavučina, jsme sami provedli
tři přednášky pro školy (dvě pro ZŠ v centru Prahy, ul. Truhlářská, jednu pro ZŠ Praktická v Králíkách),
zejména na témata ochrana zvířat obecně a způsob chovu zvířat hospodářských
- účastnili jsme se 3 konferencí sítě Pavučina a škol v programu M.R.K.E.V. , především s nabídkou
materiálů Hospodářská zvířata a my, Rozumíme zvířatům a souboru letáků Péče o společenská zvířata.
- sady (vhs a brožura) „Hospodářská zvířata a my“ bylo celkem distribuováno přes 400 ks;
- materiálu Rozumíme zvířatům bylo distribuováno 2 000 ks (pro ekolog. organizace a jejich
spolupracující školy);
- souboru letáků Péče o společenská zvířata také 2000 ks (1000 ks do prodejen s potřebami pro zvířata
firmou Plaček, další do ekologických organizací a škol)
- v říjnu jsme připravili čtyři dvouhodinové přednášky pro policisty v okrese Ústí nad Orlicí. Téma –
předpisy na ochranu zvířat, předpisy na přepravu hospodářských zvířat, co může udělat Policie v
případech týrání či strádání zvířat. Celkem se zúčastnilo 120 policistů.

Účast na akcích pro veřejnost:
- účast na Světovém dni vegetariánství, Toulcův Dvůr, Praha, říjen
- účast na Světovém dni zvířat, Toulcův Dvůr, Praha, říjen
- účast na biodožínkách Country Life, Nenačovice u Berouna, září
Účast na odborné konferenci Veterinární a farmaceutické univerzity „Animal Welfare“, září 2005. Náš
aktivní příspěvek byl „Jezme méně masa“ a několik příspěvků do sborníku.
Kromě mnoha materiálů, které distribuujeme, vytváříme a které jsou uvedeny v Nabídkovém letáku,
jsme připravili českou verzi 2 dílu Meatrix, viz. www.meatrix2.com

Pomoc zvířatům v nouzi:
Řešení případů špatné péče zejména u zvířat hospodářských, ale pokud nemůže pomoci jiný org. na
ochranu zvířat pomáhá také zvířatům společenským. V tomto roce se jednalo zejména o ovce, psy a
dobytek.
Pomáháme lidem, kteří se sami snaží pomoci a donutit odpovědné orgány k řádnému zakročení.
O některých případech je více v odkazu Aktuálně, uprostřed Úvodní strany www.

Mediální činnost:
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-

pokračuje naše dlouholetá spolupráce s pořadem ČT „Chcete mě?“ (min. 2 pořady), v letošním
roce opět náš příspěvek v pořadu ČT „Nedej se“
příspěvek pro hlavní zprávy TV NOVA a Českou televizi o přepravě zvířat
několik článků o přepravě zvířat v tiskovinách
vydali jsme přibližně 14 tiskových zpráv

Příjmy a výdaje v 2005:
příjmy celkem: 655.113,6
z toho st. zakázka (MŽP): 30.000,z toho dary, granty: 625.113,6
z toho od CIWF: 563.248,1
výdaje celkem: 654.913,6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost v roce 2006:
- především se jednalo o 2 projekty v rámci naší účasti v celoevropské kampani CIWF: Chickens
OUT/ Slepice - drůbež VEN
1) Získání podpory pro zavedení legislativní ochrany brojlerů v rámci EU
2) Zajištění zachování zákazu chovu nosnic v konvenčních klecích

