
 

Mezinárodní den STOP přepravě zvířat 2021 

15. června 2021 

Aktivisté z celého světa se připojili k organizaci Compassion in World Farming a požadují 

celosvětový zákaz vývozu živých zvířat. 

Včera, 14. června 2021, se příznivci přední mezinárodní organizace na ochranu 

hospodářských zvířat Compassion in World Farming (CIWF) zúčastnili již šestého ročníku 

Mezinárodního dne STOP přepravě zvířat, který zvyšuje povědomí o tíživé situaci milionů 

zvířat, která každoročně trpí při přepravě na dlouhé vzdálenosti. 

Mezinárodní den, který se již druhým rokem konal online kvůli omezením, jež byla v mnoha 

zemích zavedena v důsledku pandemie koronaviru, se setkal s ohromnou podporou: 150 

nevládních organizací ze 40 zemí se připojilo k hromadnému protestu na Twitteru, aby 

zvýšily povědomí o tomto krutém obchodu. Příspěvky s hashtagem #BanLiveExports, 

požadující zákaz vývozu živých zvířat, získaly více než 62 milionů zobrazení.  

Aktivisté také zahájili sběr podpisů na petici za zákaz vývozu živých zvířat mimo EU, 

dálkových transportů delších než osm hodin a přepravy živých zvířat na lodích. Během 

jediného dne petici podepsalo více než 53 000 lidí. Petice bude koncem roku předložena 

Evropské komisi. 

„Po nedávných tragédiích při vývozu živých zvířat, včetně katastrofy na Suezském průplavu, 

kdy statisíce zvířat uvízly v hrozných podmínkách na lodích, je více než kdy jindy jasné, že 

tato praxe je zastaralá, zbytečná a neuvěřitelně krutá, " říká Romana Šonková, vedoucí CIWF 

Česko.  

„Vyzýváme Evropskou unii, aby následovala skvělé příklady Nového Zélandu a Velké Británie 

a zavedla zákaz vývozu živých zvířat na výkrm a porážku."  

Každý rok jsou miliony zvířat přepravovány na vzdálenost tisíců kilometrů – po souši i po 

moři - za účelem porážky nebo výkrmu. Během těchto cest nesmírně trpí v důsledku stresu, 

vyčerpání, přehřátí a zranění. Mnohá z těchto zvířat jsou ovce a telata. Jsou převážena ve 

stísněných podmínkách bez dostatku krmiva a vody a v cílové destinaci je často čeká brutální 

porážka bez omráčení. Stejný způsob porážky většinou podstoupí i zvířata, která jsou 

exportována do zemí mimo EU na výkrm. Takový osud stihne každoročně také desítky tisíc 

zvířat vyvážených z České republiky např. do Turecka, Libye či Libanonu.  

Mezinárodní den STOP přepravě zvířat pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o kruté realitě 

tohoto hrůzného obchodu a zároveň přesvědčit politiky, aby zákaz zavedli. 

Petici za zákaz dálkové přepravy zvířat lze podepsat zde. 

https://akce.ciwf.cz/page/83633/petition/1?ea.tracking.id=ciwf-homepage&supporter.appealCode=CAPWE_IF0521


~Konec~ 

 

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou: Romana.Sonkova@ciwf.org, 
mobil: 778 000 288 

 
Compassion in World Farming – Soucit ve světovém zemědělství (CIWF) založil v roce 1967 

britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je 

CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit 

průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a 

výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, 

Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Španělsku, Německu, Švédsku, Číně a 

Jihoafrické republice. Více o CIWF naleznete na ciwf.cz. 
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