
Heinzpeter Studer

Švýcarsko  
bez bateriových klecí

Jak Švýcarsko zrušilo slepičí bateriové chovy

originál Pro Tier International



české vydání Děti země

2



Obsah

Slovo na úvod.........................................................................3

Předmluva pro slepici.............................................................4

Proč jsou slepice  zavírány?...................................................6

Uzákonění ochrany zvířat.....................................................11

Bateriové klece mizí – i bez zákazu.....................................18

Proč chovatelé slepic spolupracovali...................................28

Příběh provozní reorganizace...........................................30

Barevné fotografie různých chovných systémů................33

Grafy pohybů nákladů, cen, spotřeby a původu vajec......37

Stát tlačil…............................................................................44

Vzpomínky jednoho z výrobců stájí..................................51

… trh táhl..............................................................................53

Daří se švýcarským slepicím lépe?......................................56

Proč ne hned volný chov?....................................................60

Švýcarský recept..................................................................67

Doslov pro ostatní země.......................................................69

Směrnice EU o ochraně nosnic  a švýcarský Výnos na 
ochranu zvířat...................................................................76

Instituce.................................................................................79

Literatura...............................................................................80

Poděkování...........................................................................82

3



Slovo na úvod

Jak je všeobecně známé, snaha o krajní intenzifikaci chovu hospodářských zvířat
může vést k potlačení jejich základních životních podmínek. Systém chovu nosnic
v bateriových klecích je toho velmi výmluvným příkladem. Kniha, která se Vám 
dostává do rukou, nedokazuje pouze to, že je možné bez větších ekonomických 
dopadů klecový systém chovu nosnic zrušit, ale i to, že jeho další provozování 
není nijak ospravedlnitelné. Věcných argumentů proti klecovým systémům již bylo
v odborných kruzích vzneseno dostatek a mnoho z nich je ostatně zřejmých i 
laikovi na první pohled. Zásadním přínosem této knihy je však konkrétní popis 
toho, jak je možné nahrazení bateriových klecí vhodnějšími systémy ustájení 
reálně dosáhnout.

Kniha vyšla poprvé ve Švýcarsku v roce 2001 a je stále aktuální. Vždyť v České 
republice je stále zhruba 95 procent nosnic ve velkochovech ustájeno v klecových
systémech.

Pochopitelně vyvstává otázka, zda problém životní pohody nosnic nemohou 
vyřešit nově vyvinuté "obohacené klece", kterými musí provozovatelé velkochovů 
v Evropské unii do roku 2012 povinně nahradit stávající technologie. Z 
dostupných studií však jednoznačně vyplývá, že drobná zlepšení, kterými 
obohacené klece disponují, nejsou schopna kompenzovat v principu zcela 
nepřirozené prostředí klece. Slepice získají improvizované hnízdo, popeliště, 
zařízení na zkracování drápů, hřady umístěné v nízké kleci a mírné zvětšení 
prostoru pro jednu nosnici. Ani jedna z těchto inovací však neumožňuje zvířatům 
plně uspokojit etologické projevy a uskutečnit přirozené chování.

Zrušení klecových chovů by znamenalo zlepšení života milionů slepic a jasný 
signál o tom, že společnost bere otázku životních podmínek hospodářských zvířat
vážně. To může jít ruku v ruce s nynějším ekonomickým růstem, který pro takové 
kroky vytváří příznivé prostředí. 

Jsme si vědomi, že podestýlkové chovy se také mohou vyznačovat jistými 
problémy životních podmínek zvířat. Avšak jak vyplývá z knihy, rušení klecových 
systémů může probíhat nejen ve prospěch uzavřených chovů na podestýlce, ale 
také ve prospěch chovů s volným výběhem.

Existuje způsob, jak sloučit společenský zájem na zajištění kvalitních a cenově 
přijatelných potravin se zájmem zajistit zvířatům dobré životní podmínky. Kniha 
"Švýcarsko bez bateriových klecí" je příspěvkem k dosažení tohoto stavu.

Martin Hyťha, Děti Země
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Předmluva pro slepici

Skoro každý den sneseš vejce. Lidé takzvaně prvního světa jedí skoro každý den 
jedno vejce. Tedy jedna slepice na jednoho člověka. Asi tak jako to, že 
v bohatých zemích v průměru každý člověk má psa, kočku nebo jiné domácí 
zvíře. Byla bys ráda doma u člověka, který pojídá Tvá vejce? Jakpak by vypadal 
Tvůj život? A jakpak vypadá dnes?

Ne, sama u jednoho člověka bys žít nechtěla. To by muselo s Tebou být několik
jiných  slepic.  A kohout.  A několik kuřat  a  mladších  slepic  a  kohoutů.  Tedy
správné malé hejno, dvacet třicet  zvířat. Takhle žili Tvoji předci v buši, říkáš. 
Dnes žije  většina z Vás oddělena od kohoutů a mladých,  pouze slepice,  a to
tisíce v jedné stáji. Skoro všechny z Vás nevyjdou nikdy ven, většina nespatří
nikdy denní světlo a je nastálo uzavřena v klecích. Rok a půl, a pak je Tvůj život
ukončen,  neboť  klesá  nosná  výkonnost.  V nejlepším  případě  Tě  člověk  ještě
využije  jako  „polévkovou“  slepici,  ale  většina  z  Vás  skončí  ve   zpracovně
odpadů. 

