
DOST BYLO KRUTÉ 
A DLOUHÉ PØEPRAVY  
ZVÍØAT NA JATKA A VÝKRM!

Miliony hospodáøských zvíøat trpí!

 Pomozme spoleènì toto barbarství ukonèit!

Foto: Animals´Angels

Foto: Animals´Angels

1.3 Maximální délku trvání cesty uvedenou v bodì 1.2 lze pro-
dloužit, pokud jsou splnìny doplòkové požadavky kapitoly VI.
1.4 Intervaly krmení a napájení, délka trvání cesty a doba odpoèinku pøi 
použití silnièních vozidel, která splòují požadavky bodu 1.3.
a) Neodstaveným telatùm, jehòatùm, kùzlatùm a høíbatùm na mléèné 
výživì a neodstaveným selatùm musí být po devíti hodinách cesty 
poskytnuta doba na odpoèinek v délce alespoò jedné hodiny, která je 
dostateèná k podání tekutin a v pøípadì potøeby k nakrmení. Po tomto 
odpoèinku mùže pøeprava pokraèovat po dalších devìt hodin.
b) Prasata lze pøepravovat po dobu nejvýše 24 hodin. Bìhem cesty 
musí mít stálý pøístup k vodì.
c) Domácí koòovité lze pøepravovat po dobu nejvýše 24 hodin. 
Bìhem cesty musí být každých osm hodin napájení a v pøípadì potøeby 
nakrmeni.
d) Všem ostatním druhùm zvíøat uvedeným v bodì 1.1 musí být po 14 
hodinách cesty poskytnut odpoèinek v délce nejménì jedné hodiny, 
zejména pro nakrmení a napojení. Po této pøestávce mùže pøeprava 
pokraèovat dalších 14 hodin.
1.5 Po uplynutí stanovených dob musí být zvíøata vyložena, nakrmena 
a napojena a musí jim být poskytnut odpoèinek po dobu alespoò 24 
hodin.

Další nekoneèné pøepravì a cestování HZv dává naøízení zelenou 
svým výkladem pojmù: Naøízení umožòuje, aby se za první místo 
zahájení cesty tj. „místo odeslání“ považovalo i tzv. sbìrné støedisko, 
do kterého musela být HZv také pøedem pøivezena vozidlem.
A „místem urèení“ je místo, kde zvíøata mohou zùstat jen 48 hod., 
a poté mohou být opìt odeslána dál. (viz Èlánek 2 naøízení, DEFINICE) 

HZv nezažívají útrapy pouze v rámci EU. Jako živé zboží – živé maso 
jsou vyvážena na jatka mimo EU, napø. do Turecka, Libanonu, Egypta 
a jiných zemí tøetího svìta, èasto se jedná o zemì muslimské.
Tyto zemì upøednostòují tzv. halal porážky. Zvíøata nejsou omráèena 
(!) a za plného vìdomí je jim podøíznuto hrdlo. O hrubém zacházení 
pøed popravou nemluvì. HZv jsou mrzaèena a bita! Na www.spo-
lecnostprozvirata.cz, odkazu Hospodáøská zvíøata/Pøeprava mùžete 
shlédnout dokument org. Animals´ Angels o vývozu a zabíjení HZv 
z EU na jatkách v Libanonu, z r. 2012. Zábìry zachycují také býky 
z Èeské republiky. 

- ukonèení dlouhotrvající pøepravy HZv na jatka v rámci EU, aby trvala 
maximálnì 8 hodin;

- ukonèení dlouhotrvající pøepravy HZv také na výkrm v rámci EU, aby 
trvala maximálnì 8 hodin;

- ukonèení vývozu HZv z ÈR a EU na jatka a na výkrm.
Místo živých HZv lze na dlouhé vzdálenosti pøepravovat maso a živo-
èišné produkty, legislativa i pøepravní prostøedky to UMOŽÒUJÍ. Jde 
jen o motivaci a morálku.
 

PØEPRAVA NEJEN V EU

CO POŽADUJEME?

