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Aktivity ohz

Recepty



Benefi ční nabídka ohz

Nabídka platí do vyprodání zásob. 
Zisk z prodeje bude použitý v další práci ohz.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Zisk z prodeje bude použitý v další práci ohz.

Placky
Do  “zprávy pro příjemce“ napište heslo “PLACKA“ a počet kusů. K ceně 
připočítejte 9 Kč za poštovné a balné.
Cena volná: 20-25 Kč/ks

Plakáty (velikost A3)
Do “zprávy pro příjemce“ napište heslo  “PLAKÁT“ + název plakátu “Transport“ 
nebo “Prase“ a počet kusů. K ceně připočítejte 14 Kč za poštovné a balné.
Cena: 50 Kč/ks

Trika
Do “zprávy pro příjemce“ napište heslo “TRIKO“ + typ trika “T-SHIRT“ nebo 
“KLÍNOVÉ“ a požadovanou velikost. K ceně připočítejte 35 Kč za poštovné 
(zasíláme doporučeně) a balné.
Upřednostňujeme platbu předem, ale je možná i dobírka (+ cca 75 Kč).
Cena: T-shirt 280 Kč (členská cena ohz 240 Kč) 
           klínové 290 Kč (členská cena ohz 250 Kč)
Materiál: T-shirt  100% bavlna (přední strana logo, zadní nápis)
             klínové 96% bavlna, 4% lycra (přední strana logo, zadní bez nápisu)
Velikosti: T-shirt M, L, XL
                klínové M, L projmuté (vhodné pro ženy), XL bez projmutí
Materiál je kvalitní a vyrobený v ČR. Trika jsou šita ručně, fi rmou MALA 
LAMA. 

Objednávky přijímáme na těchto adresách: 
ohz@ohz.cz  nebo 
ohz, PO BOX 176, 796 01 Prostějov 
POKYNY PRO PLATBU: Částku uhraďte bankovním 
převodem nebo poštovní poukázkou A na bankovní 
účet 188 640 615/0300.
Upřednostňujeme platbu předem, ale je možná i dobírka. 
Pokud částku uhradíte převodem, do objednávky napište 
pro rychlou identifi kaci použitý v.s. (rodné číslo).  
Objednávky vyřizujeme většinou do deseti dnů od 
doručení platby.
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Kontakt:

ohz
P.O. BOX 176
796 01 Prostějov

url: www.ohz.cz
e-mail: ohz@ohz.cz 
kontakt pro média: mluvci@ohz.cz 

Bankovní spojení: 
188 640 615 - 0300

Michal Kolesár: prezident ohz
Marcela Frei: viceprezidentka ohz
Peter Beck: člen předsednictva ohz
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Zpravodaj ohz vychází třikrát ročně
(leden, květen, září).

Náklad: 1800 ks

Redakce: 
Michal Kolesár (MK), Marcela Frei (MF)

Externí spolupráce na tomto čísle:  
Zuzka Salčáková (ZS), Eva Linhartová (EL), 
Lidka Kolesárová (LK), Lidka Navrátilová (LN), 
Jaromír Olšák (JO)
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Pokud není uvedeno jinak, © všech 
fotografi í a textů ohz.

Šíření článků ve Zpravodaji nebo jejich 
částí povoleno pouze s písemným svolením 
redakce ohz.

S Vaší pomocí jsme silnější

Staňte se členem/členkou ohz. Členství zahrnuje zasílání Zpravodaje ohz, informačních 
materiálů a informací o práci ohz. Vzniká zaplacením členského příspěvku minimálně 300 Kč 
na kalendářní rok (můžete-li přispět více, umožníte nám větší rozsah našich aktivit). Částku 
lze uhradit dvěma splátkami ve výši 150 Kč (nejpozději však do 30.6.). K přihlášení můžete 
použít i formulář na internetových stránkách www.ohz.cz (členství vzniká až po zaplacení 
příspěvku). Členové a členky si mohou zažádat o zaslání až sedmi dalších výtisků aktuálního 
čísla pro další šíření. U nových členů platí členský příspěvek zaplacený během posledních 
tří měsíců v kalendářním roce již i na nový kalendářní rok. Do kolonky “zpráva pro příjemce“ 
nezapomeňte uvést jméno a adresu, jako v.s. uveďte č. 111.

Zpravodaj si můžete také předplatit za 150 Kč na jeden kalendářní rok. V ceně je zahrnuto 
zaslání tří výtisků Zpravodaje ročně + s prvním Zpravodajem dostanete také několik čísel 
starších. Do kolonky “zpráva pro příjemce“ nezapomeňte uvést jméno a adresu, jako v.s. 
uveďte č. 222.

POKYNY PRO PLATBU: členství a předplatné vzniká poukázáním příslušné částky 
bankovním převodem na číslo účtu 188 640 615/ 0300. Důležité: do “zprávy pro příjemce“ 
uveďte Vaše jméno a adresu. O platbě nás informujte e-mailem, případně potvrzení 
o zaplacení členského příspěvku nebo předplatného pošlete na adresu ohz. Jako v.s. uveďte 
pro členský příspěvek č. 111, pro předplatné č. 222.
 

Naší práci pomůžete také trvalým příkazem k úhradě nebo inkasu v libovolné 
částce. S pravidelným fi nančním příjmem jsme připraveni na nečekané situace 
a můžeme okamžitě reagovat. I jednorázový fi nanční dar je pro nás pomocí a pro 
vás aktivní ochranou zvířat. Do kolonky “zpráva pro příjemce“ nezapomeňte uvést 
jméno a adresu, jako v.s. uveďte č. 333. Číslo bankovního účtu: 188 640 615/0300. 

Poskytnuté fi nance investujeme z větší části na vydávání periodických i neperiodických 
tiskovin, fi nancování práce rešeršního týmu, pořádání veřejných akcí (demonstrace, 
infostánky), poštovné, ale také na úhradu nákladů za péči a krmivo pro zachráněná zvířata. 
Jen malou část fi nancí používáme pro kancelářské účely (zejména pro nákup nezbytných 
věcí: toneru do kopírky, toneru do tiskárny, papírů, obálek, atd.). 

Veškeré poskytnuté fi nanční dary lze použít pro odpis daní. Vyžádejte si od nás 
potvrzení.

JAKOUKOLI ÚHRADU LZE PROVÉST TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍ 
POUKÁZKY A. Do kolonky Zpráva pro příjemce uvádějte symboly uvedené výše (111, 222, 
333). Pokud použijete poštovní poukázku A, o platbě nás již informovat nemusíte.

Milí příznivci a milé příznivkyně ohz,
v rukou držíte další vydání Zpravodaje ohz, ve kterém prezentujeme reportáže o osudech 

tzv. hospodářských zvířat na farmách a v pokusných laboratořích, ale i příběhy šťastných 
záchran zvířat, která by jinak skončila pod kudlou. Doporučujeme vyzkoušet naše recepty 
jako alternativu pokrmů bez těl zvířat, která byla k tomuto účelu týrána a zabita. Nejíst zvířata, 
ani jejich “produkty”, je pro mě přímou a také tou nejjednodušší ochranou zvířat.

Připravovat pro Vás tyto zprávy není jednoduché, ale velmi důležité. Když ochránci 
zvířat nebudou zveřejňovat záběry a fakta ze zařízení, kde se denně týrají zvířata k různým 
nesmyslným účelům, kdo jiný by na tyto horory poukazoval? Věřte mi, když jsem před lety, 
tenkrát ještě jako aktivistka VgT (Spolku proti fabrikám se zvířaty) ve Švýcarsku, viděla 
pořád dokola utrpení zvířat v těchto fabrikách, byla jsem z toho v počátcích šokovaná, ale 
myslela jsem si, že se to časem změní, že si při našich častých rešerších na ty horory tak 
nějak zvyknu. Ale opak byl pravdou. Pro mě osobně je pořád těžší se na týrání zvířat dívat. 
Po letech této činnosti a návštěvách takového množství farem jsem si uvědomila, o jaké 
množství týraných zvířat jde a že není konce.

Poukazovat a nezavírat oči před tím, co se dnes se zvířaty děje, považuji za důležité. 
Proto budeme i nadále odkrývat tajemství budov bez oken, podmínky při transportech zvířat 
z jedné strany Evropy na druhou a další problémy spojené s “chovy” tzv. hospodářských 
zvířat a nebudeme v této souvislosti mlčet - za cenu, že nás budou i nadále provázet 
bezesné noci a moře slz. 

Jsme tu pro zvířata a s vaší pomocí se budeme snažit pro ně udělat maximum.

Za ohz děkuji srdečně vám všem, kteří nám pomáháte, za vaši podporu!

Za redakci ohz Marcela Frei
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Vivisekce - část I:
Původ iracionálního kultu

   Poupravené důkazy, lži a polopravdy, záměrné dezinformace, mohutné kampaně masírující peněženky a slzné kanálky, zneužívání 
nemocí a touhy po uzdravení, elitářství, honba za ziskem a uznáním; to všechno je dnes součástí převažujícího lékařského směru. 
To všechno je nutné pro obhajobu a svatořečení vivisekce. Na 43. setkání neurovědců v San Diegu byla u jednoho stánku k dostání 
placka „The American physiological society“ s nápisem - I´m Alive! Thanks to Animal Research - (Žiji! Díky výzkumu na zvířatech) 
(1) Myslím, že by bylo korektní, kdyby na takových místech byly k dostání i placky s nápisem - Jsem mrzák! Díky výzkumu na 
zvířatech - pro všechny, kdo zaplatili/y svým zdravím za šílenství vivisekce a také náhrobky s nápisem - Jsem mrtvý! Díky výzkumu 
na zvířatech - pro ty, kdo zaplatili/y životem.
 (MK) 

Každý medicínský směr, který nevidí 
rozpor mezi mučením a vražděním v rámci 
výzkumu a vědou, je již ve svém základu 
pomýlený. Akademický slovník cizích slov 
defi nuje vivisekci jako „pokus na živém 
zvířeti, při kterém je použito operační 
techniky bez znecitlivění“ (2), L. Jebavý 
(3) v jednom rozhovoru ji defi nuje jako  
„operaci na bdělých zvířatech a odnímání 
jejich orgánů bez umrtvení“ (4). Akademii 
věd (bohužel) a Jebavého považuji za 
nedůvěryhodné pokud se týká diskuze 
o vivisekci, protože brání příliš mnoho 
vlastních zájmů a to se projevuje již v jejich 
defi nici vivisekce. 

Slovo vivisekce vzniklo v 18. st. z lat. 
vivus, tedy „živé“, a sectio, tedy „řezat“. 
Vivisekce znamená řezat živé. Jinými slovy 
působit záměrnou bolest. 

Základním předpokladem pro provádění 
vivisekce je vědomí nadřazenosti a možnost 
ovládnutí. Vědomí nadřazenosti je nutné, 
aby hodnota vstoupení do života někomu 
jinému a jeho zmrzačení byla menší než 
důvod, proč k tomu dochází. Možnost 
ovládnutí je nutná ke kontrole subjektu, 
snadnému pozorování a manipulaci. Proto 
jsou vždy obětí vivisekce ti slabší, ať už 
svou přirozeností nebo následkem vnějších 
příčin. Podotýkám, že nelze od sebe 
oddělit její provádění na lidech a na jiných 
zvířatech. Vivisekce na mimolidech je téměř 
vždy východiskem z nouze, nelze-li provést 
úkon nebo úkony na lidech a vždy, když je 
tato možnost, k lidem se vrací. Pokud měli 
výzkumníci nebo výzkumnice možnost jak 
získat informace, vždy volili buď vivisekci 
na člověku společně s pitvami lidských těl 
a o ostatní zvířata se nezajímali, nebo pro 
ně byla vivisekce mimolidí a jejich pitvy 
jenom okrajovou a doplňkovou činností. Ale 
i kdyby tomu tak nebylo, i kdyby vivisekce 
šla zcela mimo člověka jako testovaného 
subjektu, i tehdy by zůstávala výplodem 
zkurvené mysli a zkurveného srdce.

Při oslavě svátku Xipe Totec, aztéckého 
boha jara, nesli kněží kůži za živa staženou, 

většinou z nějakého zajatce. V čele 
průvodu šli lidé postižení očními nemocemi, 
svrabem a různými kožními chorobami. I 
ti byli oblečení do lidských kůži, za živa 
stažených. Chtěli dosáhnout usmíření 
božstva, které je tímto způsobem postihlo 
a které samo chodilo oděno v lidské kůži. 
(5) Anatomické znalosti Aztéků překvapují 
mnohdy i dnes. Rozlišovali nejen tepny a 
žíly, ale i lymfatické cévy, nervy a šlachy a 
stejně i jejich funkci, znali skoro všechny 
kosti, velmi přesně popisovali vnitřní orgány 
i rozdělení tuku na podkožní, obalující 
ledviny, bránici, mezihrudí apod. Žádná 
jiná kultura dávnověku neměla tak přesné 
znalosti z oblasti anatomie. Získali je při 
obětování lidí. Zajatcům položeným na 
obětním kamenu bylo pazourkem obnaženo 
srdce, bylo vyrvané a dané bohu Slunce. 
Vlastně se mnoho nezměnilo. Jen místo 
člověka (ten zůstává jako oběť trochu v 
skrytu) se na obětním kamenu střídají 
potkani, prasata, psi, opice aj. Posvátnost 
aktu zůstala, krutost také a bohu Slunce 
se říká Zdraví.

Asyrští lékaři táhnoucí s armádami 
na válečných taženích zřejmě používali 
jako zdroj svých chirurgických znalostí ku 
prospěchu vlastních nemocných mučení a 
mrzačení zajatců (oslepování, amputace 
apod.).  

Egyptský král Ptolemáios I. dal postavit 
Múseion, tak trochu město, tak trochu 
univerzitu. Múseion mělo být středem 
poznání světa. Historie, fi lozofi e, matematika, 
literární obory, fyzika, lékařství, každá věda 
zde měla být domovem. V 3. stol. př.n.l. zde 
Erasistratos z Keu a Hérofi los  z Chalkédonu 
prováděli nejen pitvy popravených, ale také 
vivisekci na mimolidech a pravděpodobně 
i na odsouzených lidech, jak jim bylo 
dovoleno Ptolemáiosem I. Erasistratos, jenž 
byl možná i posluchačem Theofrastose 
(6), asi nejvýznačnějšího žáka Aristotelova, 
je považován za zakladatele patologické 
fyziologie a spolu s Hérofi losem patřil k 
nejvýznačnějším lékařům alexandrijského 
období.

Nebyla-li možnost získávat poznatky 
vivisekcí na lidech, jako druhá (pro studium 
člověka a reakcí lidského organismu) 
možnost nastupovaly pitvy lidských mrtvol. 
Bohužel, ve většině kultur, byly (a stále jsou) 
tyto praktiky tabu.  Náboženské předpisy 
zakazovaly dotknout se mrtvoly v Indii a 
způsoby volené k obcházení tohoto zákazu 
byly spíše nešťastné vzhledem k hodnotě 
získaných informací. Sušruta-samhita radí 
opatřit si mrtvolu, ani starou, ani zmrzačenou, 
ani po otravě, ani po dlouhé nemoci. Ta se 
má vložit do klece a do řeky na sedm dní 
a sedm nocí a po změknutí tkání se tyto 
oškrábaly, aby se objevily vnitřnosti.

V Číně zapovídal pitvy na mrtvých lidech 
silný kult předků, a jen zcela výjimečně byly 
povoleny pitvy  popravených lidí. Např. ve 
4. stol. prý guvernér jedné provincie dal k 
dispozici mrtvoly 40 dekapitovaných (po 
stětí hlavy). (7)

Důvodem pro trvání vivisekce je zisk, 
snaha udržet si STATUS QUO, setrvačnost 
povzbuzovaná leností v myšlení, ale jsou 
tu také jiné, podprahové důvody, mentalita 
nechat jiné táhnout svá břemena a bolest 
a to je mentalita prošlá mnoha kulturami 
a dlouhou dobu vrůstající do citu i do 
rozumu. 

Nepovažuji vivisekci za vědní obor, ale 
za sloučení „lékařství, služby Sachmet a 
kouzelnictví“ (8), především pak za obětní 
praxi podepřenou pouhým axiomem, 
základní větou, přijímanou a bez důkazů 
považovanou za pravdivou. Jiná zvířata se 
používají jako zástupná oběť ku prospěchu 
člověka. Přesvědčení o tomto prospěchu je 
rozšířené a hloupé včera i dnes. 

Ve starém Egyptě se lidé obraceli k bohu 
Ea prostřednictvím jeho syna Marduka se 
žádostí o uzdravení a ten mu radil:

„Jdi, Marduku, synu můj,
vezmi bílé kůzle od Tammúze,
polož ho před nemocným a
vyjmi kůzleti srdce a
tomu muži ho vlož do rukou;

4 / ohz 15 / 2005
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prones zaříkání Eridu.
Kůzle, jehož srdce jsi vyňal,
je pokrmem li´i, z kterého připravíš 
smírnou oběť za toho muže,     
přines kadidelnici a pochodeň
rozsypávej kadidlo po malých částech 
na ulici,
přilož tomu člověku obvaz,
prones zaříkání Eridu;
přivolej velké bohy,
aby zlý duch a zlý démon,
čarodějný démon Gul,
horečka nebo těžká nemoc
vězící v těle toho muže,
odešly a opustily jeho dům!
Nechť se tu usídlí dobrotivý ochranný 
duch!“ (9)

„Jehně je náhradou za člověka,
dal kůzle za svůj život,
dal hlavu kůzlete za hlavu člověka,
dal krk kůzlete za krk člověka.“ (10)

Na mnoha náhrobních malbách ve 
starém Egyptě je zobrazen pohřební obřad, 
při kterém je živému telátku uřezána přední 
noha. Důvodem byla pravděpodobně 
představa, že se takto nemocnému přidává 
síla v boji proti nemoci. (11)

Ve staré Indii se používaly opice a ptáci v 
toxikologii, kdy lékaři rádžů dozírali v kuchyni 
a dávali jim ochutnávat pokrmy před tím než 
přišly na panský stůl. 

Ve vztahu k dnešnímu experimentování 
na mimolidech není pouze otázkou použití 
živého subjektu, ale také přenos informací 
z tohoto subjektu na jiný subjekt patřící k 
jinému živočišnému druhu. 

K přímému srovnání a převodu docházelo 
v anatomii, kdy byly poznatky z kuchyně při 
přípravě jídla a při obětování mimolidí bohům 
analogicky poutány k lidské anatomii, ale 
převod informací z mimolidí na lidi můžeme 
najít už v Babylónii. První písemné záznamy 
jsou z období vlády Sargona (2350 - 2295 
př.n.l.). Po zabití ovce, byla vyjmuta játra 
a z nich čteny záměry božstva kterému 
byla obětována a které se svou obětí 
identifi kovalo.

Ve starém Peru třel lékař tělo nemocné/ho 
morčetem a v okamžiku doteku morčete a 
postiženého místa zvíře zabil a nemoc byla 
odstraněna. Potom zvíře rozřízl a podle změn 
v organismu morčete stanovil diagnózu a 
prognózu nemoci.

Možná se teď divíte naivitě těch před vámi, 
no, čemu všemu věřili/y, a kroutíte hlavou 
nad jejich krutostí, ale stejná naivita a stejná 
krutost, jen paní módou oděná v modernější 
háv, obestírá většinu mozků i dnes. A ti po 

vás se budou divit vaší naivitě a kroutit hlavou 
nad vaší krutostí, protože pokud vivisekci 
neodmítáte, straníte silnějším a dáváte jim 
prostor rozbolavět svět. Zbytečně. Protože 
vivisekce není věda, ale iracionální kult.

Jen těm zvířatům, konkrétním samičkám 
a samcům, co v tento okamžik trpí a chcípají 
pro šílenství vivisekce, to nepomůže. 

Trepkám velkým, Nezmarům zeleným, 
Škrkavkám prasečím, Nitěnkám větším, 
Dešťovkám obecným, Hrotnatkám velkým, 
Buchankám větším, Švábům americkým, 
Cvrčkům domácím, Sarančatům vlašským, 
Potemníkům moučným, Včelám medonosným, 
Mouchám domácím, Octomilkám obecným, 
Hlemýžďům zahradním, Ježovkám 
dlouhoostnatým, Kaprům obecným, 
Karasům zlatým, Střevlím potočním, Daniům 
pruhovaným, Gupkám paví očko, Rájovcům 
dlouhoploutvým, Koljuškám tříostným, 
Axolotlům mexickým, Drápatkám vodním, 
Skokanům hnědým, Skokanům zeleným, 
Zmijím obecným, Husám domácím, Kachnám 
domácím, Kuru domácímu, Křepelkám 
japonským, Holubům domácím, Kanárům, 
Vačicím opossum, Ježkům západním, 
Rejskům obecným, Rejskům krátkoocasým, 
Bělozubkám šedým, Netopýrům velkým, 
Lemurům kata, Kosmanům bělovousým, 
Kotulům veverovitým, Makakům rhesus, 
Makakům jávským, Paviánům pláštíkovým, 
Kočkodanům obecným, Králíkům domácím, 
Myším domácím, Krysám obecným, 
Potkanům, Křečkům zlatým, Křečíkům 
čínským, Pískomilům mongolským,         
Morčatům domácím, Psům domácím, 
Fretkám domácím, Kočkám domácím, 
Koňům domácím, Oslům domácím, Prasatům 
domácím, Kozám domácím, Ovcím domácím 
a Turům domácím také ne.