Žádám Tě snad o porozumění? Ne, pouze chci prohlásit, že my lidé potřebujeme
někdy dost dlouho, než porozumíme. Ale přece jen jsme se již něčemu přiučili.
Zjistili  jsme,  jak  Vás  přivést  k tomu,  abyste  nám  snášely  vejce,  která  naši
prapředci ještě museli obtížně krást z ukrytých hnízd. Dokonce jsme přišli na to,
jak přivést  pár  lidí  k tomu, aby od nás  převzali  celou práci.  Kdo ještě  chová
slepice, když je dnes v supermarketu vajec dost? Denně vajíčko – lidské právo?
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Ptáš se, kde je právo slepic? Trpělivost, říkal jsem přece: My lidé jsme učenliví.
Jelikož snášíte vejce jedno jako druhé, stejná skořápka, stejná chuť nezávisle na
tom,  zda  za  špatných  či  lepších  podmínek,  tak  nám to  tedy  chvíli  trvá,  než
pochopíme, kde je rozdíl. Nejdřív to musíme pochopit a teprve pak se Vám bude
dařit  lépe.  Neboť  potom  oceníme  hodnotu  vajec,  budeme  je  konzumovat
s rozmyslem a v menších množstvích a zaplatíme za ně více. Méně stresu pro
slepice. A méně stresu pro jejich chovatele.

Myslíš, že se chci pouze zastávat Vašich šéfů? Těch, co Vás zavírají na malém
prostoru a starají se o Vás jen když snášíte vejce? Zkoušely jste už stávkovat?
Vyžadovat kratší pracovní dobu? Více přírody? Více péče? Vaši šéfové možná
ani netuší, co se Vám nelíbí, vnímají pouze svoje starosti nad výdaji za krmivo,
pádem cen, produktivitou a konkurencí, musejí poslouchat ještě větší šéfy. 
Ano, ano, říkáš, to už víme: manažeři maloobchodů, pro které platí jen obrat a
zisk. Politici,  pro něž je nejvyšším cílem být znovu zvolen. Úředníci,  kteří si
nechtějí  spálit  prsty.  Tady  asi  máš  pravdu;  dělají  to  jen  proto,  jelikož  je  to
akceptováno a sotva to narazí na odpor. 

To nejlepší by opravdu bylo, kdybyste stávkovaly. To nejde, říkáš – stávka je 
lidskou záležitostí.
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Kapitola 1

Proč jsou
slepice 
zavírány?

První  intenzivní  chovy
domácích  zvířat  byly
vyvinuty v první polovině
devatenáctého století. Ale
vlastní  vítězný  pochod
nastoupily  továrny  na
zvířata  teprve  po
ukončení  druhé  světové
války.  "Racionalizace"
chovu zvířat byla součástí
ekonomické obnovy. Rychle rostoucí vrstva Evropanů, kteří měli práci a plat a
mohli si dovolit maso a vejce, volala také v chovu zvířat po masové produkci za
nejlevnější  ceny.  Zajištění  dodávky  potravin  se  stalo  argumentem  pro
průmyslový chov zvířat (a proti dosavadnímu zemědělskému chovu).
Prvními obět`mi industrializace byly nosné slepice. Přizpůsobily se naoko bez
problému podmínkám, jež jsou diktovány chovem ve víceméně těsných klecích.
Alespoň trochu vejce snášely stále. Ano, snášely dokonce víc než kdy předtím.
Příznivci intenzivního chovu to rádi považovali za důkaz toho, že se zvířata v
tomto novém systému cítí dobře. Následovalo budování chovů s nekonečnými
řadami klecí v několika patrech nad sebou.

