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Úvod 

Z velkého výběru témat jsem si vybrala týrání zvířat. Motivovala mě má fenka, 

kterou bývalí majitelé týrali. Věděla jsem, že se o týrání zvířat chci dozvědět více. 

S problémem se totiž setkáváme stále častěji. Proto si myslím, že bych svým 

spolužákům i učitelům tohle téma měla více přiblížit. 

1 Ochrana zvířat v ČR 

V České republice je mnoho organizací a útulků, které pomáhají zvířatům v nouzi. 

Potkáte tam lidi, kteří věří, že zvířata nejsou pouze „nějaké věci“, ale že jsou bytosti, 

které mají city a zaslouží si naši důvěru a péči. 

1.1 Organizace 

C.S.P.C.A. (Cork society for the prevention of cruelty to animals). Tato organizace se 

inspirovala ostatními státy, např. z USA, kde je mnoho takových organizací již od 

počátku 19. století (např. ASPCA). Dalo by se říci, že tato organizace se řídí jedním 

citátem: „Zvířata při nás stojí v dobrém i ve zlém a nepotřebují k tomu žádné přísahy. Berou 

nás i s našimi vadami. Nikdy nás nekritizují a jsou ochotni nám neskutečně odpouštět. Je to 

přízeň, kterou si nezasloužíme.“ (Robert T. Sharp). Zvířata mají někdy lepší vlastnosti 

než lidé. Další organizací v České republice, kterou bych chtěla zmínit je „Nadace na 

ochranu zvířat“, která hájí zájmy a práva zvířat již od roku 1994. Je to nezisková a 

nevládní organizace, která spolupracuje se zahraničními organizacemi. Jako třetí 

bych uvedla WSPA (World Society for the Protection of Animals). Je to mezinárodní 

organizace se sídlem v Londýně. Po celém světě je více než 400 poboček již přes 45 

let. Dodává finanční prostředky pro ochranu a pomoc zvířatům. 
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1.2 Zákony 

Týrání zvířat je trestáno podle zákona 246/92 (246/1992) Sb. , skládá se ze 7 částí. 

„Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest 

a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud 

byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.“ Trestání viníků se různí, např. podle § 302 

bude první ten, kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem jak v soukromí, 

tak na veřejnosti, potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci. Podle stejného zákona ten, kdo způsobil zvířeti trvalé následky, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky. 

2 Útulek v ČK 

Jedna z kapitol mé absolventské práce obsahuje rozhovor s pracovnicí z útulku, která 

tam pracuje již od roku 2007. Jmenuje se Vladislava Podskalská a je to má sestřenice. 

Když jsem ji poprosila o to, jestli by nebyla ochotná a nezodpověděla mi pár otázek, 

vyšla mi vstříc.  

2.1 Pracovnice útulku 

Jak ses k této práci dostala? 

Již od mala jsem měla velmi blízko ke zvířatům. Jeden den po mém narození jsem 

dostala psa a s ním vyrůstala. Čtyři dny od mého narození si moje rodina pořídila 

koně. Má rodina byla zemědělsky zaměřena, a já byla již od mého narození u zvířat. 

Po základní škole jsem studovala na střední škole veterinární v Českých Budějovi-

cích. Poté jsem vystudovala VŠ a úspěšně složila státní zkoušky. V roce 2007 se zde 

v útulku konal konkurz, protože se uvolnilo jedno místo. Vyhrála jsem ho a od té 

doby tu pracuji. Mimo práci také profesionálně cvičím psy a jezdím s nimi na 

nejrůznější soutěže. 
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2.2 Rozhovor 

Kolik psů máte momentálně v útulku? 

v současné době zde pobývá 21 psů a 2 kočky. Měli jsme tu ale i kozy, ovce, kachny a 

zajíce. 

Jaký byl nejhorší případ, co si zde zažila? 