1) F. Vyskočil: Žiji díky výzkumu na zvířatech, 
Vesmír 1/2005 

2) Akademický slovník cizích slov, 
Academia,1998

3) Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., ředitel 
a jednatel  v iv isekční f i rmy BIOTEST, 
bývalý předseda Ústřední komise (jakoby) na 
ochranu zvířat a funkcionář Společnosti pro vědu 
o laboratorních zvířatech

4) Opičí městečko u Kladna, rozhovor s 
Jebavým, Naše rodina, r. 35 / č.14

5) Zde lze nalézt zajímavou paralelu ve starém 
Egyptě, kde byl velmi v oblibě obvaz z čerstvého 
syrového masa přikládající se na otevřenou ránu, 
aby vyvolal hnisání a zároveň udržoval ránu v 
chladu a vlhku a zastavoval krvácení (zde se 
ovšem nepoužívalo maso lidské). 

6) Diogénes Laertios: Životy, názory a výroky 
proslulých fi lozofů, NOVÁ TISKÁRNA, Pelhřimov, 
1995

7) Kurt Pollak: Medicína dávných civilazací, 
ORBIS, Praha, 1973

8) V „Tajné knize o srdci“, jež je součástí 
„Ebersova Papyru“ napsaného kolem roku 1600 
př. n. l. se mluví o třech kategoriích těch, kdo 
uzdravují -lékař, kněz bohyně Sachmety, vládkyně 
plamenů milující krev, a kouzelník-

9) citováno podle Kurta Pollaka: Medicína 
dávných civilazací, ORBIS, Praha, 1973

10) tamtéž
11) tamtéž

Rejskům obecným, Rejskům krátkoocasým, 
Bělozubkám šedým, Netopýrům velkým, 
Lemurům kata, Kosmanům bělovousým, 
Kotulům veverovitým, Makakům rhesus, 
Makakům jávským, Paviánům pláštíkovým, Makakům jávským, Paviánům pláštíkovým, Makakům jávským, Paviánům pláštíkovým, 
Kočkodanům obecným, Králíkům domácím, 
Myším domácím, Krysám obecným, 
Potkanům, Křečkům zlatým, Křečíkům 
čínským, Pískomilům mongolským, 
Morčatům domácím, Psům domácím, 
Fretkám domácím, Kočkám domácím, 
Koňům domácím, Oslům domácím, Prasatům 
domácím, Kozám domácím, Ovcím domácím 
a Turům domácím také ne.

plamenů milující krev, a kouzelník-
9) citováno podle Kurta Pollaka: Medicína 

dávných civilazací, ORBIS, Praha, 1973
10) tamtéž
11) tamtéž

Potkanům, Křečkům zlatým, Křečíkům 

Morčatům domácím, Psům domácím, 
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Testování kosmetiky na živých zvířatech: 
demonstrace před Francouzským velvyslanectvím 

V pondělí 14.3.2005 ve 14:00 začala 
před Francouzským velvyslanectvím v Praze 
akce ohz, kterou svou účastí podpořilo asi 
30 aktivistů/aktivistek a jen o něco méně 
policistů. Zúčastněné jsme seznámili/y se 
snahou francouzské vlády změnit dohodu 
o zákazu testovat kosmetiku na živých 
zvířatech a prodávat takto testovanou 
kosmetiku v zemích EU.

(MK)

Silný tlak skupin profi tujících z týrání a 
zabíjení zvířat v rámci testování kosmetiky, 
a vivisekce obecně, je příčinou neustálých 
změn, dodatků, výjimek apod. Např. zákaz 
uvádění výrobků testovaných na zvířatech v 
EU měl být nejprve v platnosti od 1.1.1998, 
ale byl odsunut na 30.6.2000, potom 
na 30.6.2002, v současnosti se mluví o 
dvoustupňovém zákazu v roce 2009 a 
2013. 

Z evropských zemí jsou největšími 
oponenty těchto zákazů Itálie a především 
Francie, ta dokonce podala žalobu, směrnici 
napadla a požaduje, z technických a 
právních důvodů (no jistě, že o nic jiného 
nejde), její zrušení. Francouzská vláda 
namítá, že tento zákaz je neslučitelný s 
pravidly Světové obchodní organizace a 
že omezuje práva společností obchodovat. 
Rovněž argumentuje, že nevýhoda 
způsobená zákazem prodeje a testování 
je v nepoměru ku prospěchu, pokud jde o 
množství zachráněných zvířat. 

Oba argumenty odmítl Veřejný 
obhájce Evropského soudu spravedlnosti 
v Lucemburku (14.3.2005), který trval na 
tom, že zákaz je základním komponentem 
Směrnice a nelze jej odstranit. S podobnou 
žalobou přišla i European Federation for 
Cosmetic Ingredients, které zastupuje 70 
kosmetických fi rem ze Švýcarska, Belgie, 

Francie, Německa a Itálie. Paul Shotton, 
úředník Evropského parlamentu z Evropské 
koalice za ukončení pokusů na zvířatech 
říká: „Věstí to něco dobrého do budoucna
a snad to bude znamenat, že až každá 
země přetransponuje Směrnici na svůj 
vlastní zákon, tak to udělá to, k čemu to 
bylo určeno: zastaví testování na zvířatech 
pro kosmetiku.”(1)pro kosmetiku.”(1)pro kosmetiku.”

Možností dalšího vývoje je několik. 
Může být v platnosti pouze zákaz testování 
na živých zvířatech u fi nálního výrobku 
a jeho prototypů nebo zákaz testování i 
ingrediencí použitých ve složení výrobků 
nebo i zákaz prodeje takto testované 
kosmetiky v EU. Vzhledem k tomu, že 
testování fi nálních výrobků se v současné 
době už takřka neprovádí (alespoň v EU) 
jedná se především o legislativní potvrzení 
dané praxe, přesto je to obrovský pokrok 
a úspěch.

 U použitých látek lze vycházet z 
kombinace zkoušek bez použití živých 
zvířat a ze seznamu už prověřených 
látek uznaných jako bezpečné, případně 
bezpečné za určitých podmínek, kterých 
je asi 8 - 10 000, ale chemický průmysl 
zdůrazňuje potřebu vývoje a testování 
nových látek na zvířatech potřebou odezvy 
celého živého organismu. Vzhledem 
k vysoké variabilitě odpovědí různých 
organismů na různé látky, zvláště pokud 
se nejedná ani o organismy uvnitř stejného 
živočišného druhu, je každý takový závěr 
nebezpečnou spekulací a hodnotím tento 
krok jakou alibistický v případě závažných 
poškození na lidském zdraví kosmetickými 
produkty. 

Nedostatečnost tohoto kroku je obecně 
uznávaná i ve vivisekčních kruzích, proto 
následují klinické zkoušky na lidských 
dobrovolnících společně s obhajobou 

nutnosti předcházejích zkoušek na živých 
zvířatech. Pokud bude zákaz testování na 
živých zvířatech jak u fi nálních výrobků, 
tak i použitých látek bez zákazu prodeje 
kosmetiky testované na živých zvířatech
v EU, přesune se testování mimo členské 
země, třeba i do zemí, kde jsou standarty 
ochrany tzv. laboratorních zvířat na horší 
úrovni než v EU. Proto tyto dva kroky musí 
probíhat současně ve vzájemné podpoře. 

ohz odmítá tvrzení, že rozhodnutí 
a s rozhodnutím i odpovědnost má EU 
jako řídící orgán, případně jednotlivé 
vlády a parlamenty. Tím základním je 
spotřebitelská odpovědnost. 

1) Více na ohz.cz

Akce proběhla v klidu jak z naší, tak i ze 
strany policie. Všem zúčastněným děkujeme 
za podporu.

6 / ohz 15 / 2005
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11.5.2005 neprošel poslaneckou 
sněmovnou návrh Ministerstva zdravotnictví 
měnící dosavadní zákaz testování kosmetiky 
na živých zvířatech. Máme z toho obrovskou 
radost, i když naše radost (a radosti jiné) 
zůstává ve stínu bolesti a smrti těch 
zbývajících miliard zvířat, jejichž utrpení 
většina lidí akceptuje jako přijatelné nebo 
je k němu přímo bezstarostně lhostejná.

Zaznamenal  jsem z médi í ,  z 
ochranářských a politických kruhů i od 
sobě spřátelených lidí, že zákaz testování 
kosmetiky na živých zvířatech v ČR zůstal 
zachován (dokonce, že byl i prosazen) díky 
poslanecké sněmovně a díky petičnímu úsilí. 
Zde se především vyzdvihuje z političek 
Vlasta Parkanová a z petic aktivita dětí ze 
základní školy U Santošky v Praze 5 a jejich 
učitelky. 

Nechceme snižovat jejich úsilí ani práci 
našich přátel a přítelkyň ze Svobody zvířat 
a Nadace na ochranu zvířat, vždyť to, že 
nedošlo v tomto konkrétním případu ke 
změně zákona znamenajícího možnost 
testování kosmetiky na živých zvířatech, 
je z velké části díky jim, ale vraťme se do 
reality a nepodléhejme iluzím. Žádné změny 
k lepšímu, ani této, nebylo dosaženo 
díky jakékoli státní instituci ani petici. 
Říkat něco podobného je nedomyšlené a 
hloupé. 

Každé změny k lepšímu je dosaženo 
díky náročné, únavné a jakoby nekonečné 
práci mnoha jednotlivců, jednotlivkyň a 
organizací na ochranu a obranu zvířat, 
díky lidem dávajícím svůj čas (tedy svůj 
život), svoje zdraví a někdy i svobodu 
(např. Animal Liberation Front) nebo 
život (např. Barry Horne), aby získali/y
informace o tom, co se vlastně děje 
se zvířaty, např. kvůli kosmetickým 
výrobkům, rozšířili/y tyto informace mezi 
lidi a získali/y pozornost a zájem o životy 
zvířat. 

Součástí tohoto úsilí jsou i petice a 
podle mého názoru součástí více módní 
než účinnou. Jsou to nejsnadnější, 
nejpohodlnější, nejlacinější a fungují pouze 
tehdy a tam, kde je již společnost, včetně 
politické reprezentace, připravena změnu 
přijmout. Jen zkuste, kolik podpisů seženete 
pod zákaz experimentů na zvířatech a 
vivisekce v humánní medicíně nebo jen pod 

neposkytování fi nancí získaných Ligou proti 
rakovině při „Květinovém dni“ na pokusy se 
zvířaty.

Petice také nemá žádnou rozhodčí sílu, 
je to žádost, prosba, výzva (vyberte si) a 
záleží jen na těch, kdo rozhodčí sílu mají, 
zda ji budou akceptovat a to záleží na tom, 
jaké jsou jejich zájmy a jejich informace o 
tom, o co se žádá, o co se prosí, k čemu se 
vyzývá. Jsou-li dostatečně informovaní a 
informované, je-li příznivé společenské klima 
a není-li u nich protichůdný zájem většinový, 
přijmou i hlas lidu (kosmetika), ale nejsou-li 
tyto podmínky splněny, nebo jen částečně, 
hlas lidu jimi jen prošumí (dálkové transporty 
živých zvířat, bateriové klece, tulení kožíšky 
apod.).

Dalším problémem petic je, že je jich 
dnes již v ČR tolik, že jedna rozmělňuje 
druhou. Petice se hrnou každý den a ze 
všech stran a jsou organizace, pro které 
jsou hlavní náplní práce.

Jsou lidé pro které mají petice pozitivní 
význam bez ohledu na jejich účinnost 
u rozhodovacích orgánů. Mohou totiž 
vyjadřovat určitou myšlenku a být jakousi 
pomůckou pro šíření této myšlenky dům od 
domu, člověk od člověka.

Specifický význam mají petice pro 
organizace, protože pomáhají držet kontakt 
mezi organizací a veřejností. Organizace 
mají mnohdy až posvátnou úctu k tomu, že 
se veřejnost aspoň trochu pohla, protože jsou 
spíše zvyklé na nezájem, jsou šťastné, že 
se někdo podepsal, že někdo reagoval, že 
aspoň něco, a z toho důvodu dávají peticím 
přehnaný význam. 

Pro mnoho lidí a organizací se petice staly 
součástí jejich alibi, že něco dělají a proto 
už ani nedělají více. Je-li petice vyslyšena, 
působí to na ně jako kostka cukru, uklidní 
se a neruší již více lhostejný klid. 

U mnoha lidí začíná a končí jejich 
aktivismus podepsáním petice. Domníváme 
se, že v konečném důsledku to vede k 
větší pasivitě ve společnosti, i proto, že jen 
málokterá z petic je vyslyšena vládnoucí 
elitou.

Proto k 30.5.2005 ukončujeme  
všechny petice ohz.

Neodmítáme petiční úsilí jako celek, 
jen chceme dát veřejně najevo svůj názor 
a upozornit na zbytečně velký význam 
dávaný peticím. Důvodem je především 
většinové přehlížení toho, co skutečně 
mění životy k lepšímu; osobní aktivismus 
a osobní invence bez závislosti na státních 
institucích.

Doposud vybrané podpisy sečteme, 
odevzdáme na příslušná místa a o výsledku 
vás budeme informovat.

Toto rozhodnutí v nás zrálo velmi dlouho, 
převalovali/y jsme je ze všech stran, hledali/y 
pro a proti a uvědomujeme si, že stejně jako 
naše ukončení propagace vegetariánství,
je i tohle krok, který u velké části lidí vzbudí 
nelibost, ale jsme přesvědčeni/é, že je nutný 
a správný. 

Domníváme se, že je důležité nedělat si 
a  nepodporovat iluze o síle petic a dát je na 
místo, kam patří. 

Děkujeme všem, kdo nám pomohli/y se 
sběrem podpisů pod naše petice, nebyla to 
zbytečná práce, protože tímto způsobem 
šířili/y myšlenku větší odpovědnosti k tzv. 
hospodářským zvířatům.

Začněte teď místo pochůzek s peticemi 
jezdit na naše akce, zařizujte informační 
stánky, benefi ční akce, přednášky a promítání 
ve svém bydlišti, pište prózu, poezii nebo 
písně o jatkách, laboratořích a cirkusech, 
nespoléhejte na zákon, vládu a dobře zvažte 
každou petici, zda jen neztrácíte čas, který 
můžete využít lépe.

V projednávání změny zákona 11.5.2005, 
kdy byla velmi reálná možnost zrušení zákazu 
testovat kosmetiku na živých zvířatech, 
měla petice svůj význam a byla i jednou z 
věcí, které pomohli/y rozhodnout, že žádná 
změna nebude, ale znovu podotýkáme, jen 
proto měla význam, že jsou těžce vydřené 
podmínky pro to, aby ji vůbec někdo vzal na 
vědomí. Všude najednou slyším a čtu o petici 
a dobré poslankyni a tak málo o desítkách let 
práce, aby se testování kosmetiky na živých 
zvířatech zastavilo a o lidech, které tato práce 
doslova odrovnala fyzicky i psychicky. 

Jen díky těmto lidem víme o 
kosmetických výrobcích více než jen to, 
co je vidět v televizních reklamách. 

O peticích a lidech

Po celém světě působí lidé z různých důvodů obrovské utrpení miliardám zvířat a z různých důvodů je obhajují. Životy zvířat jsou likvidovány kvůli 
potravinám - otravinám, zábavě, poznání, oděvům, spotřebitelské bezpečnosti a obhajovány potřebou, ekonomickým profi tem nebo prostě tím, že jsou 
to jenom zvířata. Při stavu, v jakém je současná společnost a prioritách většinových kultur, je i malá změna k lepšímu velkým úspěchem, někdy až 
zázrakem. 

(MK)



O smrti v bezvědomí
    Dveřmi, které byly naproti těm, u kterých jsem stál, právě přiváděli červeného vypaseného vola. Táhli ho dva lidé. Ještě ho ani nedostali dovnitř 

a tu jsem spatřil, jak mu jeden řezník napřáhl nad šíjí nůž a jak ho zarazil. Vůl, jako by mu podrazili najednou všecky čtyři nohy, svalil se na břicho, 
převalil se rychle na bok a tloukl nohama a celým zadkem. Hned tu byl řezník, který se vrhl býkovi na předek ze strany, kam býk nohama netloukl, 
uchopil ho za nohy, přitlačil mu hlavu k zemi a druhý řezník mu podřízl nožem hrdlo. Z pod hlavy se řinula černočervená krev a umazaný chlapec 
podchytil její proud do plechové nádoby. Po celou dobu co to dělali, vůl škubal bez ustání hlavou, jako by se pokoušel povstat a všema čtyřma nohama 
kopal do vzduchu. Nádoba se brzy naplnila, ale vůl byl stále živ a nadzdvihujíc břicho, bil těžce zadníma i předníma nohama, takže se mu řezníci 
vyhýbali. Když prvá nádoba byla plná, chlapec ji odnesl do továrny na bílkoviny, druhý chlapec nastavil druhou a také ta se plnila. Ale vůl stále škubal 
břichem a tloukl zadníma nohama. Když přestala téci krev, řezník zvedl volovi hlavu a začal stahovati z něho kůži. Vůl sebou házel dále. Hlava byla 
obnažena, byla červená, bíle protkaná a zůstávala ležeti tak, jak ji položili řezníci. Po obou stranách visela z ní kůže. Nato druhý řezník vzal býka za 
nohu, vyvrátil ji a odřízl. Na břichu a ostatních nohách bylo ještě pozorovat škubání. Odřezali i ostatní nohy a naházeli je na místo, kam odhazovali 
nohy skotu patřícího témuž pánu. Pak vytáhli mrtvé tělo na jeřáb a pověsili je, tu se již nehýbalo.(1) 

(MK)

Důvodem pro omračování zvířat před 
jejich zabitím je v první řadě usnadnění 
manipulace se zvířaty a ochrana zdraví 
vražedného komanda. Také jde o zabránění 
stresovým stavům zvířete, protože by mohlo 
dojít k negativním změnám v kvalitě masa 
a pro lidi nakloněné laskavému zabíjení 
(zabil/a jsem tě - nechal/a zabít - v pohodě, 
takže je všechno v pořádku) i o ochranu 
zvířat. Podle následku se používají 
dva způsoby omráčení. Je možné, aby 
následkem omráčení byla smrt, jinak je 
snahou, aby zvíře zůstalo živé, to znamená, 
aby nedošlo k přerušení center řídících 
práci srdce v prodloužené míše, tedy, aby 
srdce pumpovalo krev z těla. Smrt je pak 
následkem ztráty velkého množství krve po 
vykrvovacím vpichu nebo řezu.

Nejstarší a stále oblíbené je omračování 
mechanické. Po úderu nastává otřes mozku 
a pravděpodobně bezvědomí. Používaly se, 
a stále používají, palice, hole, tyče, sekyrky a 
sekyry, prostě cokoli, s čím je možné zasadit 
silný úder. „Někteří obchodníci a farmáři 
poráželi prasata na dvorech a mrtvá těla 
pak táhli nedlážděnými ulicemi na jatka. Jiní 
raději přihnali prasata až k vratům jatek, kde 
je holemi omráčili a pak jim prořízli krk.“ (2) je holemi omráčili a pak jim prořízli krk.“ (2) je holemi omráčili a pak jim prořízli krk.“
Používali i speciálně upravené nástroje. „... 
chodili po jejich hřbetech (prasat v ohradě) 
a každému zasazovali smrtící úder do hlavy 
palicí s dvěma hroty, navržené speciálně 
k tomuto účelu.“ (3) Zvířata byla úderem 
nebo údery někdy zabita, někdy omráčena, 
zaháknuta a odtáhnuta do místnosti, kde je 
zavěsili hlavou dolů a podřízli.

V současné době se mechanickým 
způsobem omračuje především dobytek 
a koně, v domácích podmínkách i prasata. 
Postupem času se měnily technolologie 
a vznikaly první porážecí linky. „Jakmile 
dobytek dorazí, ženou ho dělníci úzkou 
chodbou a uzavřou ho v oddělených kotcích, 
v nichž se nemohou zvířata ani pohnout, 
natož otočit. Zatímco dobytek bučí, jeden 
z ranařů, ozbrojený palicí, se nakloní nad 
kotec a pátrá po příležitosti k zasazení rány. 

