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Vážený generální řediteli, 
 
Společnost pro zvířata je nezisková nevládní organizace, která se zabývá ochranou 
zvířat (především hospodářských) a ekovýchovou. Jsme členy Evropské koalice pro 
hospodářská zvířata a CIWF, spolupracujeme s odbornými a státními institucemi.  
 
Dovolujeme si Vám zaslat náš protest ke způsobu likvidace drůbeže a zacházení s 
drůbeží v rámci podezření na onemocnění ptačí chřipkou. V minulých dnech došlo k 
pohřbení zaživa několika set kuřat v Albánii, která před tím ještě strávila asi 5 dní 
zavřená v kamionu. Z médií se dovídáme o brutálních a OIE zakázaných praktikách při 
likvidaci drůbeže v Asii, Albánii a zřejmě i v Turecku a Rumunsku (zde některé kachny a 
husy stále zápasily v plastových pytlích, když byly vhozeny na oheň). Přitom je 167 zemí 
světa členy vaší organizace (včetně těch jmenovaných) a měly by dodržovat pravidla, 
které OIE schválila, včetně pravidel o humánní likvidaci hospodářských zvířat.   
viz: OIE - Terrestrial Animal Health Code - 2005:  
GUIDELINES FOR THE KILLING OF ANIMALS FOR DISEASE CONTROL 
PURPOSES  
 
My i naši podporovatelé jsme otřeseni velmi brutálním způsobem zacházení s 
nemocnými či podezřelými ptáky drůbeže v Asii a Evropě a důrazně Vás žádáme, aby 
jste dal svým členům jasně na vědomí, jaké praktiky jsou mezinárodně schválené a co je 
zakázáno, případně jaký postih hrozí zemím, která pravidla nedodržují. Dále vás 
žádáme, aby jste do zemí, kde drůbež likvidují či o tom uvažují vyslal pracovníky OIE, 
pokud tam již nejsou.  
  
S pozdravem  
 
 
Dita Michaličková 
 
Jaromíra Horáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dr Bernard Vallat 
Director General 
World Organization for Animal Health - OIE 
Paris 
fax: 00 33-1 42 67 09 87 

26th October 2005 
 
Dear director general, 
 
Společnost pro zvířata (Society for Animals) is a non-governmental organization 
engaged in animal protection - mainly of farm animals - and ecological education in the 
Czech Republic. We are members of the European Coalition for Farm Animals and 
Compassion in World Farming, and we cooperate with specialized and state institutions.   
 
Allow us to present our disagreement with the methods of handling and killing of poultry 
based on the suspicion of being infected by avian flu. In last few days, several hundred 
chickens were buried alive in Albania. Prior this act, they spent 5 days locked in a lorry. 
From media, we hear of inhumane practices, banned by the OIE, of the killing of poultry 
in Asia, Albania, Turkey, and Romania, where some of ducks and geese were still 
struggling in plastic bags when they were tossed on to fires. 167 countries all over the 
world, including those mentioned above, are members of your organization and should 
observe the guidelines requested by the OIE, including those regarding the humane 
killing of farm animals. 
See: OIE - Terrestrial Animal Health Code - 2005: GUIDELINES FOR THE KILLING OF 
ANIMALS FOR DISEASE CONTROL PURPOSES. 
 
We and our supporters are appalled by the cruel handling of birds which are ill or 
possibly infected in Asia and Europe. We strongly request that you notify the member 
countries of your organization what practices are internationally approved or banned, 
and what possible recourse awaits those countries which do not observe the rules. 
Furthermore, in case you still have not done so, please send some OIE representatives 
to the countries which are presently killing or are planning to kill masses of poultry in 
defense against the avian flu. 
 
Best regards, 
 
 
 
  