Co slepice vlastně chtějí
Již  dvacet  let  se  zabývám tím,  jak  slepicím mohou být  vytvořeny podmínky
odpovídající co nejlépe jejich potřebám. Několik let jsem dokonce sám choval
deset  až  dvacet  slepic  ve  volném výběhu,  později  jsem zpoza  kancelářského
stolu  pomáhal  získat  lidi  pro  jednání,  které  poskytne  slepicím více  svobody.
Chov slepic v bateriových klecích jsem považoval vždy za něco, co může přijít
na  mysl  pouze  bezcitným,  nemilosrdným  lidem.   Neboť  v  těchto  klecích
nemohou nosnice  provádět  skoro  nic  z  toho,  co  by  chtěly.  Slepice  by rády
vnímaly den a noc, roční období a slunce, vítr a počasí, kvůli čemuž mají peří.
Slepice chtějí  hrabat   v zemi a klovat zobákem po tom, co by mohly sežrat.
Slepice  by se rády popelily  v prachu nebo písku,  aby uchovaly svoje peří  v
čistotě.  Slepice  se  chtějí  procházet,  prozkoumávat  okolí  a  trochu  poletovat,
posadit se na větev a pro změnu být jednou samy, nerušeny. To platí o to víc při
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snášení vajec, při kterém se slepice rády uchylují
na chráněné místo.
To  vše  je  slepicím  v  klecových  bateriích
nedostupné.  Zde  stráví  celý  svůj  život  v
uzavřených  halách,  uvězněny  po  třech  nebo
čtyřech v klecích umístěných v několika patrech a
dlouhých  řadách.  Zde  stojí  na  drátěné  mříži,
nepřizpůsobené jejich nohám a na které nemohou
nikdy hrabat. Klece jsou tak úzké a nízké, že se
slepice  stále  navzájem  dotýkají  a  nemohou  se
nikdy  stáhnout  do  ústraní.  Aby  se  stresovaná
zvířata navzájem neporanila,  je hala bez oken a
osvětlena pouze červenavým tlumeným světlem:
to  tlumí  aktivitu  šeroslepých  zvířat  a  vzbuzuje
méně agresí. Jediné činnosti, které slepicím jsou
dovoleny, jsou žrát, pít a snášet vejce.

Cesta ke snáškové bateriové kleci
Kdo jiný než trapič zvířat může mít zájem na tom,
zavřít bezbranná zvířata v takovém supervězení.
To jsem si myslel, než jsem začal pro účely této
knihy  studovat  znovu  historii  bateriové  klece.
Přitom jsem narazil  na  vzpomínky švýcarského
průkopníka chovů v bateriových klecích. Harald
Ebbell  zde  představuje  svou  životní  cestu  od
mladého zemědělského učedníka  k mezinárodně
uznávanému  expertu  přes  produkci  vajec,  který
jako vedoucí  drůbežárny bernské  firmy Wander
(producentky snídaňového nápoje "Ovomaltine"),
mohl  díky  svému  velkorysému  zaměstnavateli
celá desetiletí provozovat svoje stěžejní výzkumy.
Na farmě Ovomaltiny byl zřízen 1935 první velký
klecový chov ve Švýcarsku.
Ebbell  začal  svou  učební  dráhu  v  Německu  a
zemi  si  zamiloval.  Ale  již  1931  "jsem  se  tam
naučil  kriticky uvažovat,  hlavně pak v humánní
souvislosti", píše ve svých memoárech, neboť se
tam  cítil  "vystaven   nesmyslnému  mozkovému
výtvoru  rasového  oslavování,  které  mne
odpuzovalo" a naučil se "tolik o psychologii mas,
že jsem po celý život  z  těchto zkušeností  mohl
čerpat".  Tento malý odstavec zaujal  mé kritické
úvahy.
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Harald Ebbell, průkopník chovu 
slepic v bateriových klecích ve 
Švýcarsku:

"Intenzivní chov umožňuje, abychom 
zvířata chránili před negativními vlivy 
prostředí, jako je špatné počasí a 
rychlá změna klimatu. Umožňuje, 
abychom hejno chovali celoročně za 
optimálních teplot a abychom zajistili 
dostatečný přívod čerstvého vzduchu. 
Tím je zlepšován celkový zdravotní 
stav drůbeže. Intenzivní chov v 
bateriových klecích dovoluje lepší 
potírání nakažlivých chorob. Přísun 
potravy, která není znečištěná 
podestýlkovým materiálem jako u 
chovu na podestýlce, je dalším 
aspektem."

Z propagační tiskoviny Svazu 
švýcarských chovatelů drůbeže, 1975.



Až do té doby jsem pohrdal provozovateli  klecových chovů, přejímaje pojem
"slepičí koncentráčnický pochop", obvyklý v německých ochranářských kruzích.
Nyní  jsem začal  nahlížet  věci  trochu  jinak:  průkopníci  chovů  v  bateriových
klecíchc asi měli motivy, které samy o sobě jsou úctyhodné. Navíc jsem se musel
nechat poučit Wernerem Thomannem, bývalým ředitelem Švýcarské školy pro
chov  drůbeže  (Schweizerische  Geflügelzuchtschule  SGS):  "Pojmu  ´slepičí
koncentráky´  byste  se  měl  vyvarovat.  Byl  stvořen  antisemitou,  veterinárním
lékařem  Bernhardem  Grzimkem.  Ten  do  své  knihy  o  vejcích  vložil  několik
pohrdavých antisemitských poznámek o židovském obchodě s vejci v třicátých
letech."
Průkopníci bateriových klecí hledali řešení problémů tehdejšího chovu slepic:
 Přibývající  koncentrace  slepic  na  úzkém  prostoru  (→  Graf  1)  vedla  ke

vzrůstajícím hygienickým problémům, neboť vejce přicházela do kontaktu
se  slepičím  trusem  a  zárodky  chorob,  což  mohlo  ohrožovat  zdraví
konzumentů. 