Spoleènost pro zvíøata – ZO ÈSOP je aktivní za ukonèení dlouho-
dobé pøepravy HZv s pøestávkami, od r. 1999, vèetnì úèasti na 
evropských kampaních. V øíjnu 2012 jsme dopisem požádali ministra 
zemìdìlství, Ing. P. Bendla, aby:

1. jako zástupce naší zemì v Radì ministrù EU plnì podpoøil pøezkou-
mání Naøízení è. 1/2005, s cílem omezit délku pøepravy jateèných zvíøat 
a zvíøat na výkrm na maximálních 8 hodin.
2. se zasadil o ukonèení vývozu živých zvíøat z ÈR do tøetích zemí.
Ministr v odpovìdi uvedl: „....èlenské zemì EU mají možnost zkrátit do-
bu pøepravy na maximálních 8 hodin, ale pouze na území daného státu. 
Tím se ale snižuje konkurenceschopnost pøepravcù zemì bez pøínosu 
pro øešení problému.“ Dále ministr uvádí, že obecnì souhlasí s pøepra-
vou živoèišných produktù místo zvíøat tam, kde je to možné. A doplòuje 
informace o souèasném platném naøízení EU výše zmiòovaném.
Bohužel, ministr neuvedl odpovìdi na naše pøímé otázky tj. 1) zdali pod-
poøí revizi naøízení EU o pøepravì a 2) zda-li bude prosazovat ukonèení 
vývozu HZv z ÈR do tøetích zemí a motivovat chovatele k poražení HZv 
v ÈR.

8 HOURS

ZAPOJTE SE – POMOZME HOSPODÁØSKÝM ZVÍØATÙM

 

Jsme zapojeni v EU kampani „8 
HOURS/8 HODIN“, kterou koordinuje 
org. Animals´Angels a A. Sansolini. Jejím 
cílem je ukonèení dlouhodobé pøepravy 
HZv na jatka v EU. Místo živých HZv je možné pøepravovat pouze maso. 
V rámci kampanì bylo v èervnu 2012 pøedáno pøes milion podpisù pod 
petici komisaøi pro zdraví a spotøebitele, která žádá maxim. délku 
pøepravy HZv na jatka do 8 hodin. Bohužel, žádosti obèanù EU jsou 
ignorovány, více na www.8hours.eu a www.pomahame.spolecnost-
prozvirata.cz

Buïme odpovìdní jako spotøebitelé a uvìdomme si, že jen díky naší 
poptávce musí zvíøata podstupovat toto trápení. Upøednostnìme etické 
spotøebitelství (omezení živoèišných produktù a jejich nahrazení zdra-
vými rostlinnými alternativami, bio kvalita, konzumace živoèišných po-
travin jen z místních dobøe vedených farem).

Podpoøte svým podpisem petici na ministra zemìdìlství
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2012/10/03/stop-
dlouhym-transportum-se-zviraty-vyzvete-ministra-bendla/

Pøipojte se k evropské kampani 8 HOURS/8 HODIN a podpoøte 
tzv. Maltský manifest, více zde:¨
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2013/02/12/pokracujte-
s-nami-v-peticni-akci-8hours/

Spoleènost pro zvíøata – ZO ÈSOP
Michelská 5, 140 00 Praha, recepce 222 511 494
è. úètu: 15 81 82 860/0300
s.pro.zvirata@ecn.cz; www.spolecnostprozvirata.cz
www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz

Vytištìno na recyklovaném papíru.2013



Zkoušeli jste cestovat  s dìtmi v kuse 9 hod, po hodinové pauze 
dalších 9 hodin? Telata, jehòata, kùzlata a høíbata na mléèné 
výživì a neodstavená selata takto „cestují“. Dokážete si pøedsta-
vit 24 hodinovou jízdu v namaèkaném autobuse, bez pøestávky, 
tak jak „cestují“ napø. prasata? Naprosto nereálné... Zvíøata, kte-
rá se nedokáží zvùli lidí bránit, takto necháme!

Transporty s hospodáøskými zvíøaty (HZv) køižují kontinenty, 
zvíøata putují hodiny, celé dny, jak po souši, tak po moøi, a nepøed-
stavitelnì trpí! Jen z ÈR jsou každoroènì vyvezeny desetitisíce 
skotu, prasat, statisíce drùbeže a jiných HZv.

Diktát volného obchodu, upøednostnìní ekonomických a skupi-
nových zájmù pøed humanitou, soucitem a morálkou, to jsou 
hlavní rysy této praxe.

- na krátké vzdálenosti, tj. do 65 km: na jiná místa chovu a výkrmu, 
na jatka, na místo svodù - výstavy, trhy apod.