Získání podpory pro zavedení legislativní ochrany brojlerů v rámci EU
Brojleři – kuřata vykrmovaná na maso – jsou jediným typem intenzivně chovaných hospodářských
zvířat, jehož, alespoň minimální, podmínky a požadavky na způsob chovu a zacházení nejsou ukotveny
v žádném právním předpise EU. Compassion in World Farming, její Evropská koalice pro hospodářská
zvířata, včetně Společnosti pro zvířata, zahájily před 3 lety první kroky pro zavedení prvního předpisu
stanovující minimální požadavky pro chov vykrmovaných kuřat – brojlerů. V tomto roce jsme v naší
snaze pokračovali.
Především komunikace se státními odpovědnými úřady: MZe, SVS, zastoupením ČR v EU,
Evropskými poslanci.
V květnu – předání velké pohlednice: MZe, SVS, Italskému a francouzskému velvyslanectví.
V říjnu – setkání s novou ministryní zemědělství (i s maskotem: kuřetem Pipinem)
Setkání se 3 evropskými poslanci za ČR a několika asistenty v Bruselu.
Překlad materiálu CIWF: Welfare brojlerů v EU a zahájení překladu materiálu RSPCA “Každý je vítěz”
o ekonomické rovině extenzivního chovu brojlerů.
Kromě mnoha tiskových zpráv se toto téma objevilo v pořadu ČT “Chcete mě?”.
Připravili jsme následující webovou stranu:
www.ciwf.org.uk/broilers/indexcz.html
a informace na naší www: odkaz Brojleři - zapomenuté oběti intenzivního zemědělství
V rámci této kampaně jsou v češtině k dispozici také tyto materiály:
brožura: Drůbeží – proč je tak levné?
Na www: publikace Welfare brojlerů v EU
letáky: Čas ubíhá kuřatům v Evropě
pohlednice – leták pro zaslání supermarketům
petice
S maskotem kampaně – kuřetem Pipinem jsme předávali informace na mnoha akcích pro veřejnost, viz
dále.
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Zajistit zachování zákazu chovu nosnic v konvenčních, neobohacených klecích
Tento zákaz, od roku 2012, byl stanoven směrnicí EU v roce 1999 . Nicméně, drůbežářský průmysl se
snaží, aby byl zákaz odložen či zcela zrušen.
Tak jako v předešlé kampani i zde bylo nejdůležitější především jednání s odpovědnými orgány ČR a
EU. Mnoho se týkalo jednání s evropskými poslanci. Kromě požadavků organizací na ochranu
hospodářských zvířat spojených v Evropské koalici pro hospodářská zvířata, které byly několikrát
předneseny Radě zemědělských ministrů a Evropským poslancům, se jednotlivé národní organizace
soustředily na jednání a monitoring situace v každé zemi EU. Klíčová pro nás bude zejména zpráva
komise, na kterou stále čekáme. Bohužel, MZe ČR podporuje oddálení platnosti zákazu, i když o něm
naši drůbežáři věděli hned od roku 1999 a věděli, že se zákaz v EU chystá už od počátku 90. let min.
století.
Připravili jsme českou verzi www: www.keeptheban.eu/cz a speciální informace k tématu na naší
www.spolecnostprozvirata.cz v odkazu Slepice - nosnice chované pro snášení vajec.
Dále leták: Zákaz chovu slepic v klecích je ohrožen
Na www jsou k dispozici následující materiály, které jsme přeložili z angličtiny:
zpráva: „Vejce z klece – argumenty proti tzv. obohaceným klecím“.
zpráva: „Křehké kosti: osteoporóza a bateriové klece“
zpráva: „Jak máte rádi vejce?“,
zpráva: „Praktické alternativy k bateriovým klecím“

Ptačí chřipka
Informování veřejnosti a médií o ptačí chřipce a důvodech jejího rychlého šíření – v podmínkách, kdy je
většina chovu intenzivních, jsou i rizika a ztráty obrovské. Rizika jak pro zdraví lidí a dalšího ptactva,
tak také velké finanční ztráty, které jsou hrazeny z daní nás všech.
Naše stanovisko k přenosu ptačí chřipky je k dispozici na Úvodní straně naší www, nebo v odkazu
Slepice.
Několikrát jsme byli také ujištěni Státní veterinární správou, že likvidace ptáků proběhne podle našich a
mezinárodních předpisů. Společně s kolegy z EU jsme zaslali několik protestních dopisů ohledně
brutální likvidace ptáků v některých jiných zemích např. Turecko a Čína.