V místnosti je slyšet ozvěnu rychle po sobě 
jdoucích úderů a dupot a kopání volků. 
Jakmile jedno zvíře padne, ranař přejde k 
dalšímu, zatímco druhý muž zvedne pákou 
na jedné straně kotec a dosud zápasící 
a kopající zvíře sklouzne do smrtícícho 
lože.“(4)lože.“(4)lože.“

Kromě omráčení tupým úderem na čelní 
kost se používá omráčení proražením čelní 
kosti i mozku porážecími pistolemi buď s 
vázaným projektilem nebo na principu 
vysunutí projektilu stlačeným vzduchem. 
Přestože je k omračování legislativně 
zakázáno „používání zbraně s volným 
projektilem, špičáku, kladiva, sekery 
a palice“ (5), v praxi se tyto nástroje 
stejně používají. „K  nejzávažnějším a 
nejčastějším porušením zákona na ochranu 
hospodářských zvířat patří porážení střelnou 
zbraní  nebo omračování palicí.“ (6)

V Rakousku-Uhersku se začaly povinně 
používat omračovací pistole v roce 1902 pro 
zvířata těžší 400kg. (7) V konkursu tehdy 
zvítězila Schermerova pistole, která je ještě 
dnes nejčastěji používaným mechanickým 
přístrojem na omračování dobytka.

Samotný projektil má většinou průměr 
kolem 10mm a délku 70-110mm. Vystřelení 
projektilu a zpětné zasunutí trvá asi 2ms. 
Velice důležitá je řemeslná zručnost vraha. 
Musí vědět, kam přesně udeřit nebo jak 
správně přiložit pistoli. To není jednoduché, 
protože jednotlivá zvířata se samozřejmě 
liší jak stavbou těla, tak i temperamentem. 
Zvíře může pohnout hlavou, celým tělem, 
průraz lebky a mozku může být mělký. Pak 
je to opravdu drsný masakr. „Viděl jsem 
živé hovězí. Slyšel jsem je bučet, když 
lidé přiložili nůž a zkoušeli sejmout kůži. 
Myslím, že je to pro to zvíře hrozné, umírat 
tak pomalu, zatímco každý na něm provádí 
svou rozdílnou část práce.”... ... „Většina 
krav, které zavěšují …, ještě žije. Oni je 
otevřou. Stáhnou z kůže. A ony pořád ještě 
žijí. Uřežou jim nohy. Ony otevřou do široka 
oči a pláčou. Křičí a ty můžeš vidět, jak jim 
málem vyskočí oči z důlků.“ (8)málem vyskočí oči z důlků.“ (8)málem vyskočí oči z důlků.“

Mechanické omračování je způsob 
oblíbený a praktikovaný při domácích 
zabíjačkách. „Má svoje nepopsatelné kouzlo 
utkané ze spousty starostí a radostí, pachů 
a vůní. Je to svátek. Je to příležitost svolat 
pod jednu střechu celou rodinu. Je to den 
strávený v práci, pohodě a hojnosti. Naši 
předkové dobře věděli, proč zabíjačku, jak 
říká můj syn, vymysleli. A my všichni,kdo 
tuto tradici udržujeme, víme moc dobře, 
proč to děláme. A věřte, není to pouze cesta 
k jednoduššímu zaplnění mrazáku, jak se 
nezasvěcenému může zdát.“ (9)nezasvěcenému může zdát.“ (9)nezasvěcenému může zdát.“

Zabíjačky, kdy špatně trefené prase, 
zoufale řvoucí, běhá po dvorku, dokud není 
třeba i na několik pokusů doslova ubito, 
nejsou výjimečné. Ještě po letech se na ně 
s veselou vzpomíná. „O loňské zabíječce se 
„U vrtule“ už vyprávěly legendy. Prase bylo 
z rodu bojovníků, o kterých psali už Šimek s 
Grossmannem v povídce „Jak jsme chovali 
užitečné zvíře“. Vše probíhalo nejdříve v 
přátelském duchu a podle plánu. V jeden 
okamžik a na jednom místě se sešli všichni 
včetně statného prasátka. To dostalo na 
zadní nožku popruh, podrbání za ouška 
a bylo zřejmě i docela klidné do doby, kdy 
selhala rána z jateční pistole. V tu chvíli se 
rozhodlo, že si ještě užije. Tenký popruh 
přetrhlo a na dvorku, přiléhajícím k hospodě, 
uspořádalo rodeo. Chvíli nebylo jasné, kdo 
koho honí. Milan volal, aby někdo zavřel 
vrata, přihlížející zase volali, že tak učiní, 
jen co někdo polapí toho nebezpečného 
kance, a schovávali se za parkující auta. 
Sprintérskému tréninku učinil konec až 
Martin, který v klidu vyčkával v postoji 
basebalového pálkaře s pěkným pantokem 
v ruce, až pašík bude pobíhat okolo něj. 
Opravdu, jedině prase mělo odvahu se mu 
přiblížit. Pak stačila jediná rána, zvíře kviklo 
a lehlo.“ (10)a lehlo.“ (10)a lehlo.“

Dalším způsobem omračování je 
použití elektrického proudu. Předrážděním 
a překrvením mozku je vlastně vyvolána 
mozková mrtvice. Svalstvo reaguje silnou 
kontrakcí přecházející nejprve v tonické 
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křeče, kdy zvíře na 5-15 sekund ztuhne, 
lidově zcepení, poté nastanou křeče klonické, 
projevující se cukáním a škubáním končetin 
i celého těla.

Když na konci devatenáctého století jezdil 
Harold Brown, podporovaný T.A.Edisonem, 
po Spojených státech amerických, zabíjel 
na odiv veřejnosti psy, kočky, opice i koně 
elektrickým proudem. Ve snaze dokázat, že 
Edisonův stejnoměrný proud je bezpečnější 
než střídavý proud Edisonova konkurenta 
G. Westinghouse, předváděl, že zvířata 
přežijí zasažení stejnoměrným proudem i 
při napětí 1000V, ale u střídavého stačí ke 
smrti zvířete i méně než 500V. Vrcholem 
turné byla celonárodní konference, kde před 
novinářskou, odbornou i laickou veřejností 
zabil střídavým proudem 38kg těžkého psa. 
Poté prohlásil: „Střídavý proud se hodí jen k 
likvidaci psů u pohodného, k zabíjení zvířat 
na jatkách a k popravování zločinců.“(11)na jatkách a k popravování zločinců.“(11)na jatkách a k popravování zločinců.“

Není jisté, zda při použití elektrického 
proudu dochází k bezvědomí, či zda je oběť 
pouze paralyzována, a to i v případě, že je 
provedeno zcela v souladu s popravčími 
předpisy. Dr. Harold Hillman, učitel 
psychologie a šéf laboratoře na katedře 
aplikované neurobiologie na univerzitě v 
Surrey, poznamenává, že lidé, kteří zažili 
elektrický šok, náhodně či jako součást 
elektrokonvulzní terapie u mentálních poruch, 
uvádějí, že pociťovali obrovskou bolest. Je 
důležité, zdůrazňuje, že se šoková terapie 
nyní provádí pouze pod celkovou anestézií. 
Kdyby šoky způsobovaly, že pacient nepocítí 

bolest, nebyly by nutné. (12) ... „Omračování 
se považuje za humánní, protože se věří, že 
zvířata netrpí úzkostí ani bolestí. To není 
téměř jistě pravda ze stejných důvodů, které 
uvádím u elektrického křesla.“(13)uvádím u elektrického křesla.“(13)uvádím u elektrického křesla.“

Elektrický proud se používá u drůbeže, 
prasat, ovcí i u dobytka. Dobytek je 
omračován elektrickým proudem např. v 
Austrálii, Rusku nebo na Novém Zélandu. 
V EU jsou první jatky, kde je dobytek 
omračován elektrickým proudem od roku 
2001 v Buchloe. S rozšířením lze počítat, 
pokud se budou zvyšovat obavy např. z 
BSE, protože při mechanickém omráčení 
se mohou kousky mozkové tkáně  dostat 
krevním oběhem do těla oběti.

Drůbež se zavěsí za nohy na háky 
a takto zavěšená projede vodní lázní 
jako nějaká rekreantka. Bohužel je vodní 
lázeň pod proudem. Problémy nastávají 
již při zavěšování, protože ptáci se snaží 
zvednout a napřímit, dostat se do polohy 
hlavou nahoru, takže se někdy i lázni vyhnou 
nebo jsou omráčeni nedostatečně, a tak 
přijíždějí k nožům i v plném vědomí. Pokud 
se jim podaří se nožům vyhnout nebo je 
podřezání nedostatečné, dostanou se živé 
až do spařovací lázně. Mnoho ptáků se na 
jatky dostává se zlomenými končetinami 
nebo vykloubenými kyčlemi, pro ty je už i  
samotná manipulace, kdy jsou zavěšovány 
za nohy, velice bolestivá.

Další způsob, v současné době chválený 
do všech stran, je chemické omračování. 
Tento způsob prosazují i některé organizace 

na částečnou ochranu zvířat (welfare hnutí je 
pouze částečnou ochranou zvířat - nemyslím 
to jako urážku, ale jako ujasnění pojmu) v 
naději, že se tím sníží utrpení prožívané 
zvířaty kvůli lidem konzumujícím jejich 
těla. Zaváděno je rovněž omračování 
plyny, které má určité potenciální výhody 
z hlediska welfare prasat a drůbeže, zvlášť 
pokud plynem dojde i k následnému 
usmrcení.(14) 

Používá se oxid uhličitý, zkoušejí se 
i jiné látky, např. dusík, argon nebo jejich 
směsi v různých koncentracích. „Prasata 
jsou velmi citlivá“, stojí na jedné tabuli na zdi 
haly – několik málo metrů od zamřížované 
chodby, která vede do plynové komory. 
Zvířata nedobrovolně odráží přes holý beton, 
hnány vpřed popoháněči. Mezi čtyřnohými 
se šíří stres. Některá ustrašeně křičí. Na 
konci hnací chodby se otevírá záklapka. Nyní 
je několik prasat nahnáno do jakési gondoly. 
Sotva je zavřená, ulita klesá do jámy – zcela 
zakouřené oxidem uhličitým. Prasata lapají 
po dechu, omdlívají. Celý proces trvá dobrou 
minutu. Pak gondola jako paternoster stoupá 
– zatímco už další pomalu sklouzává dolů 
– vzhůru z plynové komory a vyhazuje 
nehybná těla zvířat.“ (15)nehybná těla zvířat.“ (15)nehybná těla zvířat.“

Pokud zvíře nezemře již při omráčení, 
např. následkem zástavy srdce, umírá 
většinou při vykrvení, ale může se stát, a 
stává, že je ještě živé zpracováváno při 
paření. 

pokračování na str. 10

FAO (Food and Agriculture Organization) odhaduje, že v roce 2003 bylo na celém světě zabito více jak 50 miliard různých zvířat kvůli získání 
jejich těl pro lidskou konzumaci. Odhad je na základě zpráv z více jak 210 zemí a státních území. Je důležité si uvědomit, že i když jsou čísla celkem 
vyčerpávající, mohou být tyto odhady významně zjemněny kvůli některým zemím nebo územím, které o statistice neinformovaly, a kvůli vyloučení 
některých druhů ze zabíjení (nejsou např. započítána žádná vodní zvířata). Celkem 93% zabitých zvířat jsou kuřata - nešťastné děti.

45 895 milionů (45,9 miliard) kuřat, 2 262 milionů (2,3 miliard) kachen, 1 244 milionů (1,2 miliard) prasat, 857 milionů králíků, 691 milionů krocanů, 
533 milionů hus, 515 milionů ovcí, 345 milionů koz, 292 milionů krav a telat (na hovězí a telecí maso), 65 milionů jiných hlodavců (vyjma králíků), 63 
milionů holubů a jiných ptáků, 23 milionů buvolů, 4 miliony koní, 3 miliony oslů a mul, 2 miliony velbloudů (a ostatních kamelidů)

Více na:  http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture 
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pokračování ze str. 9

„Omračovanie v danom podniku, kde 
som pracoval väčšinou prebiehalo v 
poriadku, ale nastali aj situácie, keď zviera 
bolo zle omráčené. Stávalo sa, že prasiatko 
sa zle vykrvilo a pri nahadzovaní na pariacu 
vaňu sa prebralo k životu a celé vydesené 
behalo po porážke. Niektoré sa preberali 
aj v pariacej vani – hrôza. Kravám sa to 
stávalo tiež. Keď ju zle strelili, tak ako bez 
duše chodila alebo stála na porážke, no 
otras. Najviac mi bolo ľúto tých zvierat, 
ktoré očividne trpeli. Ja čo som mal svojich 
spolužiakov, tak nikto neprejavil ani kúsok 
ľútosti a zhrozenia. A u zamestnacov to 
už vôbec neprichádzalo do úvahy. Skôr 
naopak niektorí sa v tom vyslovene vyžívali 
a terorizovali zvieratá.“ (16) a terorizovali zvieratá.“ (16) a terorizovali zvieratá.“

Doba mezi omráčením a vykrvením by 
měla být co nejkratší. Moderní technologie měla být co nejkratší. Moderní technologie 
umožňují zvládnout celou nesmyslnou akci umožňují zvládnout celou nesmyslnou akci 
už ve 3 sekundách. Celé vykrvení trvá asi už ve 3 sekundách. Celé vykrvení trvá asi 
3-4minuty, hrabavá drůbež asi 2 minuty.  3-4minuty, hrabavá drůbež asi 2 minuty.  

Dobytek je po omráčení (nejčastěji Dobytek je po omráčení (nejčastěji 
mechanickém) upoután za zadní nohu mechanickém) upoután za zadní nohu 
k pojízdné dráze a zvednut hlavou dolů. k pojízdné dráze a zvednut hlavou dolů. 
Někdy se začne s vykrvením ještě v leže, Někdy se začne s vykrvením ještě v leže, 
většinou vpichem do krční tepny. Používá většinou vpichem do krční tepny. Používá 
se i porušení kmenu vedoucího  z aorty do se i porušení kmenu vedoucího  z aorty do 
hlavy a předních nohou, to ale vyžaduje hlavy a předních nohou, to ale vyžaduje 
větší zručnost. Vpichem (nebo řezem) větší zručnost. Vpichem (nebo řezem) 
až po zvednutí na linku se prodlužuje až po zvednutí na linku se prodlužuje 
doba likvidace jeho těla, je tedy větší doba likvidace jeho těla, je tedy větší 
pravděpodobnost, že se z omráčení probere. pravděpodobnost, že se z omráčení probere. 
Nedostatečné omráčení je naprosto Nedostatečné omráčení je naprosto 
běžné, především z důvodu nedodržení běžné, především z důvodu nedodržení 
“správného postupu zpracování“. “správného postupu zpracování“. „Průzkum „Průzkum 
uskutečněný v letech 1988 - 90 na britských uskutečněný v letech 1988 - 90 na britských 
jatkách ale ukázal, že skoro 20% prasat buď jatkách ale ukázal, že skoro 20% prasat buď 
vůbec nebylo dostatečně omráčeno, nebo vůbec nebylo dostatečně omráčeno, nebo 
vykazovalo známky znovunabytí vědomí, vykazovalo známky znovunabytí vědomí, 
než úplně vykrvácelo.“než úplně vykrvácelo.“ (17)

Např. při špatném přiložení elektrických Např. při špatném přiložení elektrických 
omračovacích kleští na prasata nebo při omračovacích kleští na prasata nebo při 
znečištění elektrod (nejsou-li elektrody čisté znečištění elektrod (nejsou-li elektrody čisté 
a ostré, zvyšuje se přechodový odpor a a ostré, zvyšuje se přechodový odpor a 
procházející proud je příliš nízký), při příliš procházející proud je příliš nízký), při příliš 
nízkém napětí v omračovací lázni pro drůbež nízkém napětí v omračovací lázni pro drůbež 
apod. Ve snaze ušetřit čas někteří řezníci apod. Ve snaze ušetřit čas někteří řezníci 

naženou prasata v omračovací ohradě k 
sobě, omráčí jich více a teprve poté vykrvují. 
To znamená, že prasata omráčená jako 
první se už probírají. Většinou stačí, když 
se zvíře až tak moc nebije. 

U některých zvířat, např. krůt, je problém 
nesouladu vraždící technologie s jejich 
stavbou těla. Ptáci dostávají opakovaně 
rány elektrickým proudem skrze křídla, 
aniž by byl zasažen mozek, protože jejich 
křídla jsou po zavěšení níže než hlava. křídla jsou po zavěšení níže než hlava. 
Technologie dosud nevyřešila ani míru Technologie dosud nevyřešila ani míru 
zásahu elektrickým proudem je-li v lázni zásahu elektrickým proudem je-li v lázni 
více ptáků současně, takže zatímco jsou 
někteří zabiti, jiní jsou, různou měrou, při 
vědomí.

Chtěla bych vypravovat o zabíjení  
hovězího dobytka, o  upřímných hnědých hovězího dobytka, o  upřímných hnědých 
očích, které jsou  plné paniky. O jejich očích, které jsou  plné paniky. O jejich 
pokusech utéct, o všem tom mlácení,  o pokusech utéct, o všem tom mlácení,  o 
tom, když zvíře stojí konečně připravené na tom, když zvíře stojí konečně připravené na 
umrtvení,  o smrtící  ráně, o tom, když jsou umrtvení,  o smrtící  ráně, o tom, když jsou 
stahována z kůže a jejich  těla rozřezávána stahována z kůže a jejich  těla rozřezávána 
a pověšena na  háky. Vyprávět o tom,  jak a pověšena na  háky. Vyprávět o tom,  jak 
kůže děsivě mlaská, když se odděluje od kůže děsivě mlaská, když se odděluje od 
těla, o  automatickém  noži, který zvíře těla, o  automatickém  noži, který zvíře 
rozpůlí, o tom, jak se vydělávají z očních  rozpůlí, o tom, jak se vydělávají z očních  
důlků  zvířat oči, které se hází do odpadu. důlků  zvířat oči, které se hází do odpadu. 
O žlabu, kde  padají všechny vnitřnosti z  O žlabu, kde  padají všechny vnitřnosti z  
rozpůlených těl a které jsou  až na játra, rozpůlených těl a které jsou  až na játra, 
srdce, svíčkovou a jazyk odvezeny a z  srdce, svíčkovou a jazyk odvezeny a z  
kterých  se připravuje krmivo pro psy. kterých  se připravuje krmivo pro psy. 

Viděla  jsem telátka s přivřenýma očima, Viděla  jsem telátka s přivřenýma očima, 
jak se třásla  a bála  se smrti. Pro někoho jak se třásla  a bála  se smrti. Pro někoho 
jsou to kraví děti, pro někoho pouze odpad  jsou to kraví děti, pro někoho pouze odpad  
mléčného  průmyslu, který se zpracovává mléčného  průmyslu, který se zpracovává 
na telecí maso.  Jedno jsem pohladila po na telecí maso.  Jedno jsem pohladila po 
čele a  podívalo se na mě svýma velkýma  čele a  podívalo se na mě svýma velkýma  
očima a já uviděla, že i zvířata mohou plakat. očima a já uviděla, že i zvířata mohou plakat. 
(18)(18)

Je důležité uvědomit si, že bolest tzv. Je důležité uvědomit si, že bolest tzv. 
hospodářských zvířat není jen záležitost hospodářských zvířat není jen záležitost 
jejich zabití, ale celého jejich života a že jejich zabití, ale celého jejich života a že 
je to bolest zbytečná, protože zvířata to bolest zbytečná, protože zvířata 
nejsou jídlo pro lidi.nejsou jídlo pro lidi.

1) První stupeň (1905), Knihovna L. N. Tolstého 1) První stupeň (1905), Knihovna L. N. Tolstého 
- svazek IX.: Mravní požadavky, Nakladatel - svazek IX.: Mravní požadavky, Nakladatel B. 
Kočí, 1924, překlad: Vladimír Vendyš Kočí, 1924, překlad: Vladimír Vendyš 

2) J.M.Skaggs: Prime Cut - citováno podle 
Charlese Pattersona: Věčná Treblinka, PRÁH, 
2003. 

V tomto textu budu poměrně často citovat 
z této knihy. Důvodem je neskrývaná reklama. 
Kupte si ji a čtěte.

3) tamtéž
4) Upton Sinclair: Džungle - citováno podle 

Charlese Pattersona: Věčná Treblinka, PRÁH, 
2003. Sinclair se nechal zaměstnat na jatkách v 
Chicagu a v roce 1906 vydal o fungování těchto Chicagu a v roce 1906 vydal o fungování těchto 
jatek knihu.jatek knihu.

