
 

 

 

 

Marian Jurečka 

Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 65/17 

11000 Praha 1 

 

V Praze dne 13. března 2015 

 

Zákaz kožešinových farem v České republice 

Vážený pane ministře, 

v průběhu příštího týdne zveřejníme nové autentické záběry, které dokládají, v jak otřesných 

podmínkách stále žijí zvířata na českých kožešinových farmách. Jde o výstupy z dosud největší české 

rešerše, provedené v letech 2013 až 2015 na osmi kožešinových farmách z dvanácti, které jsou dle 

údajů Státní veterinární správy v České republice evidovány. 

Jak dokazují četné vědecké studie, zvířata chovaná pro své kožešiny, tedy především lišky a norci, 

jsou divoká nedomestifikovaná zvířata, která v malých holých klecích nepřijatelným způsobem trpí. 

Námi zveřejňované záběry zachycují mnohé projevy tohoto utrpení - stereotypní chování, 

sebezraňující snahy o útěk, sebepoškozování, vzájemné útoky a kanibalismus.  

Tyto skutečnosti vedly k tomu, že již 11 evropských zemí přijalo legislativu, která přímo či nepřímo 

provoz kožešinových farem zakazuje. Dle posledního průzkumu veřejného mínění, provedeného 

Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM), se 68 % českých občanů vyslovilo pro to, aby byl 

takový zákaz přijat i v České republice. 

Žádáme Vás, abyste tento jednoznačný hlas občanů vyslyšel a zasadil se o přijetí legislativy, která 

povede k zákazu chovu zvířat na kožešiny v České republice. Žádáme Vás též o osobní setkání, ve 

kterém Vás seznámíme s více informacemi - novými záběry z českých kožešinových farem, 

vědeckými studiemi zkoumajícími welfare tzv. kožešinových zvířat a průzkumem veřejného mínění 

dokazujícím podporu zákazu ze strany české veřejnosti. 

Vážený pane ministře,  

je všeobecně přijímáno, že ochrana zvířat je důležitým veřejným zájmem a že by zvířata v lidské péči 



 

 

neměla zbytečně trpět. Kožešinové farmy způsobují zvířatům obrovské utrpení jen kvůli produkci 

nahraditelných módních doplňků, jako jsou límce, lemy na botách či bundách. Dle našeho názoru, 

který sdílí minimálně 68 % českých občanů, je taková praxe v 21. století zcela zbytečná a morálně 

neobhajitelná. 

Věříme proto, že naši výzvu vezmete vážně a že s Vámi budeme moci o této závažné záležitosti dále 

jednat.  

S pozdravem 

 

 

 

Marek Voršilka 

Předseda spolku OBRAZ – obránci zvířat 

 


