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Ochrana živočichů před týráním 

• Zvíře bylo po velmi dlouhou dobu pro člověka spíše jen věcí, 
nástrojem, který nemá žádná práva a každý vlastník může 
nakládat se zvířetem jak chce 

• S rozvojem společnosti a zájmu o přírodu se začali lidé dívat 
na zvířata odlišně. Změny v oblasti ochrany živočichů vrcholily 
v posledních desetiletích, kdy vznikly zákony, spolky zvířat a 
mnoho organizací, jenž si ochranu živočichů kladly za svůj cíl 

• Dnes je v ČR surové týrání zvířat trestným činem 

• Zákon na ochranu zvířat proti týrání z r. 1992 
stanovuje právní ochranu živočichů. Avšak zákon 
se vztahuje pouze na narozené obratlovce 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edith,_PETA.jpg> 



Ochrana živočichů před týráním, veterinární dohled 

• Jako týrání zvířat se považuje činnost, jenž ubližuje 
živočichům, ať už fyzicky či jinak. Např. nezajištění 
dostatečných životních podmínek, zanedbání péče, fyzické 
násilí, stresové prostředí, zbytečně bolestivé usmrcení atp. 

• Ministerstvo zemědělství ČR, Státní veterinární správa, místně 
příslušné obecní orgány a další instituce mají zabezpečit 
bezpečí zvířat. Provádějí kontroly chovů a dalších míst, kde je 
se živými zvířaty nakládáno 

• Pokud se při kontrole či po nahlášení prokáže týrání zvířat, 
může být majiteli udělena pokuta, může být trestně stíhán a 
také je možné odebrat majiteli týraná zvířata  

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:This_Horse_is_in_Terrible_Shape.jpg> 



Organizace 

• Za zmínku stojí organizace jako Liga na ochranu zvířat,  
Spolek na ochranu zvířat a mnoho dalších, které se snaží 
zastavit týrání a bránit zvířata obecně proti negativním vlivům 
člověka. Většina společnosti se o týrání zajímá obvykle pouze 
po nějaké mediálně známé kauze týrání zvířat 

• Častými formami boje ochránců zvířat jsou demonstrace, 
bojkoty, petice, ale také nelegální odcizení zvířat 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ALFItalymink.gif> 



• Představte si situaci - víte o tom, že soused týrá zvíře (psa). 
Jak budete postupovat?  

 

• Vyberte kroky, které byste učinili: 
 
Neudělám nic, je to sousedův pes. 
Upozorním rodiče a nechám další aktivitu na nich. 
Promluvím si o týrání se sousedem.  
Zavolám na Policii ČR. 
Nahlásím týrání veterinární správě. 
Pokusím se psa osvobodit. 
 
 
 

 



Správný postup 

• Pokud máte podezření na týrání zvířete, ohlaste danou 
skutečnost veterinární správě, obecnímu úřadu a policii. Měli 
byste poskytnout i kontaktní informace, ale není to nutné 

• Důležité je týrání pokud možno zdokumentovat. Pořídit fotky, 
záznam týrání a zajistit svědectví. Každý důkaz může pomoci 

• Při akutním ohrožení zvířete neprodleně zavolejte na policii!   