5) 245/1996 Sb.5) 245/1996 Sb.
6) Mladá fronta Dnes, 13.12.2004 6) Mladá fronta Dnes, 13.12.2004 
7)Josef Dušátko: Řeznická kuchařka, 7)Josef Dušátko: Řeznická kuchařka, 

SVÉPOMOC, 1989SVÉPOMOC, 1989
8) Helmut F. Kaplan: Všechno bude 8) Helmut F. Kaplan: Všechno bude 

zase  dobré!, citace z Gail A. Eisnitzová : zase  dobré!, citace z Gail A. Eisnitzová : 
Slaughterhouse

9) Ivan Verner: Hon na jitrnice, MF Plus, 9) Ivan Verner: Hon na jitrnice, MF Plus, 
28.1.2005

10) MVDr. L. Steinhauser: Porážení prasat, 10) MVDr. L. Steinhauser: Porážení prasat, 
text je součásti publikace „Prasata v drobném text je součásti publikace „Prasata v drobném 
chovu a na farmách, APROS, 1993chovu a na farmách, APROS, 1993

11) Vzhledem k tomu, že H. Brown sestrojil 11) Vzhledem k tomu, že H. Brown sestrojil 
v roce 1888 první elektrické křeslo na světě, v roce 1888 první elektrické křeslo na světě, 
najdete jeho příběh v každé knize o trestech najdete jeho příběh v každé knize o trestech 
smrti, např. Martin Monestier: Historie trestu smrti, smrti, např. Martin Monestier: Historie trestu smrti, 
RYBKA PUBLISHERS ve spolupráci s Knižním RYBKA PUBLISHERS ve spolupráci s Knižním 
klubem, 1998klubem, 1998

12) Peter Singer: Osvobození zvířat, PRÁH, 12) Peter Singer: Osvobození zvířat, PRÁH, 
20012001

13) citován Dr. Hillman, Peter Singer: 13) citován Dr. Hillman, Peter Singer: 
Osvobození zvířat, PRÁH, 2001Osvobození zvířat, PRÁH, 2001

14) RSPCA (Royal Society for the Prevention 14) RSPCA (Royal Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals): Welfare of Cruelty to Animals): Welfare hospodářských 
zvířat, česky brožura NADACE na ochranu zvířat, zvířat, česky brožura NADACE na ochranu zvířat, 
rok vydání neuvedenrok vydání neuveden

1 5 )1 5 ) h t t p : / / w w w . s t e r n . d e / i n d e x .h t t p : / / w w w . s t e r n . d e / i n d e x .
html?id=304612html?id=304612

16)Zpravodaj ohz č. 12/2004, rozhovor s Zpravodaj ohz č. 12/2004, rozhovor s 
bývalým řezníkem Petrem Polákem, zakladatelem bývalým řezníkem Petrem Polákem, zakladatelem 
Ekospoločenstva

17) John Webster: Welfere: životní pohoda 
zvířat aneb střízlivé kázání o ráji, NADACE na 
ochranu zvířat, 1999

18) Zpravodaj ohz č. 1/2005 , vyprávění 
studentky veterinární medicíny o své praxi na 
jatkách

V blízkosti Mekky byly uvedeny do provozu největší jatky na světě s denní kapacitou až 200 tisíc zvířat. Celkové náklady byly 255 miliónů DM a 
předpokládá se, že budou zaměstnávat až 10 tisíc lidí.

Fleischwirtschaft, 80, 7/2000

Danish Crown (Dánsko) jako první společnost na světě zavedly na svých jatkách v Saeby plně automatizovanou vepřovou porážecí linku. 
Maximální pracovní kapacita porážecí linky činí 360 - 400 prasat za hodinu (jen pro zajímavost: největší jatky v ČR porážejí dnes 750-800 prasat 
denně. Tzn. automatizovaná porážecí linka by byla schopna zajistit zpracování denní kapacity za dvě hodiny!). Při výkonu linky 360 prasat za hodinu 
se požaduje, aby v rozmezí 10 vteřin došlo k fi xaci těla, pět na sobě nezávislých nástrojů musí provést řadu pracovních operací, stačit se očistit i 
dezinfi kovat a poté vychladit - dříve než se může opracovat další jatečné tělo.

Schlachtlinie für Schweine komplett, Fleischwirtschaft, 2001, č. 5, s. 111-115
Více na: http://www.maso.cz/aktual/a72.htm
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Byl mi nabídnut smír, pokud zaručím, že 
se žádná podobná akce nebude opakovat 
a pokud se omluvím a odvolám, že je vrah. 
Takže jsem smír nepřijal. Výsledkem je pokuta 
500 Kč a zaplacení nákladů za řízení 1 000 
Kč. Také jsem odmítl udat totožnost jiných 
zúčastněných osob.

Jak můžete poznat z diskuze s Ducháčkem, 
ti lidé vůbec nechápou, že zvířata zabíjejí 
(sám bych tomu ani nevěřil, kdybych u toho 
nebyl). Je proto důležité nejen ukazovat na 
bolest a zbytečné zabíjení, ale také na ty, kdo 
bolest působí a zbytečně zabíjejí. A nebát se 
kritiky. Nemůžeme očekávat, že všichni nám 
všechno odkývají a budou nás chválit a chválit. 
Je to naivní. Vždyť ani my nepřicházíme s 
pochvalou, když ukazujeme a mluvíme o 
hrůzách v životě tzv. hospodářských zvířat. 
A ta bída není bezejmenná. Tak proč o těch 
jménech mlčet? Ducháček je vrah. To není 
urážka. Prostě to tak je. Vražda je úmyslné 
zabití a získání kožichu, není nehoda. 

Obviněný Michal Kolesár při ústním jednání 
dne 25.1.2005 trval na tom, co uvedl v zápise 
o podání vysvětlení na PČR OO Olomouc 
dne 04.11.2004 a dodal, že je pravda, že 
uvedeného dne při demonstraci v obci Vítějevsi 
on, jako první, použil výraz „vrah“ a je pravda, 
že pak společně s ostatními výrok „Pan 
Ducháček je vrah“ rovněž několikrát použil 
a řekl ho panu Ducháčkovi přímo v osobním 
rozhovoru. ... Navrhovaný smír nemůže uzavřít 
z toho důvodu, že se panu Ducháčkovi nemůže 
omluvit, protože nesouhlasí s tím, že chová 
zvířata za účelem zabíjení a podle jeho názoru 
je vrah a čin vraždy se neomezuje pouze na 
vztahy mezi lidmi. (1)

Dále podal RSDr. Ducháček společně M. 
Ducháčkovou žalobu na ochranu osobnosti žalobu na ochranu osobnosti žalobu na ochranu osobnost
(2) u krajského soudu v Českých Budějicích. 
Zde jsou již obžalovaní dva. Michal Kolesár 
(ohz) a Patrik Neubert (SZ). Ten si tuto poctu 
zřejmě zasloužil tím, že byl podepsán jako 
svolavatel demonstrace. Ducháčkovi uvádějí, 
že ohrozili naši dobrou pověst a vážnost ve 
společnosti, naše obchodní kontakty, neboť 
kožešinová zvířata - lišky a norky chováme 
s rodinnými příslušníky pro obchodní účely a 
následně vyčiněné i surové kůže, nebo fi nální 
výrobky prodáváme. (3)

Dále Ducháčkovi uvádí, že oba žalovaní 
stresovali hlukem chovaná zvířata a 
zveřejněním místa naší farmy také nepřímo 
informovali potencionální zloděje příp. jiné 

závadové osoby, které by mohli zvířata otrávit, 
vypustit apod. ... Požadujeme písemnou 
omluvu v deníku Právo a denících Bohemia 
(Noviny Svitavska a Hradecké noviny) a 
náhradu nemajetkové újmy v penězích. Za 
přiměřenou považujeme částku 100.000,- Kč.
(4)

Obchodní kontakty Ducháčkových od 
Ducháčkových kupují zbytky z jejich obětí a 
buď s nimi obchodují dále nebo v nich sami 
luxusně frajeří. Pokud mají tito a jim podobní 
dobrou pověst a vážnost ve společnosti, je v 
pořádku, když dáme najevo, že si ani jedno 
ani druhé nezaslouží.

Zvířata jsme nestresovali a pokud to uvádí 
někdo, kdo je drží v zajetí v malých (vzhledem k 
jejich potřebám) drátěných klecích, předčasně 
jim odebírá děti (nenechají je samotné určit 
si čas rozchodu) a pak je zabíjí, aniž by to 
potřeboval k přežití (argument, že nějak se 
živit musí, neuznávám, protože život má větší 
hodnotu než nechtění vydělávat si poctivě), 
pak mi to zní směšně a sprostě.

Ještě před příchodem k farmě byli/y 
aktivisté a aktivistky poučení/é, že je nutné se 
u farmy chovat tiše, protože ta zvířata mají už 
tak dost těžký život (5) a také to dodržovali/y. 
V tichu, někdy v polohlasu, chodili/y kolem 
farmy a dívali/y se. Jen při našem příchodu 
došlo ke krátké diskuzi s Ducháčkem, kdy 
jsme si navzájem sdělili/y, že žijeme v bludu a 
Ducháček nám oznámil, že jej terorizujeme. 

Není důvod souhlasit s tvrzením, že 
zveřejněním místa farmy jsme nepřímo 
informovali potencionální zloděje příp. jiné 
závadové osoby, které by mohli zvířata otrávit, 
vypustit apod. a že musí navrhovatelé vynaložit 
značné náklady na zabezpečení farmy, protože 
tento způsob podnikání – stejně jako jakýkoli 
jiný – je uveden ve všech veřejných obchodních 
registrech i evidenci ministerstva zemědělství 
apod., nejedná se o žádné střežené tajemství, 
nebo jiný chráněný zájem. Každý - tedy i 
„závadové“ osoby a zloději - si mohl kdykoli 
předtím (i dnes) snadno zjistit polohu farmy, 
stejně i bydliště Ducháčkových (na domě, 
kde bydlí mají uvedeno jméno fi rmy i s čím 
obchodují).

Ducháčkovi, stejně i ostatní držitelé/
držitelky a likvidátoři/likvidátorky tzv. 
kožešinových zvířat rádi a rády argumentují 
tím, že zvířata jsou už na život, jaký pro ně 
mají, zvyklá, že už by ani neuměla žít jinak. 
Není to pravda.

Protože u všech druhů kožešinových 
zvířat, kromě králíků, je relativně krátká 
doba domestikace, zůstávají četné specifi cké 
vlastnosti těchto zvířat na rozhraní jejich 
původního způsobu života i v nových 
podmínkách moderní chovatelské technologie. 
... ... Hlavním negativním jevem u všech 
druhů kožešinových zvířat jako důsledek 
dosavadní „částečné“ domestikace jsou 
problémy související s „psychickým stresem“. 
Nejvíce jsou mu vystaveni norci, větší nebo 
menší měrou se vyskytuje u ostatních druhů 
kožešinových zvířat. Problematika psychického 
stresu pak zasahuje do všech úseků 
souvisejících s technologií chovu, výživou a 
krmením, s plemenářskou a v plném rozsahu i 
se zdravotní problematikou. Tu je nutné chápat 
jak v nástupu nejrůznějších patofyziologických 
procesů, chorobných stavů, tak i ve vlastním 
propedeutickém přístupu vyšetřujícího a 
vyšetřovaného jedince. (6)

Už v šedesátých letech minulého století 
občas nějaký norek utekl z farmy a žil ve volné 
přírodě, ale opravdový boom přišel až v letech 
devadesátých. Kožichy vyšli z módy a také 
se začali ozývat ochranáři. Kožešinové farmy 
krachovaly a mnohé z nich vypouštěly stovky 
norků do volné přírody.

„Zažil jsem to osobně, když jsem v 
pětadevadesátém roce zajel ke Slapům, kde 
jsem zkoumal sysly,“ vzpomíná Miloš Anděra. 
„Navštívil jsem tam jednu farmu, kde byla 
spousta prázdných klecí, a tak jsem se zeptal, 
jestli všechny ty norky zabili. Odpověděli mi, 
že jim jich bylo líto, a tak jich tři sta až čtyři sta 
pustili. Za pár let už se ozývali rybáři na střední 
Vltavě, že jim tam běhají divná zvířata.“ (7)

1) Rozhodnutí v přestupkovém řízení, č.j. 
OOP/7486-05/8930-04/hrd, č.p. P 2004/264

2) § 13 odst. 1,2 občanského zákona
3) Č.j. 11 C 50/2004 - 23
4) Č.j. 11 C 50/2004 - 23
5) V původním fi lmu ohz „Zvířata nejsou 

zboží“ je i reportáž z této akce včetně poučení 
před farmou

6) Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.: 
Nemoci kožešinových zvířat, SZN Praha, 
1989

7) Ondřej Nezbeda: Tichá invaze, Mladý 
svět, 8.3.2005, poznámka - Miloš Anděra je 
zoolog, Národní muzeum

Tady se nezabíjí, tady se kožkuje (Vítějeves - soud)
25.ledna 2005 jsem byl předvolán na Městský úřad ve Svitavách kvůli akci ve Vítějevsi (viz. Zpravodaj ohz č. 14), kde jsem byl v té době  jediným 

obžalovaným. Konkrétně šlo o urážku na cti slovy „Ducháček je vrah“. V diskuzi s Ducháčkem a předvolanými svědky a svědkyněmi (z jeho strany) 
jsem byl stále více rád, že tato slova zazněla (diskuze byla velmi klidná). Jeden svědek mi vysvětloval, že oni zvířata nezabíjejí, že je jenom chovají a 
pak je stáhnou z kůže, jedna svědkyně řekla, že nikoho nezabíjejí, že jenom zabíjejí zvířata a že se tam zvířata mají dobře. Řekl jsem jí, jestli si to s 
nimi nechce vyměnit, ale odpověděla mi, že je člověk. Ducháček se mi snažil vysvětlit, že žádný chovatel zvířata nezabíjí, že je kožkuje. 

(MK)
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Možná jiný den. Vyhánějí prasata z 
kotců. Je vidět, že to takhle dělají často. 
Otevřít, několik silných úderů (snad hadicí 
nebo čím), aby prasečí krok byl svižný. 
Další kotec, další prase, občas nadávky. 
Rutina. Stejný muž, který mlátil prase v 
první scéně (se stejnou holí - zřejmě svým 
oblíbeným pracovním nástrojem), bodá do 
prasat, aby je dostal z kotců. Kromě prasat 
se všichni smějí. Střih.

Vyvádějí prase na čerstvý vzduch. 
Jeden z mužů je obchází s tyčí a čeká na 
svou chvíli. Teď. Rána do hlavy a prase 
padne. Nestačilo. Další rána a další. Zase 
dřevorubec rube silný kmen. Nestačilo. 
Prase se snaží utéct, ale fungují už jenom 
přední nohy. Zadní část těla táhne za sebou. 
Muž s nastřelovákem jde k němu. Prase 
se mu snaží vyhnout. Muž na ně sedne, 
přiloží nastřelovák, ale na špatné místo. 
Rychle vstane a s ostatními se dívají na 
zmítající se tělo. Jiný muž přichází s velkým 
kamenem, oběma rukama jej vysoko zvedá 
a hází na hlavu prasete. To už sebou tolik 
nehází. Muž zvedá kámen znovu a všechno 
se opakuje. Potom dává ruce do kapes, 
dívá se na prase a na ostatní muže a směje 
se. Střih.

Další prase. Křičí. Kolem přední nohy 
má uvázanou smyčku. Táhnou je na 
vhodné místo. Muž, který v minulém střihu 

dobil prase kamenem, vyměnil kámen za 
francouzák. Rube jím prase do hlavy. To s 
každou ránou tichne, až jen pochrochtává, 
ale žije. Jiný muž dochází k závěru, že by 
bylo dobré přidat ještě pár ran a udělá 
to. První muž s malým nožem přistupuje 
k praseti, to se pohne trochu více. Muž, 
který je dorážel, se zasměje a ptá se, 
jestli je má dorazit. Ten s nožem říká: „To 
je dobrý.“ Přišlapuje prase jednou nohou 
za hlavou a přikládá nůž ke krku. Prase 
se pořád ale příliš hýbe. Běží na místě v 
leže na boku (nevím, jak lépe to popsat). 
Druhý muž navléká praseti smyčku na 
zadní nohu a také je přišlapuje. První muž 
řeže. Prostě řeže živému praseti hlavu. Ti 
kolem se nevzrušeně baví. Prase otvírá a 
zavírá ústa, otevřenýma očima chytá dech, 
muž řeže, ti kolem se nevzrušeně baví. 
Prase se ještě hýbe a dýchá, když z něj 
stahují kůži a pilkou mu řežou nohu. Střih. 
(Protože nám tento den přišla kazeta s nově 
upraveným fi lmem z vivisekční laboratoře 
fy. COVANCE, dívám se ještě na něj. O 
tomto fi lmu jsme už psali/y a také jej veřejně 
promítali/y. Nebudu tedy popisovat děj.)

Celou noc jsem nespal. Na druhý den, 
nevyspalý a zbitý těmi obrazy, jedu do 
Brna na Masarykovu univerzitu, kde mám 
promítat něco z našeho filmu „Zvířata 
nejsou zboží“ a diskutovat se studenty a 

studentkami. Bohužel mi to příliš nemluví. 
V srdci mi pořád běží fi lm s prasetem. 
Odcházím z univerzity nespokojený se svým 
vystoupením. Myslím, že ani studujícím se 
přednáška moc nelíbila. 

Po příjezdu domů mi žena říká, že si 
prohlížela moje fotky a že jsem za poslední 
rok zestárl o několik let. 

Zapnul jsem počítač a podíval se ještě 
jednou na fi lm z prasečí farmy. Řekl jsem 
ženě, ať se na fi lm podívá, ale nechce, teď 
ne. Řekl jsem to pár lidem z ohz, ale teď 
také nechtějí, tak kdo? 

Aby má slova nevyzněla jinak, než jak 
jsou myšlena, dodávám, že znám je i jejich 
soucit, s nímž nezůstali/y jen na úrovni 
teorie, ale stal se součástí jejich životů a 
jako k takovým k nim mám nehraný respekt. 
Jen bych si přál, aby se takové prasečí věci 
děly méně. 

Proto se musíme dívat, neuhýbat 
pohledem a nezešílet, mluvit k těm, 
kdo se nedívají, ale žijí z bolesti tzv. 
hospodářských zvířat, protože tohle 
všechno je kvůli nim. A říkám bez 
nenávisti, že nemají žádného práva, 
abychom je těchto obrazů šetřili/y, a také, 
že pokud neuvidí, co podporují a čemu 
dávají prostor, tak se nezmění.

Farma

   Dívám se na fi lm. Záběry začínají na prasečí farmě pohledem na dva muže mlátící prase ležící v uličce. Ostatní prasata prostrkují rypáky mezi 
kovovým hrazením. Vše je točeno skrytou kamerou. Je slyšet řev prasete i dopadání hole na jeho maso a vidět záda muže. Jako když dřevorubec rube 
silný kmen. Střih. Prase leží venku na trávě. V první chvíli váhám, jestli je ještě živé. Chlapi chodí kolem, dívají se na ně, mluví spolu. Prase zvedlo 
hlavu. Chrochtá. Má podříznutý krk. Otevřená rána se jeho pohybem ještě více otevřela. Prase leží, chrochtá, občas pohne nohou. Z rány vytéká krev. 
Znovu zvedá hlavu a dívá se na své lidi. Jeden z nich k němu přistupuje, přikládá nastřelovák a končí život. Střih.

(MK)

Řekli/y byste, že tyto obrázky dělí více jak 70 let? Menší obrázek se 
objevil v tisku ve 30 letech minulého století, druhý je z roku 2002. Co 
vy na to, kdy jste se naposledy pásly na louce? Nevyrazíme poobědvat 
fotbalové hřiště? Nebo tak něco?

Karikatury poskytl ohz Jan Šťastný. Děkujeme.
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Burek

Burek byl zakoupen na práci v lese (už předtím 
tahal dřevo v Čeladné, okres Frýdek - Místek), 
ale vzhledem k celkovému zanedbání péče s ním 
noví „majitelé“ moc nepodělali/y. Měl kožní svrab, 
více jak půl roku nebyl strouhaný, v přítomnosti 
více lidí dával najevo strach. Po odčervení se 
začalo s léčbou jeho kůže, kromě svrabu dostal i 
letní vyrážku koní, navíc po odčervení měl černé 
močení a jako by to bylo málo - dostal i koliku. Dvě 
noci strávili/y jeho noví „majitelé“ a bez uvozovek 
zachránci tím, že jej vodili/y, vyplachovali/y žaludek 
nosojícnovou sondou a masírovali/y břicho. Po 48 
hodinách vyšel ze střev provazec rozpadajících 
se červů a Burkovi se začalo dařit lépe.

Burek má artrózu hlezenního kloubu, pro 
těžkou práci v lese je nevhodný, „majitelé“ se 
tedy rozhodli/y předat jej do útulku Zachraňte 
koně v Topolanech u Vyškova. Je to klidný kůň s 
bolavou a někdy tak oteklou nohou, že se na ni 
ani nepostaví.

ohz přispěli/y k Burkově záchraně 
zaplacením převozu. Vzhledem k tomu, že 
koně převážel člen ohz, jednalo se pouze o 
proplacení nafty částkou 2 000 Kč.

(MK)

Pokud budete chtít do útulku přijet 
a pomoci ve skromných podmínkách 
při práci s koňmi, jste vítáni a vítány. 
Nejezděte bez ohlášení. Děkujeme 
za pochopení.

Kontakt:
adresa: 
OSZK 
Topolany 11 
682 01 Vyškov
url: 
http://www.volny.cz/zachrante-kone
e-mail: 
zachrante-kone@volny.cz ©

 ohz.cz



Zvěřinové hody - rešerše
Držení jelenovitých v oborách na území 

současné ČR začalo pravděpodobně 
před 600 lety, jejich věznění na farmách 
v roce 1983 (zpětně lze dosledovat držení 
jelenovitých v zajetí až do starého Říma, 
ale i do staré Číny) a počet farem je již 
určitě vyšší než 200. Zatímco oborové 
držení je zaměřeno spíše na idiotskou 
zpupnost, jinými slovy na „produkci 
trofejové zvěře“, kterou je možno zabít 
za poplatek handlířům a handlířkám se 
zvěří (uvádí se i jiné důvody, např. „chov“ 
ohrožené zvěře), prioritním důvodem 
farmového držení je maso, pouze okrajově 
parohy, šlachy, žlázy s vnitřní sekrecí, 
ocasy apod. 