 ·Zároveň  se  to  dotýkalo  i  zdraví  samotných  nosnic,  což  vedlo  k  nižší
výkonnosti a vyšší úmrtnosti zvířat - a tím k vyšším výrobním nákladům.

 ·Výdaje za krmivo představují značnou část z ceny vajec. Aby si co možná
každý mohl vejce dovolit, hledaly se cesty, jak zmenšit spotřebu žrádla na
jedno vejce.

Jelikož  koncentrace  slepic  do  velkochovů  a  nutnost  laciné  produkce  byly
považovány  za  hospodářsky  dané,  ležel  chov  slepic  v  bateriových  klecích
takříkajíc  na  dlani.  Tento  ještě  racionálnější  způsob  výroby  se  pak  šířil
především proto, že mnoho výrobců doufalo, že při stále klesajících cenách vajec
udrží svoje příjmy díky většímu obratu. Zatímco platy spotřebitelů stále rostly,
chtěli  vydávat  za  potraviny  stále  menší  část  své  mzdy.  Ve  srovnání  s  platy
klesaly ceny vajec obzvláště rychle (→ Graf 2).

Bateriové klece: pouze příliš hustě osazeny?
Werner Thomann považuje výtky proti snáškové baterii ještě dnes za "pošetilé".
Dle Thommanna není problém v systému, nýbrž v tom, že se klece stavějí oproti
doporučením  německého  průkopníka  baterií  Paula  Collignona  příliš  malé  a
osazují se příliš hustě.  "Ebbell používal tu nejlepší snáškovou klec, která se na
tehdejším trhu dala sehnat, anglickou Patchett, která by i dnes mohla skýtat lepší
podmínky než většina laciných produktů, s kterými se dnes v cizině obchoduje.
Navíc měl výbornou německou pěstitelku drůbeže, která jednak nepřeplňovala
klece,  jednak  vedla  obsluhující  personál  přísně  k  tomu,  aby  zvířata  stále
pozoroval a pracoval klidně."
Thomann byl 1971, po sedmnáctileté činnosti ve Třetím světě jako odborník přes
drůbež u Světové organizace pro výživu (FAO) při OSN, povolán jako ředitel do
Švýcarské školy pro chov drůbeže a "octnul se uprostřed víru vášnivých diskusí
kolem snáškových klecí a jejich přizpůsobení požadavkům zvířat". Navrhl tehdy
prý, aby se prozkoumal vliv různého obsazení klecí na stav zvířat, neboť kritika
chovu v bateriových klecích se koncentrovala hlavně kolem nadměrné hustoty
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osazení.  Ale  nikdo  prý  nechtěl  jeho  návrh
prozkoumat,  ani  Harald  Ebbell  ne,  "protože
netušil,  že  jeho  farmářští  kolegové  přeplňovali
klece. Potichu se říkalo, že ten si klidně může dát
do klecí méně zvířat, protože firma Wander má k
dispozici zcela jiné finanční zdroje než obyčejný
producent."
Thomann  klade  důraz  na  to,  že  "neexistuje  jen
jediná  klecová  baterie;  je  prý  bezpočet  velice
odlišných  modelů.  Na  začátku  jejího  zavádění
byla  bateriová  klec  v  mnoha  zemích  odmítána
jako  příliš  drahá,  jelikož  její  vynálezci  jako
Collignon  doporučovali  na  jedno  zvíře  plochu
800cm2 (trochu více než list do psacího stroje, ve
formátu A4). Když prý ale zjistili, že dokonce u
půdorysu  klece  jen  360  cm2  (půl  stránky)  na
jednu nosnici se dá dosáhnout dobrého výsledku,
začal  vítězný  pochod  přecpané  snáškové
bateriové klece.
"To  plačtivé  přehánění  kolem  pocitů  slepic  mi
bylo  vždy  proti  srsti"  přiznává  Thomann  v
soukromé korespondenci ještě dnes. "Věděl jsem
přesně podle chování slepic, jestli jim to pasovalo
nebo ne. To mi nemusel dokazovat žádný etolog,
jenž nikdy nepracoval den co den ve stájích, po
celý týden od brzkého rána do pozdního večera,
ale  také  žádný  malochovatel,  který  se  musel
zabývat  jen  malým  hejnem.  Že  byl  pro  slušné
zacházení se zvířaty zapotřebí zákon na ochranu
zvířat,  s  částečně  podivnými  požadavky,  je
vysvědčením  chudoby.  Chov  zvířat  vyžaduje  v
první  řadě  angažovanost,  výkonnost  a
porozumění." Bohužel ne všichni chovatelé jsou
tak profesionální a angažovaní jako Thomann.