Účast na mnoha událostech pro veřejnost, včetně maskota – kuřete Pipina:
- výstava v galerii Krásova, Praha 3, duben-květen
- informační stánek v rámci akce Sen zvířat, časopisu Planeta zvířat, Praha – Vinoř, září
- účast na biodožínkách Country Life, Nenačovice u Berouna, září
- Den Země v Krásné Lípě, okr. Děčín, duben
- veletrh eko-výchovných programů, Svatý Jan pod Skalou, září
- festival pro životní prostřední v Praze , Zelený kruh, září
- účast na Světovém dni vegetariánství, Toulcův Dvůr, Praha, říjen
- účast na Světovém dni zvířat, Toulcův Dvůr, Praha, říjen
Odborné akce:
- účast na konferenci „Animal Welfare“, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, aktivní příspěvky
na téma CD ROM Etologie a welfare hospodářských zvířat, postery na témata: Welfare brojlerů,
Zachování zákazu chovu slepic v klecích, Správná zemědělská praxe při chovu prasat.
- účast na konferenci organizací na ochranu zvířat střední a jižní Evropy ve Vídni, přednesení
prezentace naší organizace a situace v ČR.
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Výchova k ochraně zvířat, Ekocentrum
Kvůli velkému zájmu jsme hledali možnosti, jak zajistit vytištění dalších ks materiálů Rozumíme
zvířatům a letáků Péče o společenská zvířata. To se podařilo a 2 x 2000 ks bylo vytištěno. V tomto roce
jich bylo distribuováno:
publikace Rozumíme zvířatům - 1340 ks (540 ks ekolog. organizacím, 800 ks Svobodě zvířat).
souborů letáků Péče o společnská zvířata - 580 ks ekolog. organizacím a školám
Více informací je v odkazu Ekovýchova, www.spolecnostprozvirata.cz
O materiálech v odkazu Nabídka materiálů.

Pomoc zvířatům v nouzi
Řešení případů špatné péče zejména u zvířat hospodářských, ale pokud nemůže pomoci jiná org. na
ochranu zvířat pomáháme také v případech podezření na strádání a týrání zvířat společenských. V tomto
roce se jednalo zejména o velký chov koní na Rakovnicku, včetně týrání hříběte kopáním.
Neustále také upozorňujeme MZE a SVS na špatný stav ohledně zacházení s hospodářskými zvířaty ze
strany zemědělců a hledáme podporu novinářů.
Pomáháme lidem, kteří se sami snaží pomoci a žádají odpovědné orgány k řádnému zakročení.
Snažíme se získat finanční prostředky na větší pomoc v případech strádání a týrání zvířat a na vytoření
materiálu k tomuto tématu.

Mediální činnost:
-

pokračuje naše dlouholetá spolupráce s pořadem ČT „Chcete mě?“ (natáčení o: Jezme méně
masa, 2x k brojlerům a slepicím)
příspěvek pro Český rozhlas Radiožurnál – brojleři, pro ČTK - brojleři
několik odkazů na naše zprávy v tiskovinách
vydali jsme přibližně 24 tiskových zpráv, některé uveřejněny na www.ecn.cz a www.agroweb.cz

Příjmy a výdaje v 2006:
příjmy celkem: 626 696,z toho MŽP: 50.000,z toho CIWF: 445 872,z toho RSPCA: 48 864,výdaje celkem: 652 308,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie k naší činnosti od 1996 do 2006 jsou v souboru v angličtině: Activities of Society for
Animals (Spolecnost pro zvirata) from ninetieth till 2006, který je v odkazu English.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP
Lublaňská 18, 120 00 Praha, CZ; tel/fax: 222 511 075
s.pro.zvirata@ecn.cz;
www.spolecnostprozvirata.cz; www.alternativeducation.org
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