
Porážka skotu na pastvině z hlediska zkrácení 
transportu zvířat a animal welfare



➢Založil anglický chovatel dojnic Peter Roberts
v roce 1967.

➢Zvířata si zaslouží ,život, který stojí za to žít’

➢Ústředí ve Spojeném království

➢Kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, 
Belgii a USA

➢Zástupce v České republice, Španělsku, 
Švédsku, Číně a Jihoafrické republice



Naše vize: 
Svět, kde se se zvířaty zachází soucitně a 
s respektem k jejich fyziologickým a etologickým 
potřebám.



Naše poslání: 
Ukončit průmyslové velkochovy a zlepšovat životní 
pohodu hospodářských zvířat na celém světě. 
Podporovat dynamickou zemědělskou výrobu založenou 
na humánních a ekologicky udržitelných metodách 
hospodaření.



Naše základní myšlenka:
Hospodářská zvířata by neměla a nemusí 
trpět. Jsou to citlivé a vnímavé bytosti.
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Naše práce
Provádíme investigace a průzkumy a odhalujeme 
skutečnou cenu průmyslových velkochovů. Voláme 
k zodpovědnosti ty, kdo mají moc měnit náš způsob 
získávání potravin. 

S podporou našich příznivců a ve spolupráci s  
pokrokovými politiky a vizionářskými podniky 
mobilizujeme hnutí  pro zásadní změnu našeho 
zemědělství, které dokáže uživit svět a zlepší kvalitu 
života miliard hospodářských zvířat na celém světě.



Lisabonská smlouva uznává zvířata jako citlivé, 
vnímavé bytosti – platí od roku 1997

ÚSPĚCHY V EU
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LISABONSKÁ SMLOUVA

Článek 13 

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 animal welfare (dobré
životní podmínky zvířat) jako vnímajících
bytostí…



Zákaz úzkých kotců pro telata od roku 2007



Zákaz holých bateriových klecí pro nosnice
od roku 2012



Částečný zákaz kotců pro březí prasnice 
od roku 2013
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Humánní porážka

• Usmrcení je okamžité.

• Zvíře je okamžitě omráčeno a je 

usmrceno dřív, než nabyde vědomí.

• Způsob usmrcení není averzivní či 

stresující.
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Rizika porážení na pastvině
• Nepřesný zásah vedoucí k utrpení 

usmrcovaného zvířete či dalších přítomných 
zvířat

• Stres vyvolaný střelbou u zvířat přítomných 
usmrcování (většinou není problém, pokud je 
zásah přesný)

Více informací:

Humane Slaughter Association

https://www.hsa.org.uk/humane-killing-of-livestock-
using-firearms-introduction/introduction-2

https://www.hsa.org.uk/humane-killing-of-livestock-using-firearms-introduction/introduction-2
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Významný přínos porážky na pastvině

Eliminace přepravy zvířat na jatka
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Dálková přeprava zvířat
Platná legislativa v EU: 

Nařízení Rady č.1/2005, o ochraně zvířat během 
přepravy

Rozhodnutí Evropského soudního dvora 
z 25.4.2015: Evropské právní předpisy pro 
přepravu zvířat platí i na cestách mimo území 
EU.

Platná legislativa v ČR:

Zákon č. 246/1992 Sb.: limit 8 hodin pro 
přepravu zvířat na porážku 
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ČR – velmoc v exportu skotu do Turecka
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Největší problémy

• Dlouhé prodlevy na hranicích

• Vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu

• Nedostatek vody, krmiva a podestýlky

• Špatně vybavená vozidla

• Přeprava zvířat nezpůsobilých k přepravě

• Neposkytnutí veterinární péče nemocným, 
zraněným či vyčerpaným zvířatům

• Zacházení se zvířaty na jatkách a porážka bez 
omráčení 
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Investigace AWF-TSB a Eyes on Animals v roce 2016
Nefunkční nebo nevhodné napáječky
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Množství přepravovaných zvířat přesahující maximum 
povolené Nařízením 1/2005
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Nedostatečný prostor nad hlavami
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Nedostatečná a/nebo znečištěná a mokrá podestýlka
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Nedostatek krmiva - hladový býk pojídá znečištěnou 
podestýlku
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Chybějící či vadné přepážky
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Zvířata umírající po cestě
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Investigace CIWF ze srpna 2017
Nedostatečný prostor nad zvířaty, vadná přepážka
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Neošetřený zánět oka, nedostatečná přepážka
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Překročení povolené teploty 
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Neošetřená poranění rohů
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Vyčerpaný býk bez veterinárního ošetření
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Investigace Animals International
Porážka v Turecku a na Středním východě porušuje

mezinárodní standardy OIE
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Porážka bez omráčení
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Dlouhodobá kampaň za ukončení 
strádání zvířat při přepravě 

Mezinárodní den 14. června - 3. ročník
petice s 24 167 podpisy předána Parlamentu ČR
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CO POŽADUJEME?

Náhradu obchodování se živými zvířaty 
obchodováním s jatečně opracovanými těly a 

masnými výrobky

Uzákonění usmrcování zvířat na pastvině

Ukončení utrpení zvířat při přepravě
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Děkuji za pozornost