Vybavuje se mi případ, kdy jsme přijeli k pánovi, který vlastnil přes 80 psů. Psi byli 

tak hladoví, že když se feně narodila štěňata, tak je psi hladem snědli. Také se nám 

často stává, že jdeme „na zátah“ do feťáckého doupěte a tam najdeme psy tak 

hladové, že byli schopni jíst i knihy.  

Kolik bys řekla, že za dobu, co tu pracuješ, ti prošlo pod rukami zvířat? 

Odhadla bych to tak na 2500 zvířat během deseti let. 

Když najdu psa, co mám dělat? 

Rozhodně si ho neber. Zavolej policii, nebo do útulku. Protože o psa je povinna 

postarat se obec, ve které se našel. Kdyby sis ho vzala, mohlo by se dokonce jednat 

o trestný čin. Proto raději někomu zavolej a poraď se, co dál. Obec má možnost psa 

někomu dát. Pokud se najde majitel, vyčíslí se mu, kolik vyšly náklady psa. Taky se 

stává, že psi při honech odběhnou celý mokří a špinaví. A lidé si myslí, že jsou týráni 

a odvezou je například do útulku. Majitel může podat trestní oznámení. 

Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost si o tomto tématu promluvit s někým, kdo 

mu více rozumí. Měla jsem možnost se seznámit s jednotlivými psy. Nejvíce jsem si 

v ten den oblíbila dva psy. První byla překrásná fenka Uni [Příloha 5], které je něco 

málo přes rok a vypadala stejně jako naše fenka. Je to německý ovčák. Byla velmi 

přátelská a nechala se celou dobu hladit. Další byl pes Max [Příloha 6], je to 12-ti letý 
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pes, který neslyší. Je to překrásný jezevčík. Musím uznat, že kdybych mohla, tak 

bych si ho hned vzala domů. Také tam byli psi, kteří by „kousali“ už pohledem. Byl 

to labrador a knírač Felix [Příloha 7]. Naháněli hrůzu. Ale celkově jsem ráda, že jsem 

tam mohla být. Už teď plánuji další návštěvu, abych s nimi mohla jít ven. 

3 Příčiny týrání svěřených zvířat 

Co lidem přináší týrání jim svěřených zvířat? Místo toho, aby o ně pečovali, tak jim 

ubližují jak psychicky, tak fyzicky. Není znám přesný důvod, proč lidé týrají zvířata, 

existují pouze „dohady“, proč to asi dělají. Nejčastějším důvodem je emocionální 

uspokojení, protože se tím baví. Jsou to většinou narušení jedinci, co se baví bolestí 

druhých. Dále kvůli ekonomickým důvodům. Chovají je v otřesných podmínkách 

kvůli dotacím, nebo kvůli jejich kůži, kterou chtějí následně prodat. Podmínky, ve 

kterých žijí, jsou až extrémní. Jde hlavně o to, jakým způsobem jsou zvířata týrána. 

Nejčastěji žijí v nevyhovujících podmínkách např. ve stísněných prostorech, ve špíně, 

v přecpaných kotcích s malým množstvím jídla a bez hygieny. Další způsob týrání 

zvířat je nevědomé ubližování. Vezměme si příklad z majitele psa, který se řídí 

heslem „Láska prochází žaludkem“, a tak jeho pes vypadá spíše jako sud od piva. 

Může trpět problémy se srdcem nebo s klouby, ale podle majitele se má pes skvěle. 

Dalším důvodem je týrání zvířat „Ve jménu krásy“. Zvířata jsou zavírána 

v laboratořích, kde na nich vědci testují kosmetické produkty. I to se považuje za 

týrání zvířat.  