Jelenovité  ve farmovém držení 
defi nuje zákon jako zvířata hospodářská. 
Ti na to ale nedbají a nadále zůstávají 
divočinou (vždyť první jelení farma vznikla 
na Novém Zélandu v roce 1967). 

Z příliš krátké doby domestikace 
plynou různé problémy, např. z jejich 
vražděním, kdy zákon vyžaduje buď vlastní 
jatky na farmě podle schválených norem 
nebo odvoz zvířat na jatky. Zastřelení 
zvířete přímo na farmě je možné pouze 
tehdy, když zvíře nemůže být přepraveno 
na jatky z důvodu ohrožení lidí nebo by 
mu převoz mohl způsobit poškození na 

Paroží uřezané a prostor spíše k chůzi trochu sem a trochu tam než k běhu. Kdysi to byl divný pohled i u dobytka, ale už jsme si zvykli/y. Kdoví, 
třeba i jelenům bude časem dopřáno vazné ustájení na krátkém řetězu.

14 / ohz 15 / 2005

Jeleni na farmě umístěné mezi obytnými domy (Velký Týnec: okr. Olomouc). 

©
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zdraví. Jelenovití ale nejsou zvyklí na 
manipulaci a odchyt, nakládku a vykládku 
vnímají jako mnohem větší ohrožení než 
např. prasata nebo dobytek, také se ještě 
nevzdali obrany, takže manipulace s nimi je 
téměř vždy ohrožením jejich zdraví i zdraví 
manipulujících.

Likvidátoři a likvidátorky jejich životů 
v čele s Asociací farmového chovu 
jelenovitých se dožadují, aby mohli/y zvířata 
zabíjet sami přímo na farmách odstřelem, a 
ačkoli je to protizákonné, také to dělají. Např. 
na šesti farmách vybraných ke studiu metod 
chovu (Dr. Ing. Jan Pintíř, Ph.D: Metody 
chovu v intenzivních chovech jelenovitých, 
Myslivost 2000/05) na třech stříleli/y zvířata 
z bezprostřední blízkosti malorážkou a 
následně vykrvovali/y (Darovanský dvůr, 
Čím, Mokrovraty), na dvou je pobíjeli/y 
podobně jako skot na jatkách (VÚŽV, 
SEMA), ovšem není uvedeno, co konkrétně 
znamená ono podobně, na jedné farmě 
(Lhota u Příbrami) v té době žádné zabíjačky 
nebyly.

Přestože držitelé a držitelky jelenovitých 
volají, že chtějí zvířata zabíjet sami střelnou 
zbraní přímo na farmách (nejlépe v době, 
kdy jsou u koryta soustředěná na krmení), 
protože transport na jatky narušuje welfare, 
základním důvodem jejich dupání je, že 
se jim likvidace zvířat takto prodraží proti 
konkurenci, protože např. v Německu se 
střílí. Důvodem je konkurenční boj, nikoli 
obava o zvířata. Vždyť jim berou svobodu 
jen proto, aby je zabili/y a s jejich těly 
obchodovali/y.

Dalšími problémy je např. přeuspořádávání 
sociálních struktur nebo jejich změny, kdy 
např. při vyšším počtu samců dochází k 
soubojům končícím ubodáním, ale také 

problémy s přizpůsobením se jinému 
způsobu výživy, kdy jsou zvířata proti své 
přirozenosti navykána na vysoce bílkovinou 
stravu v zimním období. Tato změna vede 
často i ke smrti, protože jejich trávení je 
stále přizpůsobeno podmínkám ve volné 
přírodě, kdy v zimě nacházejí pouze stravu 
s vysokým obsahem vlákniny a zároveň se 
jim zmenšuje bachor, to znamená, že při 
vysoko bílkoviné stravě dochází v bachoru 
ke kvašení a zvířata umírají. 

Je to divný svět v rukou člověka. 
Jako by člověk byl něco jako 
hospodář - terorista.

Maso. Prostě maso.

                              Nádhera! Nemáte chuť zabít je a vykuchat? 

Tahle zvířata nikdy nevystupovala z lesa v mlžném oparu a nikdy nebudou. 

Zemí, kde je farmový chov jelenovitých 
nejrozšířenější,  je Nový Zéland. Na zhruba 
3,5 miliónů obyvatel připadají asi 2 milióny 
jelenovitých na farmách.

©
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Vykoupené životy

Vždycky jsme si říkali/y, že nebudeme platit za zvířata těm, kdo na nich parazitují, protože bychom jim dali/y peníze a tím je i podpořili/y 
a pomohli/y v kšeftu, ale jsou chvíle, kdy zásadovost dostane nakopáno, protože svět není černobílý. Když mě Marcela Frei ve čtvrtek 
30. března 2005 volala a brečela do telefonu, že se příští týden vyskladňuje drůbežárna, že slepičky (nevím, jestli 4kiloví ptáci jsou 
slepičky, ale budiž) odvezou na jatky a jestli nemůžeme nějaké někde umístit, měl jsem obavy, ale uhnul jsem jejím slzám.

(MK)

Názor výrobce:

Ross 308 je robustní, rychle rostoucí 
brojler s dobrým přístupem ke krmení a 
excelentními výnosy masné svaloviny 
určený pro velkochovy. Náklady na výrobu 
kuřecího masa závisí na dosažení kvality 
užitkových vlastností kuřat. 

http://www.xaveross.cz

Veronika, naše členka, si vzala do opatrování 
pět slepičích životů. Vypadají holky hezky, že?

16 / ohz 15 / 2005

Mé obavy se týkaly správnosti tohoto kroku. 
Nechci obchodovat se zvířaty ani podporovat 
obchodování se zvířaty, jenže je vykoupení 
otrokyň odsouzených k popravě (ano, mluvím 
o těch slepicích) obchodováním s nimi? 

Představte si, že jste na takovém trhu 
a někdo z těch obraných o všechno se na 
vás obrátí a požádá o pomoc. Řeknete: „Jo, 
mám prostředky a můžu tě dostat ze srabu, 
ale nechci platit těm, co tě likvidují. Víš, ono 
by to znamenalo, že by měli/y na to, aby 
pokračovali/y v tom, co dělají. Vlastně bych 
je podpořil. Promiň a chcípni. Je mi to líto. 
Budu o tobě vypravovat svým dětem a volat 
po změně.“ 

Ale nemá hodnotu změny i koupení, nikoli 
pro svůj užitek, ale koupení a osvobození? 
V případě těchto slepic místo jatek dát nový 
domov se sluncem a trávou a konečnou až 
na konečné? Kolika lidem změní tento krok 
pohled na kuřecí stehno? A kdyby nikomu?

Podařilo se nám zajistit místo pro 22 slepic. 
10 do Orlové, 5 do Lázní Bělohrad a 3 do 
Ostroměře k lidem z členské základny ohz 
a 3 do Prahy k sympatizujícím. Ve čtvrtek 7. 
dubna po 11. hodině dopolední vyjíždíme, za 
necelé dvě hodiny vyzvedáváme 22 slepic a 
vydáváme se s nimi na dlouhou cestu. Krátce 
po půlnoci jsou poslední slepice ve svém 
novém domově, před třetí hodinou ranní jsme 
už v pelíšcích i my. Jedna zemřela po cestě. 

Děkujeme všem, kdo přenechali/y slepicím kus svého domova.

pět slepičích životů. Vypadají holky hezky, že?
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ohz & InterNICHE
V sobotu 12.3.2005 jsem se společně s Petrem Beckem zúčastnila za ohz přednášky InterNICHE (www.interniche.org) v Curychu 

(Švýcarsko), kterou vedl její zástupce Nick Jukes z Anglie. Byl to i úvod semináře, který se konal o den později.
InterNICHE usiluje o vysoce kvalitní, plně humánní vzdělávání v biologických vědách, veterinární a lidské medicíně. Podporuje 

progresivní vědecké metody výuky a náhradu pokusů na zvířatech, spolupracuje s učiteli a se studenty, kterým nabízí alternativy 
pokusů na zvířatech.

Na semináři, kterého se zúčastnili zástupci členských organizací AGSTG (Akční sdružení švýcarských odpůrců pokusů na zvířatech 
www.agstg.ch, pořadatel akce) spolu se studenty různých univerzit, odborníci z InterNICHE předváděli simulace na počítači a modely, 
které nahradí tzv. pokusná zvířata ve výuce. Práci na počítači jsem si mohla sama vyzkoušet. Počítačových programů je několik a jsou 
velmi zajímavé.

Je smutné, že tyto alternativy jsou k dispozici už několik let, ale zatím je používá jen několik málo univerzit. Na druhou stranu mě 
těší každý zachráněný život díky těmto metodám. 

I ta malá myška nebo žabka je zvíře s právem na život.
(MF)

Model psí nohy.Simulace pokusů na zvířatech in silico (na počítači)
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„I když jsem v ochraně zvířat mnoho let a proto i do jisté míry otupělý, bylo pro mě těžké podívat se na celé video ohz a „strávit“ jej. Každý, kdo 
ještě nezná podmínky ve velkochovech a na těžce zanedbaných „statcích“, především v nových členských státech EU, odkud se nyní dováží stále 
více produktů ze zvířat, by měl tento dalekosáhlý dokument vidět. Je zdrcující, jaké tam ještě někdy panují archaické podmínky. 

Děkuji spolupracovníkům z ohz za dobré a odvážné rešerše a přeji mnoho zdaru při Vaší další důležité osvětové práci.“
Dr. Franz-Joseph Plank, předseda Animal Spirit Rakousko

Původní fi lm ohz „Zvířata nejsou zboží“

Veselé Velikonoce
Černuc 2003 aneb přežilo jich sedmnáct (06.05.2004)
Brojleři: nešťastné děti
Na konci s dechem
Opočnice: hladový příběh
Mléko je vražda
Kožichy jdou proti srsti
Transporty bolesti, strachu a zlámaných kostí
Ekofarma U Rasa

Celkem: 80 minut

Objednávky přijímáme na e-mailové adrese ohz@ohz.cz nebo adrese ohz@ohz.cz nebo adrese ohz@ohz.cz ohz, PO BOX 176, 796 01 Prostějov
POKYNY PRO PLATBU: Příslušnou částku uhraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou A na 
bankovní účet 188 640 615/0300
Do “zprávy pro příjemce“ napište název fi lmu a typ média. K ceně připočítejte 35 Kč za poštovné a balné. 
Objednávky vyřizujeme většinou do deseti dnů od doručení platby.
Upřednostňujeme platbu předem, ale je možná i dobírka (+ cca 75 Kč).

Cena: VHS 250 Kč (členská cena ohz 220 Kč)
           CD 150 Kč (členská cena ohz 120 Kč)

Jak se žije tzv. hospodářským 
zvířatům v ČR?

Varování představenstva ohz:Varování představenstva ohz:V
Po shlédnutí tohoto fi lmu můžete 
ztratit iluze.

©
 ohz.cz

Poznámka: Film InterNICHE „Alternativy ve vzděláváníHE „Alternativy ve vzděláváníHE “ je v distribuci Společnosti pro zvířata s česky mluveným komentářem. 
Více na: www.spolecnostprozvirata.cz
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Slepota duše
MUDr. H. Stiller, MUDr. M. Stiller, I. Weiss

Dlouho jsme se sami sebe ptali, jak je 
možné, že někdo žije se zvířaty, pozoruje je, 
provádí na nich zákroky a dokonce je zabíjí, 
krátce: ignoruje jejich životní zájmy, aniž 
by si kladl morální otázky. Myslíme si, že 
o tom lze něco říci a že je možné alespoň 
hrubé zhodnocení takových jedinců. 

Duševní zrání je možné jen tehdy, 
když se člověk postaví vnitřním konfl iktům, 
sporu mezi infantilními (dětskými) přáními 
a požadavky vnějšího světa. Zralost 
znamená mimo jiné zřeknutí se okamžitého 
a bezohledného naplnění vlastních potřeb, 
znamená zřeknutí se netlumeného projevu 
agrese, zřeknutí se vykořisťování jiných 
stejně jako zřeknutí se uplatnění skrze 
zneužívání jiných. 

Experimentátor se může bez problémů 
vyžít ze svých infantilních přání vůči 
zvířeti, protože zvíře se nemůže bránit. 
Experimentátor se nezříkává, většinou 
vnitřní konfl ikt vůbec nevnímá. Nedbání na 
vnitřní konfl ikt, uskutečňování infantilních 
přání, však brání dalšímu zrání.

V dětství získává každý člověk 
zkušenosti, které ho formují, protože 
mnohé přejímá nevědomě. Tak se může 
díky utrpěným ponížením a odmítnutím 
identifi kovat se slabým, bezmocným, tedy 
s obětí. Možná je však i opačná cesta: Kdo 
měl v dětství často pocit, že je podřadný, 
zkouší později převzít roli toho mocného, 
trýznitele, aby si tak zajistil kompenzaci. 
Právě na zacházení se zvířetem se obzvlášť 
zřetelně ukáže, kdo hraje který part. 

Dítě nezná pocit studu, je zvědavé, plné 
aktivity a chce prosadit svou vůli. Avšak 
nemůže se bez zábran vyžívat - okolí, 
lidé kolem mu kladou hranice. Střetem s 
vnějším světem, obzvlášť zpracováním 
agrese (Freud to nazýval sublimací), vzniká 
soucit, schopnost empatie a porozumění 
pro druhé. Sublimací rozkoše z podívané a 
z předvádění se vzniká pocit studu. Pokud 
se zpracování nepovede, tak se může 
vyvinout touha po zmocňování se. 

Člověk, který má ke zvířatům dobrý 
vztah, který se na základě vlastního 
dětství identifi kuje se slabšími, zpravidla 
prodělal citový vývoj, který zahrnuje vše 
živé (člověka, zvíře, rostlinu). Má soucit 
s bezbranným, s obětí a i jinak dokáže 
soucítit s ostatními. Právě to experimentátor 
na zvířatech zpravidla neumí. Většina 
výzkumníků provádějících pokusy na 
zvířatech má sotva soucit pro utrpení 
zvířat, která používá, jiní experimentátoři 

na zvířatech soucit potlačují. Emoce 
experimentátoři zpravidla odmítají. 

Zdá se, že experimentátor na zvířatech 
je rušen nebo zdržován ve svém citovém 
vývoji, takže se, pokud jde o pocity, zastavil 
na nějaké dřívější vývojové úrovni, třeba 
v brutálním věku malých dětí. Sotva se 
některý výzkumník na zvířatech postaví 
etickému sporu o pokusech na zvířatech; 
otázku morálního ospravedlnění jejich 
konání většina experimentátorů na 
zvířatech odmítá. 

Všechny patologické duševní vývoje, 
všechny pokusy o vyřešení vnitřních 
konfliktů, při kterých jsou vynechány 
city, mají závažné důsledky na celkovou 
osobnost. Vedou k psychickému zchudnutí 
a omezují osobnost. Neuskutečněné části 
osobnosti, potlačené pocity na sebe, ovšem 
dříve či později upozorní a nakonec mohou 
způsobit trvalé napětí a komplexy viny. 

Aby se s tím vypořádali, ujišťují 
experimentátoři na zvířatech znovu a znovu, 
že nejsou žádnými trýzniteli zvířat. Mnoho 
z nich jako zdánlivý důkaz své lásky ke 
zvířatům chová dokonce domácí zvířata. 
Uklidňují tím své špatné svědomí a chlácholí 
veřejnost. Jako důsledek vnitřní lability se u 
mnoha experimentátorů objevuje nejistota, 
jednostrannost, egocentrismus a přehnaná 
ctižádost. 

Takový lidé si nadměrnou kompenzací 
vnitřního napětí budují idealizovaný obraz 
sebe samých, kterému však nemohou 
učinit zadost. Tak nevědomě vznikají 
sebenenávist a sebepohrdání. Tyto 
negativní pocity, které nejsou vnímány, 
experimentátoři ukládají a přenáší na 
jiné - právě na zvířata. Tak se stává, že 
někdo, kdo je bezmocný nebo věří, že je 
bezmocný, může týrat jiné, kteří jsou v 
jeho moci a jsou ještě bezmocnější než 
on. Bezmocný je ale koneckonců každý, 
přinejmenším vůči smrti. V každém proto 
vězí kousek sadismu a tedy i schopnost být 
sadistický. Jestli to ale dojde tak daleko, to 
samozřejmě závisí i na okolnostech.

Týrání a zabíjení jiných je prostředek, se 
kterým lze potlačit vlastní strach z utrpení, 
nemoci a smrti. V neuvědomovaném 
úmyslu přenášet vlastní strach ze smrti 
na jiné experimentátor týrá a zabíjí zvířata 
a nechává oběti umírat namísto sebe - 
magicky působící chování, které může 
rezultovat jen z iracionální naděje, že je 
možné uniknout vlastnímu osudu.

Vládou nad životem a smrtí svých 
pokusných zvířat mění  experimentátor vlastní 
nemohoucnost v pocit všemohoucnosti. 
Tento motiv pro něj však zůstává skrytý 
a je tedy tvrdohlavě popírán. V podstatě 
nechtějí experimentátoři vůbec týrat, nýbrž 
se jen zbavit své agrese, kterou by jinak 
nemohli projevit. Agrese se ventiluje na tu 
nejbezpečnější stranu - vůči bezbranným 
zvířatům. 

Většina experimentátorů na zvířatech 
se považuje za realisty, někteří dokonce 
za dobrodince, a vyvozují z toho pro sebe 
právo sami provádět ty nejkrutější pokusy. 
Jejich argumenty jsou zpravidla tak obratné, 
že dovedou oklamat veřejnost o skutečných 
motivech výzkumníků na zvířatech.

Z nemožnosti vyrovnat se vlastnímu 
idealizovanému sebeobrazu vyvstává i 
beznaděj. Vlastní vnitřní slabost, duševní 
impotence probouzí touhu po moci - člověk 
si chce vybudovat jakýsi druh náhradního 
života. Potřeba ovládat ostatní a degradovat 
je na bezmocné objekty je sadismus. 
Sadismus není žádnou určitou neurózou, 
ale konečnou formou každé nepřekonané 
neurózy. To vysvětluje, proč lze mezi 
experimentátory na zvířatech nalézt skoro 
všechny základní duševní struktury.

Je jasné, že u v podstatě beznadějného 
člověka se nemůže vyvinout stabilní pocit 
sebehodnoty. Potřebuje identifikaci s 
institucí, s mocí. Týmy v institucích mají 
určitou skupinovou ideologii, která se 
nekriticky podrobuje labilním. 

Charakteristické pro experimentátory 
na zvířatech je odmítání emocionality 
a idealizace vlastních ničitelských činů. 
Experimentátor nezpochybňuje ani sebe 
sama ani pohnutky svého konání. Idealizace 
pokusů na zvířatech jako „nezbytných“a 
„vědeckých“ mu umožňuje legální 
ventilaci jinak zakázaných agresivních 
impulzů a touhy po všemohoucnosti, 
čemuž rozhodně napomáhají bezelstnost 
a bezbrannost zvířat. Právě proto, že se 
mohou odreagovat na zvířatech, zdají se 
být mnozí experimentátoři při jednání s 
lidmi obzvlášť laskaví a vyrovnaní.

Protože experimentátoři na zvířatech 
jsou zpravidla považováni za vědce a 
protože se mohou bez velkého duševního 
úsilí habilitovat a snadno získat peníze na 
výzkum, je i jejich úsilí o uplatnění většinou 
docela rychle uspokojeno - z nedostatku 
zklamání a odmítnutí, které musí normální 
občan postupně přijímat a zpracovávat, 
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nedochází k dalšímu zrání, experimentátoři 
zůstávají infantilní. 

Typická pro tuto infanitilitu je příhoda, 
která vyšla najevo v roce 1977: Ve zvířecí 
laboratoři jedné pařížské nemocnice se někdy 
asistující lékaři bavili tím, že pustili kočku z 
klece na chodbu a hráli si na indiány - zvíře 
jim sloužilo jako terč pro jejich skalpely, 
které vrhali jako kopí. Francouzský lékař 
Dr. Jacques M. Kalmar, který o příhodě 
informoval, k tomu říká: „Člověk se zděsí 
při myšlence, že tito ubozí, perverzní jedinci 
jsou oprávněni pečovat o nemocné.“ Hrozně “ Hrozně “
na člověka působí také to, když ví o mladých 
vědcích, kteří se báječně baví nad pokusnými 
zvířaty, kterým byla transplantována druhá 
hlava. 

Tím, že člověk ovládá jiného živého tvora, 
je ovládaný degradován na věc, z bytosti se 
stává věc. Přesně to se děje i s pokusnými 
zvířaty: Tak experimentátoři často a rádi mluví 
o „zvířecím materiálu“. Dva vědci známí ve 
Spolkové republice zašli ještě dál a daly jedné 
ze svých publikací název: „Z pokusných 
zvířat se stávají měřicí nástroje“. 