- na dlouhé vzdálenosti v rámci ÈR, EU nebo z EU: na jiné místo chovu 
nebo výkrmu, na jatka, ale také na místa svodù

POÈTY HOSPODÁØSKÝCH ZVÍØAT vyvezených z ÈR v roce 2012, 
neurèených k chovu, vìtšinou na jatka, pøípadnì na dovýkrm, 
který také konèí porážkou.

SKOT
Napø. jenom do sousedního Rakouska bylo vyvezeno skoro 48 000 
kusù dobytka – z toho 20 751 jalovic a krav k porážce. Do nesou-
sedních zemí, tj. do Belgie 16 275 ks, do Nizozemí 25 617 ks. Dálku do 
Francie muselo podstoupit 4 051 ks, do Chorvatska 14 021 ks do-
bytka, do Øecka 174 zvíøat a do Itálie 5 250 ks dobytka. Do zemí mimo 
EU napø: do Turecka 2 932 zvíøat a do Libanonu 138 zvíøat. 

PRASATA
Nejvíce od nás bylo vyvezeno na Slovensko: 73 921 prasat. Do nesou-
sedních zemí byl poèet napø. do Francie 1910 prasat, do Maïarska 
skoro 72 000 prasat, do Itálie 707, do Nizozemí 10 055 prasat, do Ru-
munska 349 a dokonce až do Gruzie 165 prasat. 

JEHÒATA
Ve velmi raném vìku jsou odtržena od matek, aby putovala napø.: 
393 ks do Francie, 794 ks do Rakouska, nebo po 141ks do Maïarska. 

OVCE putovaly také do výše uvedených zemí, navíc i do Ruska. Velmi 
èasto právì ovce a jehòata konèí zabíjena brutálním halal zpùsobem 
bez omráèení, které provádí muslimské komunity. 

V roce 2012 byly do ÈR, z okolních i vzdálenìjších zemí, dove-
zeny desítky tisíc zvíøat – zejména PRASAT. Jedná se o prasata na 
porážku, nebo prasnice na produkci selat nebo odstávèat na dovýkrm a 
porážku. Napø. z Polska to bylo 2 437 prasnic, ze Slovinska 883 
prasnic, z Nìmecka 64 510 prasat, z Rakouska 3 617, z Francie 7 650, 
z Nizozemí 16 906 a ze Slovenska 32 215 prasat.

PROÈ JSOU HOSPODÁØSKÁ ZVÍØATA  PØEPRAVOVÁNA?

PROÈ JE PØEPRAVA PRO HOSPODÁØSKÁ ZVÍØATA
TAK NÁROÈNÁ? 

1) HZv nejsou zvyklá témìø na žádnou manipulaci, pøeprava a vše kolem 
s tím související jim zpùsobuje stres  – mají strach ze zmìn a ruchù jako 
jsou vstupy do návìsù, pøívìsù; nejsou navykána na dlouhé cesty 
kratšími jízdami, nejsou zvyklá na cizí lidi. Jedná se o zvíøata, která jsou 
urèena na jatka, popø. výkrm, který konèí také porážkou, je s nimi proto 
zacházeno jako se zbožím, bez ohledu na jejich prožitky a pocity. 
Takovéto zacházení bychom u svých domácích zvíøat – psù a koèek 
tìžko dopustili. 

2) Zvíøata bìhem pøepravy trpí stresem a mají strach, žízeò, hlad a zažívají 
bolest. Napø. vykrmená telata, která strávila celý život venku na pastvi-
nì, jsou pøihnána nebo pøepravena z pastvin do stáje, kde jsou kontro-
lována, tøídìna apod. Poté jsou nakládána, nìkdy i dost hrubì, do pøi-
pravených pøívìsù, se kterými nemají žádné pøedchozí zkušenosti, set-
kávají se s cizími lidmi – pracovníky a hlavnì zacházením a manipulo-
váním, které jim bylo doposud zcela cizí. Situace je vždy podobná. První 
nahnané zvíøe se zaène bát a otáèí se, druzí to vycítí a nastává chaos. Ze 
strany pracovníkù pøicházejí vìtšinou hrubé pobídky bitím, køikem a elek-
trickými pohanìèi. Po rùznì dlouhé dobì se samozøejmì zvíøata podvolí a 
po skupinách jsou vehnána do pøívìsu.... Pøi nakládání na „krátké“ cesty 
do 8 hodin není nutná pøítomnost pracovníka Krajské veterinární správy, 
ten pouze nìkolik hodin pøed cestou zkontroluje doklady.