Zodpovědnost spotřebitelů 
K chovu nosnic v bateriových klecích nevedl ani
sadismus ani  touha po profitu.  Dnes  ale  mají  v
celosvětovém  měřítku  ti,  co  se  s  obrovskými
klecovými bateriovými chovy bez skrupulí ženou
za  profitem,  většinu  slepic.  Ovšem  většina
chovatelů - jedno zda s klecovým, nebo s chovem
na podestýlce - nedělá nijak velkolepý obchod a
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Werner Thomann, 1971-1982 
ředitelem Švýcarské školy pro chov
drůbeže:

"Ve dvou velkých pokusech byl v 70. 
letech ve Švýcarsku zkoumán vliv 
způsobu chovu a hustoty osazení na 
snáškovou výkonnost, zdravotní stav a
životní pohodu zvířat. V prvním 
pokusu  byl obslužný personál 
neškolený, v druhém pokusu šlo o 
vybrané odborníky. Snášková 
výkonnost a zdravotní stav byly v 
prvním pokuse katastrofální, na čemž 
nesla vinu hlavně nedostatečná 
zkušenost a zaškolení personálu. Ve 
druhém pokuse byly etologické 
parametry klecového chovu 
přinejmenším tak dobré jako u chovu 
na podestýlce. U klecového chovu byly
snášková výkonnost a zdravotní stav 
nejlepší u klecí s nižší hustotou 
osazení."

(Osobní sdělení, 2001)



jejich bezohlednost není větší než u konzumentů, kteří se při nákupu vajec dívají
pouze na nejnižší cenu. 
To neomlouvá nic z toho, co se děje slepicím v klecovém chovu. Pouze to má
napomoci k porozumění, jak člověka může napadnout zavřít slepice na celý život
do klecí. Bez tohoto porozumění nebude možné zlepšit situaci chovatelů slepic, a
tím i slepic samotných.

Slepice se cítí nedobře i jinde než jen v klecích
K takovému porozumění patří i rozloučení se s pohodlným černobílým viděním.
Mnohé  z  toho,  co  by  slepice  rády,  se  jim  neposkytuje  ani  v  alternativních
systémech chovu.  Rovněž v  chovech  na podestýlce  slepice většinou nespatří
denní světlo a žijí po tisících v jedné hale. Dokonce slepice v chovech s volným
výběhem nevyrostou zpravidla u své kvočny, nýbrž pocházejí z velkých líhní a
odchovných  provozů,  a  také  ony žijí  jako  nosnice  ve  velkých  skupinách  po
stovkách  nebo tisících stejně starých  zvířat,  než  jsou po roce a půl  zavěšeny
hlavou dolů na jateční dopravník. To, co slepice opravdu chtějí, dostanou dnes
jen v idylických výjimečných případech: vyrůst  u své kvočny a žít pět, sedm
nebo více let, až po svůj přirozený konec.
Jistě je každá alternativa ke klecovému chovu pro slepice pokrok a potřebám
slepic vychází chov s volným výběhem určitě nejvíc vstříc. Ale i zde se nakonec
dělá kompromis mezi přáním a tím, co je finančně možné, a u tohoto hlasování
má hlas pouze peněženka, zvíře nikdy.
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Kapitola 2

Uzákonění ochrany zvířat

Krmení má přednost…  Kritika průmyslového chovu zvířat  na sebe zpočátku
nechala čekat. Ovšem poté, co Angličanka Ruth Harrisonová předložila v roce
1964 svou knihou „Animal Machines“ nemilosrdnou zprávu, protesty přibývaly
a přiměly britskou vládu ke jmenování komise pod předsednictvím prof. F.W.
Rogerse Brambella, která Harrisonově kritice dala převážně zapravdu a – poprvé
v dějinách – požadovala minimální požadavky pro chov hospodářských zvířat.
Pro chov nosnic  nedoporučovala  Brambellova  komise  krok zpět  k tradičnímu
chovu s volným výběhem, jelikož  tento vedl  pro nedostatek dobré péče o výběh
a  podestýlku  k častým  drůbežím  chorobám  a  nebyl  pokládán  za  dostatečně
efektivní.  Místo toho dospěla komise, i  když měla velké výhrady proti chovu
v bateriových  klecích,  k jeho  upřednostnění  –  ve  vylepšené  formě  -  oproti 
podestýlkovému chovu s výběhem či bez něj. Aby každá slepice mohla stát ve
zpřímené poloze a rozpřáhnout křídla, měla klec mít výšku 45 cm, půdorys na
jedno zvíře nejméně 730 cm2 s maximální hustotou osazení tři  zvířata. A aby
bylo možné provádět každodenní kontrolu zvířat, neměla být nad sebou více než
tři patra klecí. 
Werner  Thomann,  tehdejší  ředitel  Švýcarské  školy  pro  chov  drůbeže,
doporučoval  Svazu  švýcarských  chovatelů  drůbeže,  aby  návrhy  Brambellovy
komise vyzkoušeli v několika bateriových chovech. „Ale nic se nedělo. Ani ve
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Švýcarsku ani ve Velké Británii nechtěli o tom velcí chovatelé nosnic nic vědět.
I když Ruth Harrisonová dokonce vypočítala, že díky nižším ztrátám se v méně
obsazených klecích vyšší  náklady na stáj a zařízení mohou vyrovnat.  Ale tyto
návrhy byly ignorovány, a tak se otevřela cesta pro zákaz chovu v bateriových
klecích. Moře bouřilo a chtělo svou oběť.“