Zrání člověka je možné jen tehdy, když 
uzná a veme na sebe i svou odpovědnost 
za zvíře. Člověk musí navíc přijmout 
zodpovědnost za vlastní zdraví a nesmí 
se spokojit s tím, že bude posílat jiné tvory 
na smrt jako náhradu. To nemá co dělat s 
„dojemným polidšťováním zvířete“, jak nám 
předhazoval vědecký žurnalista E.R.Koch. 
Naopak: Musíme se postavit dnes tak 
rozšířenému, nebezpečnému odlidšťování 
ve vědě, medicíně a průmyslu, protože to se 
nezastaví u zvířete, ale přejde na člověka. 
Zvláštní je, že je v poslední době obzvlášť 
moderní popírat city a vydávat se jen za 
věcné. Proč vlastně? Člověk je konečně také 
emocionální stvoření. 

Znovu a znovu je ochráncům zvířat 
vytýkáno “dojemné polidšťování” zvířete, 
směšná “emocionalita”. Přítel zvířat se 
zpravidla identifi kuje se slabým, s obětí. 
Pokud jsou týrána zvířata, může být agresívní 
- normální a pochopitelná reakce. Jiní přátelé 
zvířat zkouší zvířata před často krutým okolím 
chránit, obrací svou člověkem zklamanou 
lásku ke zvířeti a rozmazlují ho. To je ale 
normální chování, při kterém se jen mění 
objekty náklonosti - pro jedny jsou to zvířata, 
pro druhé malé děti, pro některé obojí a zas 
pro jiné dokonce rostliny. Co má být na tom 
zavrženíhodné, zůstává tajemstvím těch, 
kteří se lásce ke zvířatům posmívají a tím 
v podstatě kašírují vlastní citovou zpustlost. 
Protože láska ke zvířatům a láska k lidem se 
v žádném případě nevylučují, naopak: kdo má 
narušený vztah ke zvířatům, zpravidla sotva 
vychází s ostatními lidmi. Experimentátor 

oproti tomu nemá žádný skutečný cit pro 
utrpení pokusných zvířat. Odmítá emoce, 
jinak by nebyl experimentátorem. Identifi kuje 
se s mocným, s trýznitelem. 

Angažovaní ochránci zvířat, kteří jako 
normální občané musí ovládat své agresivní 
impulzy, protože je na rozdíl od experimentátorů 
na zvířatech nemohou legálně ventilovat, 
vystupují někdy na veřejnosti agresivně a 
působí pak sektářsky.  Avšak to nic nemění na 
skutečnosti, že jejich motivy jsou humánnější 
než ty experimentátorů. Ochránci zvířat chtějí 
přece život zachraňovat. To sice předstírají i 
experimentátoři, ale jejich argumentace se 
hroutí, když jim někdo položí otázku, jestli by 
se sami v případě nouze poskytli k dispozici 
pro některý ze svých pokusů. 

Ovšemže existují i ochránci zvířat, kteří 
vlastně žádnými nejsou, protože v ochraně 
zvířat sledují jen egoistické zájmy nebo pouze 
plní alibistickou funkci. K těm patří především 
takzvaní „pověřenci pro ochranu zvířat“, kteří 
nakonec požehnají každému provinění na 
zvířeti. Takový lidé jednají a cítí podobně 
jako experimentátoři na zvířatech.

Praví ochránci zvířat musí svou agresi 
jako každý jiný normální občan přemáhat 
přímo v mezilidských vztazích. To často 
vede k bojím o moc a směr mezi stejně 
smýšlejícími a způsobuje roztříštění do 
mnoha, zčásti bezmocných skupin, které 
bojují proti sobě navzájem rozhořčeněji než 
proti svým protivníkům. Navíc se agresivní 
akce mnoha ochránců zvířat obrací více proti 
nesprávnostem v zahraničí než například 
proti vědecky zaobalenému týrání zvířat ve 
své vlastní zemi. Vinu na tom má poslušnost 
autoritám a vědě, rozšířená i mezi ochránci 
zvířat. 

Prastará nenávist mezi konformisty 
a nekonformisty se projevuje i ve vztahu 
experimentátor na zvířetech - ochránce zvířat. 
Ochránci zvířat, nekonformisté, většinou 
mají vlastní názor a odvahu stát si za ním. 
Experimentátoři na zvířatech, konformisté, 
často nemají ani odvahu ani vlastní názor - 
mají jen skupinovou ideologii. Nerefl ektují už 
ani o svém vlastním pochybném vědeckém 
základu. Potlačují to, co dělají a delegují 
své svědomí na instituci. Nepřijímají žádnou 
zodpovědnost. Za škody, rezultující z pokusů 
na zvířatech, odpovídá stát, pacienti nebo 
nemocenské pokladny, nikoli pachatel. 

Když se zaměříme na osobnost 
experimentátorů na zvířatech, tak je znovu 
a znovu nápadná především emocionální 
mezera, jakýsi druh slepoty duše. To jsou 
výpadky v citovém životě, které postižený 
vůbec nevnímá nebo alespoň ne vědomě. 
Proto se mnoho přírodovědců tak rádo 
vysmívá emocionalitě.

Právě proto, že nevnímají utrpení obětí 
nebo ho vnímají jen nedokonale, je mnoho 
experimentátorů na zvířatech schopno i 
těch nejkrutějších pokusů. Ovšemže mají 
experimentátoři na zvířatech vždy podle 
osobní biografi e a způsobu, jak překonávají 
konfl ikty, rozdílné základní duševní struktury. 
Ve vztahu ke svým spoluobčanům mohou 
proto působit stejně dobře distancovaně a 
chladně jako i bojovnicky nebo pln potřeby 
uplatnění. Společná je jim však nevědomá 
touha ovládat živé tvory, aby si tak posilnili 
vlastní sebevědomí.

Pro velkou část experimentátorů je 
charakteristické přesvědčení, že jen oni 
mohou zvíře a pokusy správně posoudit - 
všem ostatním je pochopení věci upíráno. 
Takoví vědci nejsou schopní sestavovat 
jasné a dlouhodobé plány výzkumu nemocí a 
uskutečňování zdraví člověka. Chybí jim teorie 
vztahující se na člověka. Jsou jako mniši, kteří 
kopírují bibli a sami jsou analfabeti. 

Aby předešli ztrátě klidných a lukrativních 
pracovních míst, využívají experimentátoři 
mýty expertství: Nejprve odpřísáhnou, kolik 
dobra už pokusy na zvířatech lidstvu přinesly. 
Pak skoro vždy následuje tvrzení, že bez 
pokusů na zvířatech by lidstvo vzalo kvůli 
nemocem už dávno za své. A nakonec se 
vychvalují pokroky současnosti, dosaženými 
údajně díky pokusům na zvířatech, a vyvozují 
z toho naděje do budoucna. Ve své takřka 
vysvobozující víře v pokusy na zvířatech se 
experimentátoři nezaleknou ani absurdního 
tvrzení, že omyly a chyby, vzniklé kvůli 
pokusům na zvířatech, lze odstranit jen 
dalšími pokusy na zvířatech. Jinými slovy: 
Dejte nám více peněz na ještě více pokusů 
na zvířatech. 

Experimenty na zvířatech ve vzdělávání 
mění osobnost nastávajících lékařů. Lékařský 
dorost ztrácí značné citové kvality, čímž 
vzniká emocionální mezera. Ta je nevědomě 
vyplňována přijatou mentalitou ničení. Lékaři, 
vychovaní tímto způsobem, jsou sotva ještě 
schopní skutečného vztahu lékař-pacient, 
pravého lékařského jednání. Vyvinul se u 
nich skotom (výpadek zorného pole), slepota 
duše pro psychické utrpení. Skotom mají 
rovněž pro psychosociální příčiny chorob. Jak 
má taky lékař pochopit osobní nebo okolím 
podmíněnou nouzi svých pacientů, když 
nevnímá ani nouzi týraného zvířete? 

Zdroj: Herbert Stiller, Margot Stiller, Ilja 
Weiss: Tödliche tests: Experimente mit Tieren 
und Menschen, München, 1979

Překlad (ZS)
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Vivisekce: FAQ (1)
Argumenty používané pro obhajobu a posvěcení vivisekce bývají většinou stále tytéž (ani argumenty proti se většinou nemění). Zde se Vám 

pokusíme ukázat k jakým závěrům docházíme, když na ně odpovídáme. Berte to jako aktivní podnět ke zkoumání a přemýšlení, protože to je jediný 
způsob jak argumentaci rozvinout a prohloubit, a nikoli jako věty, které lze pouze převzít a rozdávat. Budeme rádi/y, budete-li reagovat.

(MK)

Proč odmítnout vivisekci?

Základní argument k odmítnutí 
vivisekce jde již z překladu samotného 
slova. Vivisekce znamená řezat živé, 
to znamená působit záměrnou bolest, 
záměrné mrzačení a někdy záměrnou smrt. 
To je argument, který preferuje oběť. K 
němu se přidává otázka jakým způsobem 
vivisekční praxe formuje kulturu, protože 
základním předpokladem pro provádění 
vivisekce je vědomí nadřazenosti a možnost 
ovládnutí. Vědomí nadřazenosti je nutné, 
aby vstoupení do života někomu jinému a 
jeho zmrzačení mělo menší hodnotu než 
důvod, proč k tomu dochází. Možnost 
ovládnutí je nutná ke kontrole subjektu, 
snadnému pozorování a manipulaci. Proto 
jsou vždy obětí vivisekce ti slabší, ať už 
svou přirozeností nebo následkem vnějších 
příčin; děti, nemocní/é nebo zvířata v 
područí člověka. Posledním argumentem 
je, že vivisekce škodí i tam, kde tvrdí, že 
pomáhá a hledá své posvěcení, tedy v 
ochraně lidského zdraví.

Když nebudeme dělat vivisekci na 
mimolidech, budeme ji muset dělat na 
lidech I.

Když někdy poslouchám tyto a jim 
podobné argumenty, říkám si, jak je 
vůbec možné, že lidstvo dokázalo přežít 
bez vivisekce těch několik tisíc let a jak to 
vůbec dělají jiné živočišné druhy, že bez 
ní přežívají, vždyť podle toho, co někdy 
slýchám od vivisektorů a vivisektorek, 
kdyby jich nebylo, tak by snad ani nebylo 
vynalezeno kolo. Pravdou je, že žádnou 
takovou, ani podobnou, volbu nemáme. 
To, že vivisekci potřebujeme, aby náš život 
byl kvalitní, je jen vylhaný axiom jejich 
stoupenců a stoupenkyň, to znamená 
- základní věta, přijímaná a bez důkazů 
považovaná za pravdivou. 

Anatomické a fyziologické  poznatky 
Galénovy zastavily a poškodily vědu o 
lidském zdraví na několik století a příčinou 
bylo, že převáděl své znalosti z vivisekce 
jiných zvířat na lidi, objevitel vakcíny 
proti obrně prohlásil, že „ochrana před 
obrnou se zpozdila mylným pochopením 
podstaty této nemoci“, a to pochopení šlo 
znovu z vivisekce mimolidí (konkrétně se 
jednalo o špatnou volbu tzv. laboratorního 

modelu), spojení mezi kouřením, rakovinou, 
nemocemi srdce apod. bylo prokázáno 
klinickým pozorováním, ale zpětné 
ověřování tohoto poznání za pomocí 
experimentů na mimolidech nic podobného 
neprokázalo (respektive jednou tak a jindy 
jinak, podle toho kdo studii platil) a lidé 
proto umírali, stejný příběh je o azbestu, 
benzenu a mnoha dalších. V USA jsou 
NÚL (nežádoucí účinky léků) na čtvrtém 
až šestém místě jako příčina úmrtí. (např. 
Štefan Alušík a kol.: Klinické projevy 
nežádoucích léků, TRITON, 2001)

Tam, kde je lékařská věda úspěšná, 
je tomu tak většinou proto, že se správné 
poznatky dokázaly probojovat přes zmatek 
a spekulace vivisekční praxe. 

Když nebudeme dělat vivisekci na 
mimolidech, budeme ji muset dělat na 
lidech II.

Různé živočišné druhy se od sebe 
různým způsobem v různých bodech liší, 
a to na všech úrovních, včetně molekulární. 
Reakce se liší nejen mezi druhy, ale i mezi 
jedinci v závislosti na věku a pohlaví. 
Důležité rozdíly mohou vyplynout z různých 
podmínek experimentů v závislosti na 
vnějším prostředí. U zvířat, která jsou 
schopná rozlišovat mezi jednotlivými lidmi, 
má vliv i osoba provádějící experiment.

Proto je ve vivisekční praxi snahou 
standardizovat zvířata, jejich slovníkem 
biologické modely, vytvářet standardní 
operační postupy a standardní prostředí 
pro experiment. Jednoduše, je to snaha 
dosáhnout toho, aby vivisekce fungovala 
a to za každou cenu.

Chcete snad, abychom místo na 
krysách, dělali/y pokusy na dětech? I.

Znám spoustu těch, kdo experimentovali/y 
na mimolidech, a jakmile k tomu měli/y 
možnost, zákonnou nebo nezákonnou, 
přešli/y ke stejně krutým a neobhájitelným 
experimentům na lidech, ale neznám nikoho 
z těch, kdo se zabývají ochranou a obranou 
ostatních živočišných druhů, kteří a které 
by něco podobného propagovali/y nebo 
dokonce dělali/y. Vy ano?

Chcete snad, abychom místo na 
krysách, dělali/y pokusy na dětech? II.

Neexistují žádné spolehlivé ukazatele, 
které by na základě srovnání reakcí 
živočišných druhů používaných při 
experimentech a reakcí lidí, ať už v oblasti 
léků nebo léčebných metod, vyhodnotily 
v jaké míře je tento přenos spolehlivý a 
jak je statisticky významný (např. Robert 
Matthews: Of  mice, men and  medical 
concern, Financial Times,4.3.2005). 
Proto se tento způsob hodnocení a 
vývoje pohybuje v oblasti spekulací. Tyto 
spekulace jsou umožněny v současné 
době především propojením vivisekce a 
ziskového sektoru.

Kolik zvířat zemře na světě během 
jednoho roku při vivisekci?

To nikdo neví. Ani na celém světě, ani 
v rámci ČR. Statistiky uvádí pouze počet 
zvířat použitých při pokusech se zvířaty 
nebo na zvířatech, ale nikoli kolik jich zemře 
jejich následkem. Můžeme odhadovat, že 
usmrcením končí asi třetina pokusů, ale 
vivsekce nejsou jen samotné pokusy.

Jaký je rozdíl mezi pokusem na 
zvířeti nebo se zvířetem a vivisekcí?

Pokus se zvířetem může být například 
i kroužkování ptáků, které je zahrnuto i 
ve statistice ČR se zdůvodněním, že při 
kroužkování může dojít k jejich zranění, 
naopak se neuvádějí krmné pokusy, kdy 
se např. prasata krmí testovací výživou, 
nic jiného se s nimi neděje, a po vykrmení 
jdou na jatky, jsou zabité a je zjištěna jejich 
jatečná výtěžnost. Přesto se domnívám, že 
by ve statistikách tyto pokusy být měly. Je to 
pokus a jeho součástí je zabití a zkoumání 
zabitého zvířete. To, že se krmí a zabíjí 
zvířata i z jiných hloupých důvodů se nijak 
nevztahuje k těmto experimentům.

Vivisekce je kategorií v pokusech se 
zvířaty a lze ji identifi kovat podle záměru 
a provedení - záměrná bolest, záměrná 
mrzačení a někdy záměrná smrt jako její 
součást.

Např. Akademický slovník charakterizuje 
vivisekci jako „pokus na živém zvířeti, při 
kterém je použito operační techniky bez 
znecitlivění“ (Akademický slovník cizích 
slov, Academia,1998). Podlé této defi nice 
je vivisekce v ČR povolená a prováděná 
jako běžný zákrok v zemědělství, ovšem 
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už nikoli jako pokus, ale jako součást praxe 
- např. kauterizace zobáku slepic, amputace 
hřebínku a článků prstů u kohoutů, kastrace 
selat bez znecitlivění apod.

Zvířata se mají v laboratořích dobře, 
nikdo jim neubližuje, experimentátoři a 
experimentátorky přistupují ke zvířatům s 
odpovědností a maximální laskavostí.

To je lež. Už samotná povaha vivisekční 
praxe vylučuje dobrý život pro své oběti. Toto 
tvrzení vychází od lidí provádějících vivisekci, 
nebo z ní jiným způsobem profi tujících nebo 
od těch, co jim bez ověření skutečného stavu 
věci, dali/y svou důvěru. Pokaždé, podaří-li 
se získat neofi ciální materiály z laboratoří, 
je vidět něco jiného, zvířata jsou bitá, je s 
nimi zacházeno hrubě, ale i kdyby se tam 
o zvířata v rámci svých velmi omezených 
možností starali s nejlepší péčí jaké jsou 
schopni/y, nic by to nezměnilo na tom, že 
vivisekce je krutá a zbytečná.

Neměli/y bychom zapomínat, že v 
laboratořích není žádná spolehlivá kontrola 
toho, zda experiment běží alespoň podle 
schváleného scénáře, protože jedinou 
kontrolou je osoba experimentátora nebo 
experimentátorky. To znamená, že není 
žádná záruka, než v osobě experimentátora 
nebo experimentátorky, že míra utrpení je 
redukována na minimum, např. zda jsou 
skutečně použitá anestetika, nebo že jsou 
použitá v dostatečné míře. Vypracování 
detailního projektu experimentu a možná 
kontrola státních orgánů jsou velmi omezené 
alibi.

To neznamená, že v každé laboratoři 
zacházejí se zvířaty hůře než jim povoluje 
zákon. I v laboratořích pracují lidé propagující 
a prosazující welfare a nepřekračující meze 
toho, o čem se domnívají, že je to nutné. 

Kdo jiný než odborníci by měl 
povolovat a kontrolovat pokusy na 
zvířatech (vivisekci)? I.

Pokud těmi odborníky myslíte lidi, kteří 
a které sami/y provádějí vivisekci, nebo z ní 
nějakým způsobem profi tují, tak tohle přece 
je nekvalifi kuje k ochraně tzv. laboratorních 
zvířat, možná právě naopak. Myslíte, že 
Mengele nebo Himmler jsou vhodnými 
kandidáty do komise na ochranu židovské 
a romské komunity? 

Uvědomte si, prosím, pozici těch 
tzv. laboratorních zvířat ve vivisekčním 
průmyslu.

Kdo jiný než odborníci by měl 
povolovat a kontrolovat pokusy na 
zvířatech (vivisekci)? II.

Většina těch, kdo tvrdí, že jsou odborníky 
a odbornicemi v medicíně, a mohou tedy 
hodnotit a kontrolovat experimenty, mají 
odbornost pouze v jednom medicínském 
směru, a to směru, který má vědomí 
nadřazenosti a heslo „účel světí prostředky“ 
zapracován do svého konceptu teoretického 
i praktického, a to je také jejich výchozí bod. 
Nehodnotí, jestli je pokus nutný, ale jestli je 
nutný pro jejich způsob práce.

Kdo jiný než odborníci by měl 
povolovat a kontrolovat pokusy na 
zvířatech (vivisekci)? III.

Každý projekt je předán posuzovateli nebo 
posuzovatelce vzdělaným a orientovaným v 
konkrétním oboru, na nějž je experiment 
orientován. Ten nebo ta by měli/y zhodnotit, 
zda je pokus nutný, zda jen nekopíruje už 
známé poznatky nebo není jen zbytečnou 
modifi kací zjistitelnou jiným způsobem. Je 
nesmysl chtít, aby právník nebo muzikantka 
hodnotili/y pokus v oblasti např. molekulární 
genetiky v tomto rámci. Ovšem můžeme 
hodnotit nad rámec této omezené pravdy. 
To znamená, nikoli jestli jen ten nebo onen 
experiment v oblasti molekulární genetiky 
nutný, ale jestli je vůbec vivisekce nutná. 

To, že lidé provádějící vivisekci např. v 
toxikologii vědí lépe než my (já), jak bude 
reagovat např. opice na nitrožilní aplikaci 
nafty, ještě neznamená, že vědí lépe než my 
(já), jestli je dobré opici nitrožilně aplikovat 
naftu.

Máme přece zákon na ochranu 
zvířat...

Žádný zákon na ochranu zvířat v ČR 
neexistuje. To jediné, co máme je zákon 
tak trochu na ochranu zvířat a tak trochu 
na ochranu týrání zvířat. Je to kompromis 
různých zájmových skupin, těch, které chrání 
zájmy obětí i těch, které si chrání zisky. 
Bohužel, ta druhá skupina je silnější.

Prosazují se přece alternativy a 
počty zvířat použitých v pokusech stále 
klesá...

Velká část jakoby alternativních metod 
se provádí na embryích nebo fetech zvířat, 
a ty nejsou původem ze vzduchoprázdna, 
obrovské množství zvířat umírá, aby se mohlo 
experimentovat na embryích a fetech, stejně 
i ke kultivaci tkáňových a buněčných kultur se 
většinou používá krev z čerstvě narozených 
nebo ještě nenarozených telat. 