Zcela bìžnì jsou dokonce pøepravována nìkolikadenní mláïata 
– telata, jehòata, i kùzlata. Vìtšinou ani neznají vodu, dostávala mléko 

nebo mléèné krmné smìsi, vìtšinou neumí pít z automatických napá-
jeèek instalovaných ve vozidle, pokud tam vùbec voda je.

3) Zvíøata se na sebe maèkají, za jízdy tìžko udržují balanc, padají, 
pùsobí si bolestivá a velmi  vážná zranìní. Zvíøe, které upadlo, nebo si 
lehlo, bývá èasto pošlapáno. 

4) Zvíøata, která se neznají, která se nikdy pøedtím nevidìla, jsou kon-
centrována v malém prostoru, to je pro nì stresový faktor. Pokud auto 
zastaví a nìkde delší dobu stojí, mohou se zvíøata navzájem napadat 
a pùsobit si zranìní. Vzdálenosti míst, mezi kterými jsou zvíøata pøe-
vážena, jsou nìkdy stovky, i tisíce kilometrù. Takové cesty jsou pak 
zvíøata nucena vydržet za jakékoli nepøíznì poèasí a v jakémkoli 
zdravotním stavu – tak se bìžnì dìje, i navzdory ustanovení legislativy 
EU. Putují po souši, po vodì, po železnici...  Trpí pøehøátím, nebo 
naopak podchlazením. 

5) Problematické je vykládání a nakládání zvíøat, je to další stres – 
zvíøata se nemohou za tak krátkou dobu aklimatizovat na nové pro-
støedí, klima, pachy, chaos, neznámá zvíøata a další neznámé lidi.

6) HZv jsou pøed transportem do zahranièí svážená do tzv. shro-
mažïovacích støedisek. Není pravidlem, že samotný chovatel zná cíl 
koneèné cesty zvíøat! Zvíøata od nìj nakupuje pøekupník, který pak – 
jako obecnì každé zboží – nabízí tam, kde má lepší podmínky a nej-
lepší zisk. 

7) Naøízení o ochranì zvíøat bìhem pøepravy (viz LEGISLATIVA) 
obsahuje také nekonkrétní a tìžko kontrolovatelná ustanovení a je 
bìžnì porušováno, neexistují dostateèné kontroly státních orgánù 
èlenských zemí. Prakticky nejvíce pøepravu HZv pravidelnì monitorují 
nevládní organizace, napø. Animals´Angels podávají svìdectví o strá-
dání zvíøat a liknavosti úøadù, spolupracují s úøady, pomáhají HZv po 
celé EU a v dalších zemích. 

LEGISLATIVA 
NAØÍZENÍ RADY (ES) è. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 
o ochranì zvíøat bìhem pøepravy a souvisejících èinností 
a o zmìnì smìrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a naøízení (ES) 
è. 1255/97
By� by se podle názvu mohlo zdát, že pøedpis má zvíøata 
pøed útrapami pøepravy chránit, umožòuje naopak jejich 
nekoneèné cestování v rámci EU i za její hranice! 
Znìní naøízení mùžete nalézt napø. na: 
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/  

Pokud pøepravce splní nìkolik podmínek, mùže HZv pøepravovat 
nekoneènì dlouho jen s nìkolika omezeními. Naøízení stanoví limity 
pro délku cesty v kuse a pro pøestávky v rámci cesty u jednotlivých 
druhù HZv, viz. Kapitola V. naøízení: 

V. INTERVALY NAPÁJENÍ A KRMENÍ, DÉLKA TRVÁNÍ CESTY 
A DOBA ODPOÈINKU
1. Domácí koòovití, skot, ovce, kozy a prasata
1.1 Požadavky stanovené v tomto oddíle se vztahují na pøepravu 
domácích koòovitých jiných než evidovaných koòovitých a domácího 
skotu, ovcí, koz a prasat, vyjma leteckou pøepravu.
1.2 Délka trvání cesty u zvíøat druhù uvedených v bodì 1.1 nesmí 
pøekroèit osm hodin.

zdroj: ÈSU
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Až ze Španìlska putovaly ovce do Libanonu, brutální zacházení pøi vykládání 
a porážce je zde zcela bìžné. 2012, øíjen, foto: Animals´Angels. 
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