První krůčky ke státní regulaci ochrany zvířat
Ačkoliv se ani Ruth Harrisonová ani Brambellova komise nestavěli zásadně proti
snáškovým bateriovým klecím,  nebyla  tenkrát  vyzkoušena ani  jejich skromná
doporučení.  Ale  myšlenka,  že  by  zvířata  byla  chráněna  před  vyhnutelným
utrpením zákonnou cestou, se již nedala odstranit ze světa. 
Také ve Švýcarsku se ochránci zvířat pokoušeli stanovit ochranu zvířat zákonem.
Do té doby existoval pouze zákaz porážení bez předchozího omráčení (zákaz
košerování, přijatý do spolkové ústavy v 19.století lidovou iniciativou vyvolanou

ochránci  zvířat)  a  zákaz  týrání  zvířat
v trestním zákoně. Samostatné zákony
na  ochranu  zvířat  existovaly  pouze
v jednotlivých  kantonech  (tj.
spolkových  zemích).  V roce  1963
požadoval kantonální veterinární  lékař
Basileje-Venkova,  poslanec  Degen,
zákonodárným  návrhem ve sněmovně
švýcarského parlamentu, aby se zákaz
košerování v ústavě nahradil obsáhlým
článkem  na  ochranu  zvířat.  Tím  měl
být  položen  základ  pro  zákon  na
ochranu  zvířat.  Tato  Iniciativa  byla
odsouhlasena  v podobě  nezávazného
požadavku a zmizela v šuplíku. 
Koncem  roku  1969  vyžádal  bernský
spolkový poslanec  a  veterinární  lékař
Tschumi  od  Spolkové  rady (tj.vlády)
zprávu o stavu věci. Ve výroční zprávě
1969  Švýcarské  společnosti  pro
ochranu  zvířat  (Pro  Tier) se  k tomu
říká:  „Naše  snahy  o  vytvoření

(národního)  zákona  na  ochranu  zvířat  byly  také  v posledních  dvou  letech
bezvýsledné. Po dvou parlamentních iniciativách podnícených z naší strany se
Spolková rada obrátila na kantony s cílem dozvědět se, zda by byly pro tento
zákon,  nebo  by  jej  odmítly  jako  zbytečný.  Ačkoliv  odpovědi  16  kantonů  (z
tehdejších 25) zněly pozitivně, dospěla Spolková rada k zamítavému stanovisku,
s názorem že  stačí,  aby  kantony  zákon  projednaly.“  Organizace  pro  ochranu
zvířat  se chopily míče.  A tak byl  v roce  1969 v kantonu Curych  všelidovým
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Ruth  Harrisonová  způsobila
1964  svou  knihou  "Animal
Machines"  dlouhotrvající  kritiku
masového chovu zvířat.



hlasováním  85  %  hlasů  odsouhlasen  zákon  na
ochranu zvířat1,  který iniciovala  organizace  Pro
Tier.

Člen vlády proráží
Rostoucí  nálada  pro  regulaci  zákonem  vedla
nakonec  k aktivitě  na  spolkové úrovni.  Andreas
Nabholz,  bývalý  ředitel  Spolkového  úřadu  pro
veterinární  lékařství,  se  v rozhovoru rozpomíná.
Ze  zklamání  nad  dlouholetým  zaháněním
záležitosti do ztracena navrhl Spolkové radě, aby
Degenův  požadavek  odepsala  jako  nevyřízený.
Když koncem roku 1969 Ernst Brugger, curyšský
člen strany  FDP a nově zvolený spolkový rada,
navštěvoval  všechny vedoucí  úředníky  ve  svém
Ministerstvu  národního  hospodářství,  chtěl  od
Nabholze  vědět,  zdali  to  se  svým  návrhem  na
odepsání  Degenova  návrhu  myslí  doopravdy.  A
jak!  A  zdali  by  sám  v pozici  spolkového  rady
tento  návrh  podepsal.  Ne,  samozřejmě  že  ne!
Brugger porozuměl; jako curyšský vládní rada se
předtím  již  zasazoval  za  kantonální  uzákonění
ochrany  zvířat.  V roce  1971  jmenoval  Brugger
studijní komisi pod vedením Nabholze s úkolem
vypracovat  návrh  ústavního  článku  k ochraně
zvířat.  Změna  ústavy  byla  1973  přijata
parlamentem  a  rovněž  odsouhlasena  ve
všelidovém  hlasování,  v němž  dosáhla  84  %
hlasů.
Tímto  byla  Spolková  rada  zmocněna  vydáním
předpisů na ochranu zvířat; v kompetenci kantonů
zůstalo jen vlastní provedení těchto předpisů (což
se  naneštěstí  dodnes  projevuje  jistými  rozdíly
v praktickém provádění zákona). Novým prvkem
byl preventivní záměr, který Nabholz objasňoval
v článcích a přednáškách během jednání.

