
ZASTAVME KRUTÉ TRANSPORTY SMRTI

max. 4h pro drůbež a 8h pro savce přepravy stačí 

POMOZME 
ZVÍŘATŮM

8 h stačí / 8 hrs is enough

www.stoptransport.cz

STOP TRANSPORTŮM

8 h stačí / 8 hrs is enough

www.stoptransport.cz
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STRASTIPLNÁ CESTA - STRACH - BOLEST - ZRANĚNÍ 

STRES - HRUBÉ ZACHÁZENÍ - ŽÍZEŇ - HLAD - KOLAPS

MIMO EU: MUČENÍ - DĚS - BRUTÁLNÍ SMRT

Sta�síce až miliony zvířat jsou ročně exportovány uvnitř EU a do zemí mimo EU. 
Z unie směřují sta�síce ovcí a zejména skotu domácího do zemí na Blízkém východě 
(především do Turecka a přes Turecko dál…), do severní Afriky, do Ruska a dalších 
dalekých zemí. Jsou to kruté transporty smr� bez slitování. 

Proč jsou zvířata přepravována na dlouhé vzdálenos�?
Důvody jsou bezohledný volný obchod a zemědělské obchodování; rozsáhlé pro�právní 
jednání; lidská krutost, bezohlednost a pokrytectví. Namísto porážky v místě nebo poblíž místa 
svého narození a odchovu jsou zvířata, jako živé konzervy, exportována na výkrm, na jatka, za 
zabi�m do vzdálených zemí. V mnoha zemích jsou před a při zabi� mučena. Tento zvrácený 
systém je podporován Světovou obchodní organizací, vládami, poli�ky a zemědělským 
průmyslem. 

Trpí zvířata při přepravě?
Zvířata nejsou uzpůsobena na přepravu. Jejich přirozenos� je život na jednom místě 
a přemisťování se „po svých“.  Vyděšená, hnána  po šikmé rampě do těsného prostoru (často 
žila jen venku na pastvinách), i do dalších pater, namačkána jedno na druhé, strop bývá nízko. 
Padají, jsou pošlapávána. Čekají ve vozidlech v zácpách, na hranicích, pro nalodění – hodiny
i dny. Trpí žízní, hladem, stresem, strachem, přehřá�m nebo zimou, boles�, zápachem 
z výkalů, jsou v šoku. Vysílená padají a kolabují  ve vozidlech nebo pár dní po vyložení. 

Existuje platná legisla�va, která týrání a strádání zvířat při přepravě 
zakazuje? 
Legisla�va existuje a pla�, v EU již několik dese�le�. Nyní je to zejména Nařízení rady (ES) 
č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. V ČR pla� dále ustanovení v zákoně na ochranu 
zvířat pro� týrání (č. 246/1992 Sb.). V platnos� je také rozsudek Evropského soudního dvora 
z roku 2015: přeprava zvířat do tře�ch zemí nemůže být povolena, pokud tam nejsou 
dodržována ustanovení nařízení rady č. 1/2005. Všechny předpisy jsou však trvale porušovány, 
nebyly nikdy skutečně zavedeny do praxe, není vůle vlád ani EU jejich dodržování zajis�t 
a ukončit ohromné zvířecí utrpení. 

8 h stačí / 8 hrs is enough

www.stoptransport.cz



KRUTOST – PROTIPRÁVNOST – POKRYTECTVÍ – BEZOHLEDNOST 
– AMORÁLNOST –  ZVRÁCENOST – BEZTRESTNOST – DEKADENCE 

Žádáme → nahrazení dlouhotrvající přepravy zvířat přepravou masa, jatečných půlek, 
živočišných produktů; →porážení zvířat co nejblíže místu nebo v místě jejich chovu 
a výkrmu; →vysoké pos�hy za nedodržování předpisů na ochranu zvířat;
→ z dlouhodobého hlediska – upřednostnění rostlinné stravy pro celý svět. 

Požadujeme maximální limit 6 až  8h pro přepravu 
zvířat savců na jatka, na výkrm a odchov a maximální limit 4h 

pro přepravu drůbeže.  

Bez slitování
V období od června do konce srpna 2020 úředníci schválili exporty 8 000 skotu domácího směrem Turecko, přes 
2 100 skotu do Uzbekistánu, 200 – 300 do Libanonu, 400 skotu do Alžírska, 200 skotu do Ruska, i do Gruzie a na další 
předlouhé cesty…. Navzdory varování o velmi vysokých teplotách (na Blízkém východě a v severní Africe od dubna do 
současnos� –  horka i přes 40° C) a žádostech od nás, dalších organizací a dokonce letos i od nové Evropské komise.  

podle údajů TRACES - SVS za 2019



POMOZTE NÁM TRANSPORTY ZASTAVIT!
Od konce minulého stole� spolupracujeme s kolegy v zahraničí. Prosadili jsme novou 
legisla�vu v EU, která, bohužel, není dodržována. Podařilo se zahájit povinné školení 
přepravců, v ČR jako první (od 2004). Pod dvěmi EU pe�cemi bylo shromážděno přes 
dva miliony jmen, což vždy pomohlo, aby Evropský parlament stál s námi na straně 
zvířat. Mnohé unijní země již začaly přes letní horka exporty omezovat a zakazovat. 
Některé omezují i vývozy do tře�ch zemí. To však nestačí, transporty je nutné zakázat 
bez výjimek. Shromažďujeme dostupné důkazy, jednáme s odpovědnými orgány. 
Nyní hledáme prostředky zejména na právní spolupráci. Pomůžete nám? 
www.stoptransport.cz  Zapojte se, Podpořte nás

Stop transportům podporují např.:
Iva Pazderková a Sandra Pogodová, Andrea Kerestešová Růžičková a Kristýna Janáčková

Více informací www.stoptransport.cz

STOP TRANSPORTŮM

8 h stačí / 8 hrs is enough

www.stoptransport.cz

Společnost pro zvířata - zo Čsop, Michelská 5, Praha 4
www.spolecnostprozvirata.cz

facebook.com/spolecnostprozvirata.cz
instagram spolecnostprozvirata
you tube spolecnostprozvirata
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