Některé pokusy na zvířatech lze 
nahradit pokusy bez zvířat, ale u některých 

to není možné, protože musíme znát reakci 
celého organismu, a to nelze jinak než 
pokusem na živém zvířeti.

To zní rozumně, ale je to hloupost. 
Reakce celého organismu psa, myši nebo 
opice je nepřevoditelná na reakci celého 
organismu člověka, a to ani jako hrubý nárys 
ve spojení z již známými skutečnostmi.

Jaké jiné možnosti máme, když 
přestaneme experimentovat na 
mimolidech?

Klasické metody jako je klinický výzkum, 
tedy přímé studium nemoci monitorováním 
nemocných a epidemiologický výzkum, 
včetně molekulární epidemiologie, ve 
spojení s moderními technikami in vitro 
a in silico, pitvy a zkoumání živých tkání 
(biopsie), sledování výrobků po uvedení na 
trh a kombinace těchto metod nejsou jen 
adekvátní, ale mnohem spolehlivější metodou 
pro získání poznatků o člověku. 

KURARE

Myslím, že příkladným svědectvím 
toho, jakým způsobem deformuje vivisekce 
lidskou mysl, jsou dva citáty jednoho z 
nejpopulárnějších vivisektorů Claude 
Bernarda (1813 - 1878) o jedu kurare 
způsobujícím ochrnutí bez ovlivnění 
vědomí (jinými slovy: žádný pohyb + 
veškerá bolest).(1) Ochrnutá zvířata pak 
bylo možné řezat po libosti.

 Z první citace je vidět, že si Bernard 
plně uvědomoval hrůzu, kterou použití 
kurare může způsobit, z druhé citace je 
vidět, že těmto hrůzám nepřičítal většího 
významu než svému výzkumu. Zřejmě 
proto, že nebyl tím, kdo tyto hrůzy prožívá, 
ale tím, kdo je působí.

„Můžeme si představit hrůznější stav, 
než pozorovat, jak postupně ochabuje 
činnost ústrojů, které mají sloužit? Po 
všechny věky budila náš soucit básnická 
představa o živých bytostech, zakletých 
do neživých předmětů... Utrpení, které 
vymyslila obrazotvornost básníků, se stává 
skutečností vlivem tohoto amerického 
jedu. Představa kulhá za skutečností.“

„Kurare je znamenitým nástrojem 
analýzy nejsložitějších fyziologických 
procesů.“(2)

1) jiným způsobem dosažení bezbrannosti 
zvířat bylo přetětí míchy

2) obě citace jsou převzaty z knihy Prof. dr. 
Otakara Poupa: Claude Bernard, Orbis, 1967



Aktivity
Statistika webu ohz 2000 - 2005
V lednu 2005 výrazným způsobem 

stoupla návštěvnost webových stránek 
ohz: 20 726 návštěv, 284 096 přístupů, 
denní průměr 668 návštěv! Návštěvnost se 
nepřestala zvedat ani v únoru, kdy průměrná 
denní návštěvnost stoupla na 694 a v březnu 
dokonce na 820 návštěv a 13 098 přístupů 
denně, za celý březen pak 24603 návštěv a 
392 947 přístupů. Začali jsme v roce 2000 
na 30 návštěvách v denním průměru až do 
březnových 820. 

Od února 2000 do března 2005 přišlo 
na web ohz celkem 460392 návštěv a 
7 122 667 přístupů.

69,69% návštěv je z ČR, následuje 
doména .net z 9,75%, USA - komerční 
síť ze 7,78% (USA - akademická síť má 
0,04%), dále v sestupném pořadí Německo, 
Slovensko, Švýcarsko, Rakousko, Izrael 
a další.

Benefi ční placky s logem ohz
Člen ohz Vladimír Petr na vlastní 

náklady nechal vyrobit placky s logem ohz. 
Děkujeme.

Benefi ční samolepky ohz
Manželé Komrskovi z naší členské 

základny vyrobili/y benefi ční samolepky 
pro ohz. Děkujeme.

Nové plakáty A3
Vydáváme dva plakáty ve formátu A3 

s tématikou transportů (blokáda transportu 
v Chotěbuzi) a likvidace prasat kvůli jejich 
masu.

Benefi ční trička ohz
Klínová trička s logem ohz a klasická 

trička T-shirt s logem ohz na přední a 
nápisem - zvířata nejsou zboží - na zadní 
straně. Všechna trička jsou šitá ručně, z 

kvalitních materiálů vyrobených v ČR fy. 
MALA LAMA (MALÁRIE RECORDS).  

14.2.2005 - reportáž v pořadu 
„CHCETE MĚ?“ na ČT1

Odvysílaná druhá část reportáže 
vztahující se k „Ekofarmě U Rasa“ (viz. 
Zpravodaj ohz č. 13), tentokrát o záchraně 
oslice Kristýnky a jejím současném 
osudu.

Poznámka: Stále se setkáváme s lidmi, 
kteří nemají ani tušení, že pořad „CHCETE 
MĚ?“ není pouze o předávání psů a koček z 
útulků do laskavějších rukou, ale i bolestech, 
strastech a pomoci zvířatům drženým pro 
maso, mléko, vejce, špatnou zábavu nebo 
kruté poznání.  

9.3.2005 - přednáška na Masarykově 
univerzitě v Brně

Pod patronací Hany Librové se na 
katedře environmentálních studií FSS 
MU v Brně organizuje „Blok expertů“. 9. 
března se uskutečnila přednáška spojená 
s promítáním aktuálních reportáží ohz. 

12.3.2005 - seminář InterNICHE
M. Frei a P. Beck se za ohz zúčastnili/y 

přednášky a semináře InterNICHE v Curychu 
(Švýcarsko) vedenou Nickem Jukesem.

Přednášku a seminář organizovalo 
AGSTG. Více na str. 17.

14.3.2005 - Testování kosmetiky na 
živých zvířatech: demonstrace před 
Francouzským velvyslanectvím 

 V pondělí 14.března ve 14:00 začala 
před Francouzským velvyslanectvím v Praze 
akce ohz, kterou svou účastí podpořilo asi 
30 aktivistů/aktivistek a jen o něco méně 
policistů. Zúčastněné jsme seznámili/y se 
snahou francouzské vlády změnit dohodu 
o zákazu testovat kosmetiku na živých 

zvířatech a prodávat takto testovanou 
kosmetiku v zemích EU. Více na str. 6.

21.3.2005 - Svoboda zvířat s podporou 
ohz: odevzdáno 22 600 podpisů pod 
peticí SZ za zákaz průjezdu transportů 
se živými koňmi přes ČR

Zhruba 60 příznivců a příznivkyň 
Svobody zvířat a ohz - ochránců 
hospodářských zvířat se sešli/y 21.března 
u koně na Václavském náměstí v Praze. 
Odtud se (s policejním doprovodem) vydali/y 
na Ministerstvo zemědestrukce ČR, kde 
odevzdali/y zástupci MZem petici SZ s 
22 600 podpisy. Zástupce MZem prohlásil, 
že s transporty živých zvířat přes ČR je 
všechno v pořádku a pokud je někde 
problém, tak nikoli v ČR, kterou tyto 
transporty jenom projíždí.

Ministerstvo zemědestrukce ČR zřejmě 
neví, že ČR je součástí EU (bohužel) a tyto 
transporty se tedy ČR bytostně dotýkají. 
Argumentovat tím, že ČR tyto transporty 
jenom projíždí, je přinejmenším sprosté.

27.3.2005 - reportáž ve „Střepinách“ 
na TV NOVA

Odvysílaná reportáž o mezinárodních 
transportech koní. Převážná většina 
použitých záběru byla natočená ohz.

2.4.2005 - info v pořadu „CHCETE 
MĚ?“ na ČT1

Odvysílaný krátký report o Kristýnce a 
poděkování divákům a divačkám za podporu 
a zájem o její osud.

9.4.2005 - Všechny barvy DUHY
V sobotu 9. dubna 2005 jsme promítli/y 

část fi lmu „Zvířata nejsou zboží“ na festivalu    
společensko - ekologických fi lmů „Všechny 
barvy DUHY“ v Brně. Pořádající organizací 
bylo Hnutí DUHA.

21.3.2005 - proti mezinárodním transportům živých zvířat: 
pochod Václavským náměstím (smrtka je zaměstnancem EU)

21.3.2005 -  proti mezinárodním transportům živých zvířat: 
před Ministerstvem zemědestrukce

22 / ohz 15 / 2005

©
 ohz.cz



23.4.2005 - diskuze v pořadu „Týden 
v regionech“ na ČT1

V pořadu „Týden v regionech“ 
(brněnský okruh) byla odvysílaná krátká 
diskuze k tématu pokusů na zvířatech a 
vivisekci. Diskutoval Michal Kolesár za 
ohz a Iva Pipalová z Ústřední komise na 
ochranu zvířat (delegovaná za „Společnost 
pro vědu o laboratorních zvířatech“) a 
vedoucí chovu tzv. laboratorních zvířat 
na LF MU v Brně.

V průběhu diskuze byly odvysílány i 
záběry z laboratoří COVANCE.

23.4.2005 - infostánek ohz v 
Rožnově pod Radhoštěm

Rožnovská skupinka z klubu VRAH 
si zapůjčila infostánek a materiály ohz 
a v sobotní poledne jej instalovali/y na 
rožnovském náměstí. Díku VRAHu.

Akce byla zaměřena na pokusy na 
zvířatech a vivisekci.

30.4.2005 - ProtestFest 2005
30. dubna 2005 jsme svou účastí

vyjádři l i /y podporu brněnskému 
ProtestFestu, letos konanému s podtitulem 
Proti válce a zbrojení se zaměřením Proti válce a zbrojení se zaměřením Proti válce a zbrojení
na veletrh hlouposti, kšeftu a zabíjení 
IDET. 

ohz svou účastí vyjadřují podporu 
myšlence ProtestFestu.

1.5.2005 - Ekologické dny
1. května byl informační stánek ohz 

na Ekologických dnech v Olomouci, 
pořádaných Střediskem ekologické 
výchovy Sluňákov v Olomouci.

7.5.2005 - PadmaFest
PadmaFest v Bělé u Jevíčka se konal u 

příležitosti slavnostního zahájení provozu 
PadmaFarmy. Kromě informačního stánku  
jsme promítli/y film „Zvířata nejsou 
zboží“.

30.4.2005 - ProtestFest 2005

1.5.2005 - Ekologické dny9.4.2005 - Všechny barvy DUHY

23.4.2005 - diskuze v pořadu „Týden v regionech“ na 
ČT1 o pokusech na zvířatech a vivisekci. 
Michal Kolesár, Iva Pipalová a moderátor pořadu Jakub 
Železný.

                ohz 15 / 2005 / 23

©
 ohz.cz



24 / ohz 15 / 2005

Listárna
ohz: Po vydání Zpravodaje SZ/jaro 

2005 jsme byli/y upozorněni/y, že se v 
něm vyskytují narážky na práci ohz a 
na náš Zpravodaj. Jednalo se o korektní 
upozornění od společných příznivců SZ 
a ohz. Konkrétně o dvě věty v úvodníku: 
1) Naším cílem je přinášet relevantní 
informace a ne šokovat za každou cenu. 
2) Grafi ckou podobou chceme vyjádřit, že 
nejsme ochotni dávat Zpravodaji podobu 
bulvární tiskoviny.

Protože nejjednodušší cestou je zeptat 
se přímo SZ, místo spekulací, co a jak bylo 
myšleno a s jakým záměrem, dali/y jsme 
prostor ke komentáři SZ.  

SZ: Je pravdou, že v minulých letech 
nebyly vztahy mezi Svobodou zvířat a 
ohz příliš dobré. Tato situace se však 
za poslední rok začala velmi výrazně 
zlepšovat a troufám si říci, že jsou naše 
vzájemné vztahy v současnosti na velmi 
dobré úrovni. Pořádáme společně veřejné 
akce, předáváme si informace a často spolu 
komunikujeme. 

Proto nás velmi mrzí, když jsou mezi 
dvěma subjekty hledány spory, které reálně 
neexistují. Poslední událostí tohoto typu 
je domněnka některých sympatizantů ohz 
a SZ, že se Svoboda zvířat snaží vůči 
ohz vymezovat. Důvodem je s největší 
pravděpodobností zmínka ve zpravodaji 
Svobody zvířat o snaze vydávat zpravodaj 
nebulvárního charakteru. Věta poukazující 
na snahu vydávat periodikum tohoto typu 
nebyla namířena proti zpravodaji ohz. Za 
prvé nepovažujeme jejich zpravodaj za 
bulvární a za druhé nemáme potřebu útočit 
na partnera, se kterým se snažíme vytvářet 
dlouhodobě dobré vztahy. ohz a Svoboda 
zvířat jsou organizace na ochranu zvířat stojící 
názorově velmi blízko a bylo by smutné, kdyby 
nedokázaly spolupracovat. 

Proto prosím berte na vědomí, že ohz 
není pro Svobodu zvířat konkurentem, ale 
respektovaným partnerem. Nehodláme 
proti ohz bojovat, naopak bychom rádi 
postupovali ve shodě a spolupráci. 

Přeji všem aktivistkám/aktivistům ohz 
vše nejlepší a organizaci ohz, ať se jí i 
nadále v její skvělé práci daří. 

Tomáš Popp 
předseda Svobody zvířat 

.........................................................

Dobrý den, můj pohled na svět a vše
co se u nás v ČR děje byl a je stejný jako 

Dobrý den, můj pohled na svět a vše
co se u nás v ČR děje byl a je stejný jako 

Dobrý den, můj pohled na svět a vše

váš. Dlouho jsem nechápala proč to ostatní 
kolem mě nechápou. Jeden čas jsem si i 
myslela, že ta divná jsem já. Později se 
dostal internet i do naší rodiny a já začala 
brouzdat po stránkách s tématikou příroda a 
zvířata. Narazila jsem na spoustu zajímavých 
stránek a mezi ně patří i ta vaše. Nyní už 
vím, že moje smýšlení o životě je správné. 
Občas se to snažím vysvětlit i ostatním, ale 
vždy dostávám stejné odpovědi. „Já sama 
proti tomu nic neudělám“ nebo „proti tomu nic neudělám“ nebo „proti tomu nic neudělám“ Vždyť bych 
umřela hlady“. Je smutné je poslouchat.

Ráda bych se chtěla ještě více zapojit 
v boji proti krutým a bezohledným lidem. 
Sama se snažím nějak pomoct. Odkoupila 

jsem týraného koníka, který měl být poslán 
na jatka. Bohužel i přes mou snahu mi 
umřel. Byla to velká bolestivá rána. Nyní 
jsem poskytla dočasné útočiště zraněné 
srně. Držte nám palce, aby se mi podařilo 
jí vypustit zpět na svobodu. Pokud by se mi 
to podařilo budu velice šťastná.

Ráda bych se zapojila do akcí, které 
pořádáte. Časem bych se také ráda stala 

Ráda bych se zapojila do akcí, které 
pořádáte. Časem bych se také ráda stala 

Ráda bych se zapojila do akcí, které 

vegankou.
Zatím nashle Veronika Hrkalová

Dobrý den, na vaše stránky chodím 
pravidelně a jsem za Vaši organizaci 
moc ráda. Ráda bych se zeptala na téma 
testování na zvířatech fi rmami, které vyrábějí 
krmení pro zvířata. Na stránkách PETA 
organization jsem našla spoustu informací, 
ale bohužel veškeré netestované granule pro 
psy a kočky nejde sehnat v naší republice. 
Nikde jsem toto téma nenašla na vašich 
stránkách. Určitě o tom bude vědět více 
než já, o testování kosmetiky na zvířatech 
vím již delší dobu a snažím se poctivě 
vyhýbat čemukoliv testovanému, to se mi 
daří. Ale bohužel nemám dořešené téma 
krmení zvířátek. Protože jsem vegetarián, 
tak nehrozí, že budu svým zvířátkům doma 
vařit maso, stejně je to z mnoha důvodů 
nepravděpodobné. A tak krmím granulemi, 
jenže to je ta potíž…víte o tomto tématu 
více? Mohli byste mi poradit? Budu zjišťovat 
kolem informace, snad se něčeho doberu. 
Už vím, že IAMS jsou pěkná svinstva a 
PETA proti nim právě brojí.

Mějte se krásně a ať se daří!
Zdenka

ohz: Společnost DNM import - export 
s.r.o. uvedla na trh kompletní program 
výživy pro psy a kočky, vyrobený pouze z 
rostlinných a minerálních zdrojů, vyvinutý a 
vyrobený bez testů a pokusů na zvířatech.  
Na stránkách www.aminews.cz najdete 
další podrobnosti. Naše zkušenosti s tímto 
krmivem jsou velmi dobré, i starší zvířata 
nemají problémy si zvyknout na toto krmivo. 
Doporučujeme!

Více na: www.aminews.cz

Zdravím všechny! Studuji Českou
zemědělskou univerzitu a na praxích, 
kterými jsem prošla, jsem poznala na 
vlastní oči, čeho je člověk schopen. Je to 
jedním slovem hrůza. Zvířata bereme jako 
věci, zejména ta hospodářská, která nám 
poskytují potravu a jiné ‘produkty’, jak to 
nazýváme. Ale nějaká úcta vůči nim tu téměř 
neexistuje. Naštěstí se stále zvyšuje počet 
lidí, kteří s tím chtějí něco udělat. Konečně. 
Až po těch letech, kdy byla naplněna 
poptávka po kvalitě živočišných potravin, se 
začíná člověk koukat taky na kvalitu života 
zvířat, která jsou základem. 

Velmi mě potěšilo, když jsem se 
dozvěděla o OHZ. Měla jsem zájem stát 
se členkou, ale poté, co mi přišly stanovy, 
jsem se zarazila. Je tam určitá část, která 
znevýhodňuje a vlastně odsunuje na 
druhou kolej členy - nevegetariány. Já si 
myslím, že pomoci zvířatům může stejně 
plnohodnotně vegetarián stejně jako člověk, 

který maso konzumuje. Já vegetariánka 
nejsem a nehodlám být, jelikož vím, že 
člověk jakožto tvor s jednoduchým žaludkem 
není přizpůsoben plnému využití vlákniny z 
rostlinné stravy jako třeba přežvýkavá kráva, 
jejíž složený žaludek vynaloží spoustu práce 
spolu s bachorovými mikroorganizmy, aby z 
toho měla to, co potřebuje. Lidský žaludek 
toto nedokáže. Navíc škála rostlinných 
bílkovin není zdaleka tak široká jako škála 
těch živočišných, a pestré bílkoviny jsou 
základem nejen imunity. 

Podle množství dnes dostupných 
živočišných bílkovin se lidský mozek 
vyvíjí tak, že člověk může být bez obav 
vegetariánem od 25-ti let. Ale odepírat maso 
dětem, které se vyvíjejí..?

Mám pár známých vegetariánů. Naprostá 
většina z nich má stále nějaké záněty, jeden 
z nich po přechodu na veganství onemocněl 
únavovým syndromem. Může a nemusí to 
s tím souviset..

Ano, pokud má někdo odpor jíst zvířata, 
ať je veganem. Ale pokud chce někdo 
chránit zvířata tím, že je tedy nebude jíst, 
ať nepije mléko, nejí sýry, a vlastně vůbec 
nic, v čem je cokoliv živočišného. Takže 
čokoláda, želatinové bonbony, maggi do 
polévky, spousta druhů pečiva (tedy pokud 
se nepřidává místo mléka voda a nejsou v 
receptuře vejce).. atd. 

Vegani, beru jejich názor. Ale vegetariáni 
si protiřečí. Kráva vysokodojného plemene, 
která průměrně 6x za život rodí, tele vidí 
pár minut, potom se 10 měsíců 2-3x 
denně brodí vlhkým hnojem do dojírny a 
zpět, je poháněná bitím a řevem lidí, sotva 
chodí díky opakujícím se hnilobám kopyt, 
inseminace, většinou bez možnosti pastvy 
atd. (ale tohle všechno prostě MUSÍ), se má 
inseminace, většinou bez možnosti pastvy 
atd. (ale tohle všechno prostě MUSÍ), se má 
inseminace, většinou bez možnosti pastvy 

daleko hůř než býk ve výkrmu, který nemusí 
nic dělat, jen zhruba rok žrát. Když vezmu 
podobné podmínky ustájení a ošetřování, je 
to značný rozdíl. Rozdíl mezi životem slepic 
na vejce kontra brojlerů již není tak velký, 
jelikož ustájení a výkrm brojlerů je tragédie 
i přesto, že netrvá déle než měsíc a půl. 

Možná proti mně někteří budete brojit, 
ale není proč. Je to můj názor, jsou to mnou 
aktivně získané informace. V tom se každý 
z nás liší. Stejně jako vy, co nejíte zvířátka, 
jim ale chci z celé své duše pomoci. Poznala 
jsem telátko, kterému byly 3 týdny. Někdo 
s ním hrubě zacházel a pochroumal mu 
nožičku. Ono už se na ni nepostavilo, i když 
jsme se ji snažili rozchodit (zlomenina to prý 
nebyla), a během týdne zchřadlo. Pomalu 
přestávalo jíst, chodila jsem k němu, k Báře, 
i pozdě večer, aby alespoň zkusila dopít 
denní dávku tzv. ‘živé vody’(energetická 
směs  vitamínů a minerálů), která ji držela 
při životě. Poslední den jsem jí musela 
podpírat, aby nespadla, když pila. Pak ji 
veterinář vysvobodil. Umřela mi v klíně. 
Poznala hrubé zacházení a zaplatila za to, 
že se nemohla bránit, protože byla malinká 
a vyděšená. 