1 Ve Švýcarsku mohou některé zákony, k tomu aby mohly 
vstoupit v platnost, podléhat ještě všelidovému hlasování.
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Andreas Nabholz, "otec" 
švýcarského zákona na ochranu 
zvířat, 1966-1977 ředitel Spolkového
úřadu pro veterinární lékařství:

"Podle staré koncepce, jež se 
vyskytuje ještě tu a tam v 
předpotopních nařízeních na ochranu 
zvířat, stačilo vyhlásit zákazy a při 
zjevném týrání zvířat potrestat viníky. 
Naproti tomu dnes se pomocí 
předpisů, které zaručují chov zvířat 
odpovídající živočišnému druhu, 
pokoušíme o jakousi preventivní 
ochranu zvířat."

Z ročenky 1972 Švýcarské společnosti
na ochranu zvířat.



Odpor velkochovatelů
Ústavní  článek  určoval  oblast  působnosti
budoucího  zákona,  obzvláště  vzhledem  k
budoucím  předpisům  pro  chov,  transporty  a
porážení, jakož i pro pokusy na zvířatech.  Nová
studijní komise za předsednictví Nabholze dostala
od  Spolkové  rady  za  úkol  vypracovat  příslušný
návrh zákona na ochranu zvířat. Sotva se v ústavě
uzákonily hrubé rysy a už začaly bouřlivé spory o
to,  jak závazně mají  být  formulovány zákonem.
Především  provozovatelé  velkých  drůbežích
farem se bránili  všemi prostředky proti  přísným
předpisům.  Propagovali  moderní  jednoduchý
zákon,  který  by  stanovil  pouze  obecný  rámec,
načež  přesné  podrobnosti  by  byly  předepsány
výnosem2. Neboť na výnosy, jež předloží správní
orgány  a  schválí  je  vláda,  nemají  voliči  a
parlament  žádný  vliv,  ale  dobře  organizované
svazy jej mají.
Tehdy  byl  chov  drůbeže  silně  koncentrován  do
velkochovů  (→  Graf  1);  obchodně  orientované
klecové  chovy  produkovaly  převážnou  část
tuzemské  produkce  vajec,  zatímco  produkce
zemědělských malochovatelů ztrácela postupně na
významu.  Přes  tento  rozpor  zájmů  se
velkoproducentům  drůbeže  podařilo  získat  pro
svoje cíle  malochovatelské organizace.  Společně
varovali  veřejnost  před  následky  „přehnané“
ochrany  zvířat:  vejce  i  maso  by  se  zdražily,
spotřebitelé  by  kupovali  více  levnějších
importovaných  produktů,  tuzemská produkce  by
byla ochromena.
Ne  všicni  zemědělci  však  souhlasili  s růstem
intenzivní  živočišné  produkce  –  kritizovali  ji
především  kvůli  tomu,  že  neměla  vlastní
krmivovou  základnu.  Tehdejší  prezident
Švýcarského zemědělského svazu  požadoval roku
1975  ve  sněmovně  opatření  proti
„zprůmyslňování  živočišné  výroby“,  které
vystavuje  Švýcarsko  stále  více  závislosti  na
importech  krmivových  surovin.  Spolková  rada

2 Výnos = vyhláška, prováděcí předpis
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Eugen Seiferle † , profesor 
veterinární anatomie a zakladatel 
Švýcarské společnosti na ochranu 
zvířat (Pro Tier):

"Propagátoři chovu v bateriových 
klecích ovšem popírají utrpení. 
Nosnice jsou prý k tomuto 
nepřirozenému životu jaksi zvláště 
uzpůsobeny vyšlechtěním, při kterém 
mají být zbaveny svých původních 
pudů a instinktů. Jak dokázal výzkum 
chování, nebyl nosnicím šlechtěním 
odebrán jediný z vrozených instinktů. 
Odborníci na chování naopak přiřazují
slepici v jejím rejstříku chování k 
jedněm z geneticky nejsilněji 
naprogramovaným a proto  
nepřirozeným podmínkám nejméně 
přizpůsobivým zvířatům."

Z věstníku Švýcarské společnosti na 
ochranu zvířat, 3/1976.



sice uznala, že by taková opatření byla pro „zajištění zásobení země“ (posvátná
kráva tehdejší švýcarské zemědělské politiky) vlastně zapotřebí, ale že se růstu
intenzity  hospodaření  dá  zamezit  jen  podmínečně.  Pozadí  této  vyhýbavé
odpovědi:  osm let  před  tím chtěl  energický  ministr  financí  zavést  povinnost
povolení  pro  velké  chovy  hospodářských  zvířat,  ale  narazil  na  silný  odpor.
Nejvíce oponovala Migros, největší maloobchodní řetězec, jež nedlouho před tím
zahájila  provoz nové velkovýkrmny prasat.
Proti pokusům znemožnit zákon na ochranu zvířat již na papíře se zmobilizovaly
organizace na ochranu zvířat. V roce 1974 požadovalo  pod petici podepsaných
160 000 občanů zrušení velkochovů. Proti této nepřátelské náladě v obyvatelstvu
se postavili  velkoproducenti  vajec  a  založili  „spolek na ochranu zvířat“,  jenž
propagoval chov v bateriových klecích, protože se v něm slepice údajně dobře
cítily.  Jako  důkaz  nechali  například  roku  1976  na  výstavě  „Zvíře  a  my“
v Basileji rozdávat vejce „šťastných bateriových slepic“.