3.1 Boj proti týrání zvířat 

Lidé, kteří se, snaží pomoc zvířatům, se snaží všemi dostupnými cestami, a někdy 

dokonce kvůli jejich záchraně páchají trestné činy. Část veřejnosti tlačí na politiky, 

aby „dopřáli“ zvířatům práva a tvrději postihovali špatné zacházení s nimi či jejich 

týrání. Tyto snahy vedou k přitvrzování postihů za týrání zvířat a boj za jejich lepší 
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právní ochranu. Veřejnost v Česku většinou poukazuje na mediálně známé příběhy, 

jako např. u nás testování zvířat v laboratořích pro kosmetické účely. Lidé, kteří 

bojují za práva zvířat, se snaží veřejnost a politiky upozorňovat na jejich týrání. 

Někdy i záběry utýraných zvířat, které často bývají velmi drastické a v některých 

případech jsou získány i nelegálně (např. nelegální vstup do objektu), pomohou. 

Mezi nenásilné akce se řadí nátlakové akce, petice či demonstrace. Na světě se 

nachází celá řada organizací, které se snaží proti týrání bojovat, jako např. česká 

„Lovci bestiím“ či americká PETA, která působí po celém světě. Následují násilné 

akce, zaměřené na přímou intervenci proti týrání zvířat. Proniknou do objektu, 

následně se snaží zvířata osvobodit ze zajetí. V extrémnějších případech skupina ničí 

vybavení majetku nebo samotný objekt např. žhářstvím. Dopouštějí se trestných 

činů, které hájí etickým cílem.  

3.2 Příběh Elby 

Přibližně v roce 2010 na podzim se společně s dalšími třemi sourozenci narodila naše 

fenka Elba. Přesné datum narození není známé, protože byla nalezená v lese 

v igelitovém pytli společně se svými sourozenci. Elba a její sestra měly veliké štěstí, 

protože přežily. Bohužel dvě nepřežily z důvodu, že se udusily. Přitom místo 

nalezení bylo kousek od útulku. Ptáte se, proč je neodnesli tam? Protože byly 

zkříženy s československým vlčákem a německým ovčákem. Majitel by z tohoto 

důvodu přišel o licenci na chov, protože křížení těchto dvou plemen je zakázáno. 

Rozhodnutí, jestli si pořídit psa padlo z hodiny na hodinu. Pořídit si další zvíře, nebo 

ne? Nakonec se teta rozhodla jet do útulku. Přišla ke kleci s patnácti štěňaty. 

Rozbrečela se, protože by si je nejraději vzala všechny, ale to nešlo. Nakonec vyhrála 

fenka, která ji celou dobu olizovala ruku. Získala si ji tím a teta jí podala pomocnou 

ruku a dala šanci na opravdový a plnohodnotný život. Když přijela domů, pro ni do 

neznámého prostředí, byla vystrašená [Příloha 1]. Bála se každé rány a každého 

pohybu. Nejvíce se bála nových lidí. Postupem času se ale vše změnilo [Příloha 2]. 
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Elba si začala zvykat na nové prostředí a na novou společnost [Příloha 3]. V tuhle 

chvíli se jí daří už mnohem lépe, kromě navazování kontaktu s jinými lidmi. Neví se, 

jestli jí minulý majitelé ubližovali fyzicky, ale podle jejího chování jsme o tom 

přesvědčeni. Odnesla si i neskutečný strach z igelitu. Ale snažíme se jí dopřávat 

skvělé prostředí, aby se u nás cítila co nejlépe! [Příloha 4] 
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Závěr 

Díky této práci jsem měla možnost dozvědět se více o tématu týrání zvířat nejen díky 

sbírání materiálu, ale i z rozhovoru s pracovnicí psího útulku. Překvapilo mě, že 

v dnešní době je týráno tak velké množství zvířat. Chtěla bych tuto skutečnost 

změnit k lepšímu, příběh mé Elby je toho důkazem. 

 

Anotace 

Cílem práce bylo dozvědět se více o tématu týrání zvířat. V první části práce jsem se 

zaměřila na organizace a práva. Ve druhé části jsem psala o útulku v Českém 

Krumlově a v další části jsem se pokusila dozvědět příčiny, kvůli kterým lidé týrají 

zvířata. V poslední kapitole je příběh naší fenky Elby. 
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