Jíst maso není hřích. Šelmy také zabíjejí, 
a vyděšená. 

Jíst maso není hřích. Šelmy také zabíjejí, 
a vyděšená. 

aby se najedly. Musíme zvířatům, která nám 
poskytují sama sebe, umožnit, aby prožily 
co nejplnohodnotnější život bez strachu a 
stresu, a až je jednou budeme chtít usmrtit, 
tak co nejrychleji a nejšetrněji. O to tu jde, 
protože člověk jako druh se živočišných 
potravin nevzdá. 

Lucie
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ohz: Od listopadu 2003 už ohz 
nepropaguje vegetariánství, ale pouze 
veganství. Důvody jsou v mnohém podobné 
tvé kritice vegetariánství. Stanovy jsou 
několik let staré a ohz za tu dobu prošla 
vývojem a podstatnou změnou. V současné 
době je přepracováváme a aktualizujeme. 
Velká část v členské základně ohz jsou lidé 
stravující se vegetariánsky nebo konzumující 
zvířata. Nelustrujeme, nevyhazujeme a 
nenařizujeme jaký rozsah soucitu mají 
mít. Veganství považujeme za nejlepší a 
nejjednodušší řešení. 

Základem naší práce je získávat 
informace, dávat je dál a motivovat ke 
změně. Je na každém v členské základně 
jaká to bude změna, od destrukčního k 
ekozemědělství, od salámu každý den 
k větší skromnosti atd., ale snažíme se 
zároveň předkládat argumenty k tomu, proč 
by tou změnou mělo být veganství. 

Máš pravdu, že člověk není přizpůsobený 
stejné stravě jako kráva, ale není ani 
přizpůsobený stejné stravě jako šelmy a 
není ani zaměřený jako omnivorní prase. 
Člověk je člověk. Takže tvůj argument, že 
není ani zaměřený jako omnivorní prase. 
Člověk je člověk. Takže tvůj argument, že 
není ani zaměřený jako omnivorní prase. 

nemůžeme jíst jako krávy, ale můžeme 
zabíjet jako šelmy je chybný.

Celkově bych ti doporučil domýšlet 
argumenty. Např. ten s nemocnými 
vegetariány a kamarádem veganem je 
planý. Jsou snad ti, kdo jedí zvířata bez 
zdravotních problémů? Vyhýbají se jim 
zhoubné i nezhoubné nádory, únavové 
syndromy, chřipky atd.? Nemoc je sloučením 
mnoha faktorů počínaje genetikou, přes 
prostředí, kde žijeme až po životní styl, 
jehož součástí je i způsob stravování. 

A zvířata se nám neposkytují, jak si 
na to přišla? To jako, že kráva dává svoje 
telátko na telecí? Nedává, ono se jí bere.
Tohle přece není o žádném dobrovolném 
vzdání se svého života ve prospěch, či 
neprospěch, někoho jiného. Neříkej tedy, že 
nám poskytují sami sebe. Není to pravda.

Možná, že člověk jako živočišný druh 
se pojídání zvířat nevzdá, ale já nejsem 
živočišný druh. Jsem v první řadě člověk 
jako osobnost a zvířata nejím.

Báry je mi líto. Z tvého psaní je vidět tvá 
laskavost. Určitě by se měla u tebe dobře. I 
když bys ji možná později snědla. Nemyslím 
to zle, ale zabila bys ji potom a snědla? 
Přemýšlela si o tom? Měla by si zábrany? 
Byly by přirozené nebo nepřirozené tvému 
lidství? Já se ještě i dnes ptám, ale ty to 
máš již zřejmě vyřešené. Já říkám nevím,a 
proto raději neublížím.

Zdravím! Děkuju za odpověď! Jsem
zastánce “všežravého” způsobu života, 
jelikož mi záleží nejen na zdraví mém, ale 
též mých budoucích dětí, a nevěřím tomu, 
že člověk je původně býložravý. V pravěku 
jsme také zvířata jedli a využívali jejich 
kožešiny, kosti apod. Jen s tím rozdílem, že 
maso tvořilo menší podíl našeho jídelníčku, 
než dnes. Lovili jsme jako šelmy, akorát 
jsme nezemřeli, když jsme maso neměli, 
jako by zemřely šelmy. Mohli jsme ho 
nahradit rostlinnou stravou. Jenže tehdejší 
sapienti neměli tolik rozvinuté myšlení a 
lovili proto, že jim to nařizovaly pudy. Možná 
to bylo tak, že jednou zabili zvíře, ochutnali 
maso a zjistili, že je to chutný (?) a bohatý 
zdroj energie, že plně nasytí. Proč začaly 

šelmy lovit? Proč šimpanzi konzumují 
rostliny, ale i zabíjejí a požírají guerezy? 
Protože je to jejich přirozenost, stejně jako 
je naše přirozenost maso jist a zabíjet pro 
něj. Zní to krutě, ale je to tak. Bude někdo 
soudit inteligentní šimpanze kvůli jakémusi 
welfare guerez? Ne. A opět je tu ten jeden 
veliký rozdíl, a to způsob, kterým si člověk 
podvolil druhy, kterými se živí. Neloví je 
na pastvinách a v lesích (pokud nemluvím 
o vysoké a jiné lesní zvěři), ale produkuje 
je ve velkém v továrnách na maso, mléko, 
vejce, kožešinu apod. Pro zvířata tak nastolil 
nerovný boj. 

Ano, souhlasím, zvířata nám nic 
dobrovolně neposkytují. Co se týče mláďat 
jako telat, jehňat atd., vědomě bych jejich 
maso nepozřela. S jejich zabíjením na maso 
nesouhlasím ani v nejmenším. Nechci tím 
samozřejmě odsouvat dospělá zvířata na 
druhou kolej, ale pokud jim poskytneme 
co nejlepší a nejpřirozenější podmínky 
a potřebnou péči a nakonec rychlou a 
bezbolestnou smrt, nebudeme pro ně již 
tím krutým dvounožcem, ze kterého jde jen 
strach a bolest. 

Samotná smrt, pokud je, jak jsem již 
uvedla, rychlá a nejlépe bezbolestná, pro 
zvíře není ani zdaleka takovým stresem, 
jako praktikované způsoby odchovu, 
zamezení přirozených činností, hrubost 
člověka při”ošetřování”, transporty na jatka, 
čekání na smrt na jatkách, která již samotná 
zvířatům páchnou krví a pravděpodobně 
i chemickými látkami vylučovanými 
vyděšenými zvířaty, která jsou již o něco 
dál.. Nejsme špatní proto, že jíme maso, 
ale proto, jak ho získáváme. A nejen maso, 
samozřejmě. 

Mám takový sen. Malou farmičku, tam 
několik druhů hospodářských zvířat. Všechna 
by byla mými kamarády, nedokázala bych 
je nechat zabít, natož sníst. Chtěla bych, 
aby se alespoň pár zvířátek mělo dobře 
a nepoznalo krutosti (nejen) velkochovu. 
Krutosti člověka. Byla by to alespoň malá 
omluva všem těm tvorům, kterým jsme kdy 
ublížili, ubližujeme a ublížíme. Kéž by se 
mi to podařilo!

Přeji i vám, aby se vám podařilo 
zachránit ještě spoustu dalších zvířat! Třeba 
při tom jednou taky budu, ráda bych!

Mějte se krásně a nezlobte se pro můj 
názor, pokud nesouhlasí s vaším. Každý 
má ten svůj.. 

Lucie
..........................................................

Vážení, najde-li se prostor ve vaší 
listárně ohz pro můj názor, chtěla bych 
se ještě vyjádřit k událostem ve Vítějevsi, 
protože vzbudily nevšední ohlas, jak je 
vidět z příspěvků pisatelů ohz, tak i po 
odvysílání reportáže v ČT u některých 
mých přátel a známých. K článku typu jste 
špína společnosti a civilizace, nebo velmi 
agresivním názorům se vyjadřovat nechci. 
Musela bych se pokusit o vysvětlení co je 
to vlastně civilizace atd. (Ačkoliv připouštím, 
že by mě to v současné době řádně uvedlo 
do rozpaků.)

Chtěla bych oslovit ty, kteří zaujali 
váhavé stanovisko, nebo ty, kteří si myslí, že 
se vlastně těm liškám ani neubližuje. Nikdo 
je nebije a že pan Ducháček má chov čistý 
a uspořádaný; zásah členů ohz a ostatních 

byl nevhodný, skandální atd.        
     Tak trpí až do své strašlivé smrti: jedno 
železo do zadečku, druhé do tlamičky + 
elektrický proud jenž nepoškodí kožešinu. 
Nevyhnutelný výrok smrt, justiční omyl bez 
justice. Těla těchto nevinně odsouzených, 
jak předpokládám, jsou nepotřebným 
odpadem. Ještě je tu někdo, kdo si myslí, 
že chovatelé kožešinových zvířat mají své 
lištičky a norečky rádi??

Je pro nás kožešina nutností? Ovšem že 
ne! Navíc pokud si kdo libuje v kožešinách 
proč ne? Na trhu jsou dnes velmi zdařilé 
imitace všech možných kožešin. Jsou lehké, 
odolné a levné. To poslední asi nebude 
moc recht zbohatlým paničkám, které se 
domnívají, že cena až horentní suma, svědčí 
o jejich úrovni - fi nanční především.

Vím, že módní salony světové proslulosti 
předvádějí své kožešinové sny o eleganci. 
Stačí si však uvědomit co tomu předchází a 
kožich se zprotiví myslícímu člověku i vzít 
do ruky. Mimochodem vážení, viděli jste 
už ubíjení tuleních dětí bílých a krásných u 
boku jejich matek? To také pro kožichy!

Pro uvědomění si holé reality a 
nesmyslnosti zvané kožich je třeba těchto 
akcí ohz se širokým přístupem médií 
a veřejnosti tak nutné. Akce pro vkus 
některých výstřední, hlasitá, urážlivá. Koho 
ale osloví mlčící skupinka mladých lidí? 
Co už konečně zburcuje tvora zvaného 
Homo Sapiens , aby žil v souladu se svým 
svědomím a přírodou?

Na závěr věta z polského kom. seriálu, 
vystihuje 100% můj postoj, cituji (muž k 
ženě): KDYBY PÁN BŮH CHTĚL ABYS 
vystihuje 100% můj postoj, cituji (muž k 
ženě): KDYBY PÁN BŮH CHTĚL ABYS 
vystihuje 100% můj postoj, cituji (muž k 

MĚLA KOŽICH, TAK BY SES V NĚM UŽ 
ženě): KDYBY PÁN BŮH CHTĚL ABYS 
MĚLA KOŽICH, TAK BY SES V NĚM UŽ 
ženě): KDYBY PÁN BŮH CHTĚL ABYS 

NARODILA. 
     Zdravím všechny Edita Siudová

..........................................................

Ráda bych poděkovala pečovatelům na 
záchranných stanicích pro zvířata tady, ale 
i v zahraničí, za jejich neúnavný, láskyplný 
výkon. Denně se musí potýkat s takovou 
bídou, týráním zvířat a lidskou brutalitou vůči 
čtyřnohým bytostem. Ne každý člověk je na 
to vhodný, prožívat denně tyto hrozné věci, 
které se provádí nevinným zvířatům a dívá 
se raději pryč, plazí se odtud a myslí si, ti 
druzi, ať něco udělají! Je to velká psychická 
zátěž a dovedu si představit, že nesobečtí 
pečovatelé o zvířata tráví hodně bezesných 
nocí úzkostnými sny a ještě více slzami.

Když čtu takové zprávy, dívám se na 
fotky týraných zvířat, je mi špatně a stydím 
se být člověkem. Někdy nemůžu číst dál, 
protože přes slzy nevidím. Také jen přes 
den, jinak bych trpěla poruchami spaní.

Jak je lidem, kteří utrpení zvířat musí fotit 
a psát o tom zprávu, kterou jiní pohodlně 
doma odsunou na stranu, lze jen předvídat; 
pokud člověk nemá srdce z kamene.

Mnohokrát díky Vám všem, kteří se 
obětujete, částečně bezplatně namáháte, 
dát těmto zachráněným duším jisté místo, 
kde smí přiměřeně svému druhu trávit svůj 
život.

Velmi si vážím těchto lidí, kteří si 
zaslouží nazývat se člověkem.

Christine Steffen, Švýcarsko
zaslouží nazývat se člověkem.

Christine Steffen, Švýcarsko
zaslouží nazývat se člověkem.

Korespondence prochází jen částečnou
jazykovou korekturou (háčky, čárky).
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Nechte hřívy růst

Hnědák Sid se narodil 26.02. v roce 1986 klisně jménem Briga. Jelikož je to polokrevný kůň jeho budoucnost byla daná člověkem – sportovní 
kariéra. Nikdo se ho neptal zda chce či nechce závodit. Prostě musel. Léta se účastnil závodů v millitary, kde se prověří schopnosti dotyčného koně 
po všech stránkách. Drezura, parkur /skoky/ a terenní jízda. Jeho těžkou minulost najdeme na jeho štíhlých holenních... jizva vedle jizvy. Jak už to v 
životě bývá, vyhrával i prohrával. Když ukončil svou sportovní kariéru, působil dále jako učitel nezkušených jezdců – začátečníků. O tom, jak dlouhé 
a tvrdé pro koně bývá, než se ze začátečníka stane jezdec, by mohl vyprávět.

(EL)(EL)(EL

Z fi nančních důvodů byl prodán a dále ve 
svých 16ti letech byl zcela nepotřebný. Pro 
lidi a celý vychvalovaný jezdecký sport. 

Znala jsem ho a jeho osud mi nebyl 
lhostejný. Po velkých těžkostech jsem jako 
pracující dálkový student dostala půjčku a Sid 
se stěhoval do nového domova. Bylo to velmi 
těžké období, kdy mi radost z jeho radosti 
kalily problémy s penězi. Dluhy narůstaly 
přímo úměrně s mým zoufalstvím. Ale ani 
jednou jedinkrát mě nenapadlo připravit mu 
další nejistou budoucnost. Ve chvíli, kdy 
jsem myslela, že už to nevydržím, mi nabídli 
pomoc z ohz. A já jejich pomoc přijala. Díky 
nim jsem zaplatila dluhy, díky nim je Sid teď 
tam kde je, šťastný a spokojený. Nedokážu 
si představit, jak by vše dopadlo nebýt ohz. 
ohz dokázalo nemožné - sehnat lidi, kterým 
není lhostejný osud jiných. Upřímně díky 
ohz i všem, kteří pomohli mě a Sidovi. Nikdy 
nezapomenu, co pro mě a pro Sida udělali 
a stále dělají.

 Zachránit zvíře je dar, proto nerozumím 
lidem, kteří se snaží získat zachráněného 
koně a určují si, jaké plemeno, kolik tak let 
a nejlépe klisnu… To jsou pro mě koňaři, 

kteří vidí jen sedlo a otěže, další hříbata na 

prodej či na závody. Tohle není láska. Tohle 
je koňařina a ta nemá s ochranou a láskou 
ke zvířeti nic společného. Také jsem byla 
ten opravdový koňař… A až po letech jsem 
pochopila, že pokud chci koně doopravdy 
milovat, musím jim dát svobodu, bez udidla, 
bez ježdění. Vzdát se svého požitku pro 
ně, pro jejich radost a svobodný život. Kolik 
koňařů si za celý svůj koňařský život položí 
otázku: chce tohle můj kůň? Chce, aby mu 
někdo seděl na hřbetě? Ne, koňaři jen řeší 
zda jejich kůň pořádně podsazuje nohy, zda 
chodí sbalený, jestli dělá dobře přeskoky… 
Všechno co patří do koňařiny, ale zároveň 
je pro koně tak nepřirozené… 

Sid žije momentálně už druhým rokem s 
koňskou kamarádkou na obrovské pastvině 
plné šťavnaté trávy, stromů i dvou rybníčků. 
Je o něj pravidelně pečováno a těší se 
dobrému zdraví. Nepracuje, nezávodí, plně si 
užívá svého koňského důchodu. A za jarního 
sluníčka, mívá tak dobrou náladu, že ve svém 
věku dovádí mezi stromy jako malé hříbě. A 
to v únoru oslavil své 19té narozeniny. Kéž 
je zdravý a spokojený až do konce svých 
dní…

Sid, ačkoliv jsem díky němu zažila 
obrovské těžkosti, je nejdražším pokladem, 
který mám. Jeho radost je mou radostí, 
láska k němu mi ukázala, že doopravdy 
milovat můžeš pouze tak, že tomu, 
koho miluješ, daruješ svobodu. To je ten 
nejvzácnější dar... Ovšem svoboda pro 
vyšlechtěného koně v 21. století, jak snad 
každý chápe, není otevření dveří od maštale 
a vypuštění na beton mezi paneláky. Je to 
o tom, pokusit se co nejvíce přiblížit jeho 
život přirozenosti jeho druhu, jak jen to v 
dnešní době jde a při tom neohrozit jeho 
zdraví a jeho život. 

V dobách krize, problémů, byl on ten, 
který mi pomohl, jen svou existencí, láskou. 
Jen díky němu jsem překonala věci, které 
bych sama nedokázala zvládnout. Děkuji 
životu za to, že jsem mohla pomoci a poznat 
tohoto úžasného tvora, kterého lidé před 
19ti lety nazvali jménem Sid..

Přátelství mezidruhové

Přátelství druhové
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300 g hrubé celozrnné mouky
1 kostka čerstvého droždí nebo 1 lžička sušeného droždí
250 ml  vlažné vody
slunečnicové, sezamové a lněné semínko
koriandr, mletý fenykl a kmín

Smícháme mouku, sůl, droždí, slunečnicové semínko a vodu. Vytvoříme 
vláčné těsto a necháme 30-50 minut kynout. Těsto nakrájíme na asi osm 
stejných kousků, které v dlaních vyválíme na kuličky (snažíme se,  aby tvar 
byl uzavřen a netvořily se „švy“). Housky naskládáme na plech vyložený 
papírem na pečení. Můžeme potřít vodou nebo olejem a posypeme 
semínky. Přikryjeme utěrkou, necháme ještě alespoň 10 minut kynout a 
po té pečeme při teplotě 200-220°C asi 20-25 minut.

1 bal. okary (koupíme ve zdravé výživě)
2 bal. sojové tatarky nebo sojanézy
rozetřený česnek, jarní cibulka, pažitka
sůl

Okaru rozetřeme s tatarkou na jemnou pomazánku. Přidáme česnek, 
sůl, pokrájenou jarní cibulku, pažitku.

Veganské recepty

Celozrnné housky s okarou

listové těsto bez živočišných přísad (lze zakoupit již hotové)
asi 6 jablek
posekané ořechy
mletá skořice
rozinky

Listové těsto rozkrájíme na tři díly, každý díl rozválíme na obdélník  
asi 15 x 30 cm. Plát poklademe nastrouhanými jablky, posypeme 
skořicí, rozinkami a nasekanými ořechy. Těsto z obou stran přehneme 
a přitlačíme, aby drželo pohromadě (případně spojíme párátkem). 
Pláty naskládáme na plech vyložený papírem na pečení, potřeme 
vodou a pečeme v předehřáté troubě asi 40 minut na 200°C až těsto 
zrůžoví.

Kořeněné jablečné kuličky

3-4 jablka
½ šálku rozinek
½ šálku čerstvého kokosu (nasekaný)
po ¼ šálku sezamových, slunečnicových a dýňových semínek
¼ lžičky muškátového oříšku
½ lžičky čerstvě pomletého nebo rozdrceného hřebíčku
1 lžička skořice
sušený kokos

Najemno pomeleme semínka a vysypeme do misky. Jablka rozkrojíme, 
vykrojíme jadřince a v mixéru rozsekáme spolu s kořením a čerstvým 
kokosem na jemnou kaši. Vzniklou kaši společně s rozinkami přimícháme 
do pomletých semínek, zpracujeme a prsty vytvarujeme kuličky, které 
obalíme v sušeném kokosu. Před podáváním dáme ztuhnout na několik 
hodin do lednice.
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Jablečný závin

ohz přejí dobrou chuť!                                                         připravily: (LK), (LN)



Organizace ohz - ochránci hospodářských zvířat vznikla v roce 1999. Základem práce je získávání materiálů o životě tzv. hospodářských 
zvířat a jejich šíření směrem k veřejnosti, propagace veganské kultury, vydávání periodických i neperiodických tiskovin, pořádání přednášek 
a diskusních večerů, informačních stánků apod. Kromě toho se ohz zabývá i přímou záchranou zvířat. ohz nepřijímá žádné peníze od státu, 
fi nančně je proto závislá na soukromých darech a členských příspěvcích. 


