
Katalánský parlament odhlasoval zákaz tzv. býčích zápasů 
 
   Ve středu 28. července odhlasoval katalánský regionální parlament zákaz všech událostí nazývaných 
býčí zápasy. Zákon se vztahuje na španělský region Katalánsko včetně města Barcelona a v účinnost 
vstoupí v roce 2012. Katalánsko je tak první kontinentální oblastí Španělska, kde budou tzv. koridy 
zrušeny (prvním v rámci celého Španělska byly Kanárské ostrovy v roce 1991). 
 
   Rozhodnutí předcházela kampaň, v jejímž rámci 
byla založena i politická strana Prou! (Dost!); petici 
požadující zákaz podepsalo přes 180 000 obyvatel 
regionu. Pro zákaz hlasovalo 68 poslanců, proti 55 a 
devět se zdrželo. Katalánský regionální prezident 
hlasoval proti. V Katalánsku v současnosti operuje 
jen jedna aréna na pobíjení býků, a to barcelonská 
Plaza Monumental. Zákaz však postihne celý region 
a znemožní tak kromě fungování Plazy i vznik nových 
arén. 
   Někteří zastánci „zápasů“ se snaží odvrátit 
pozornost od kruté tradice tvrzením, že jde jen o 
snahu katalánských separatistů odlišit se od zbytku 
národa, ale to není podstatné. Podle průzkumu v 
roce 2007 (Gallup poll) dokonce vyjádřilo 70 % 
dotázaných z celé země nezájem či nesouhlas vůči 
býčím zápasům; při životě je drží spíše ekonomické 
zájmy než podpora obyvatel. Ostatní španělské 
regionální oficiality zatím zůstávají u tvrzení, že tzv. korida je španělskou kulturní tradicí a musí být 
zachována.  
 
   Korida je brutální a nespravedlivé popravování samců krav a není pro ni omluvy. Bavit se nad 
smrtelným utrpením zvířete je zvrácené a i pro ty, jimž leží na srdci jen zájmy lidských bytostí, 

nebezpečné: snadno najdeme případy z minulosti, kdy se lidská krutost 
a zvrácenost obrátila i proti jiným lidem. Nikdo nemá právo svévolně 
trápit a zbavovat jiné života. 
   Doufejme, že tento krok odstartuje tzv. domino efekt i v ostatních 
oblastech Španělska. Následovat by mohly i Spojené státy americké, v 
nichž jsou prováděny podobné hrátky jménem rodea.  
   Při této příležitosti také připomeňme, že podobná společenská 
diskuze a změna je nezbytná i v ostatních praktikách zneužívání zvířat – 

ať už jsou to býci zabíjení v aréně či kuřata zabíjená na jatečních pásech, jejich smrt není 
spravedlivá. Ať už zvířata týráme a zabíjíme pro legraci a nebo pro jídlo, nemusíme. 
 
Odkazy: 
Animal Equality: Zákaz býčích zápasů je jen špička ledovce 
  http://www.animalequality.net/news/catalonia-bullfighting-ban-tip-iceberg 
BBC News: V obrazech – Poslední býčí aréna 
  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10780480 
The Wall Street Journal (všimněte si, že článek je v sekci Sport) 
  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703977004575393381449085448.html 
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