Argumenty proti chovu v bateriových klecích
V silně nervózní diskusi kolem nového zákona se různí vědci snažili předložit
rozumové  důvody  pro  ochranu  hospodářských  zvířat.  Curyšský  profesor  pro
veterinární lékařství Eugen Seiferle, člen Nabholzovy studijní komise například
hájil  „rozumnou,  tj.  věcně  opodstatněnou  ochranu  zvířat“.  V mnohých
novinových článcích rozvedl toto odůvodnění mezi jiným takto: „Slepice jsou
zvířata  žijící  ve  skupinách,  v nichž  každá  z nich  zaujímá,  podle  příslušné
hierarchie ve slepičí skupině, zcela určité postavení. V bateriové kleci jsou ale
přinuceny  žít  spolu  na  ploše  40  x  42  cm  tři  až  čtyři  slepice.  Následkem
omezeného prostoru žijí zvířata ve stálém tělesném kontaktu, navzájem na sebe
narážejí a tlačí. Pro zvířata jako slepice, s omezenou schopností přizpůsobit se a
kompenzovat, už toto znamená trvalý stres.“
Dále  Seiferle  říká:  „Slepice  s volným výběhem vykazují  velice vyvinutý pud
k pohybu  a  k  činnosti.  Jsou  stále  zaměstnány  hledáním  potravy,  hrabáním,
zobáním a  vzájemnými  konfrontacemi.  Občas  se  protáhnou,  zamávají  křídly,
pečují o peří nebo se popelí. V noci spí vyvýšeně na svém hřadě a ke snášení
vajec  se  mohou  stáhnout  do  ústraní  a  klidu  snáškového  hnízda.  Slepice  v
bateriových  klecích  se  nemohou  obvyklým  způsobem konfrontovat  se  svými
družkami,  odpočinout  si  v normální  odpočinkové  pozici  nebo  se  odebrat  ke
snesení vejce na vhodné, klidné místo. Glarita Martinová, jež studovala důkladně
chování bateriových slepic, mohla ukázat, že v okamžiku, kdy nastává snášení
vejce,  se  slepice  dostává  vzhledem k nepřirozené  situaci  do stavu  nejvyššího
rozrušení a snáškové nouze, čímž se snáškový proces (trvající normálně asi 20
minut, pozn. redakce) často může o celé hodiny posunout.“
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Chov v bateriových klecích jako hlavní bod sporu
Zákon  na  ochranu  zvířat  vypracovaný Nabholzovou studijní  komisí  vycházel
z potřeb  zvířat  (čl.  2  zákona  -  viz  postranní  sloupek).  Vlivem  toho  navrhla
studijní komise v čl. 5, aby byl zakázán chov v klecích pro drůbež a selata, chov
na  roštových  podlahách  pro  telata  a  chov  v nepřetržité  tmě  pro  všechna

hospodářská zvířata. Seiferle nazval tyto výslovné
zákazy  jako  „logický  důsledek“  předešlých
všeobecných zásad. „Že zákazy chovů v čl. 5 by
měly  pro  všechny  přímo  dotčené  osoby značné
hospodářské  následky,  bylo  jasné  i  přípravné
komisi.  Škodu  se  snažila  snížit  určením
přechodných dvou až desetiletých lhůt.“ I když je
samozřejmě  otázkou,  zda  vzhledem
k ustanovením  v  čl.  2  jsou  ještě  nutné  do
podrobností  jdoucí  předpisy,  jak  komentovala
shrnující  zpráva studijní  komise,  v níž byli  také
zástupci  výroby  a  obchodu.  „S  novými
podrobnějšími ustanoveními zákona však komise
jednohlasně  souhlasila  v přesvědčení,  že  jednak
chovatelé  chtějí  vědět,  co  jim přinese  zákon na
ochranu zvířat,  jednak kruhy ochránců  zvířat  se
nespokojí  se  všeobecným  ustanovením,  nýbrž
budou  chtít  jasné  předpisy“  –  stojí  k tomu  ve
zprávě studijní komise. 
Na  rozdíl  od  ostatních  zákazů  byl  však  zákaz
klecového chovu drůbeže předmětem sporu již ve
studijní komisi. Její závěrečná zpráva to shrnuje
takto:  „Silná  menšina  komise  odmítala  dotyčný
zákaz s odůvodněním, že jde příliš daleko, že není
v zájmu  pohody  zvířat hlediska  vyšších  úhynů
zvířat  při  chovu  na  podestýlce  a  negativně

působících hierarchických bojů mezi zvířaty,  a že je z ekonomického hlediska
nerealistický a sotva realizovatelný.“
K tomu Seiferle dodává: „Vytvoření zákona na ochranu zvířat tedy není z žádné
strany zásadně odmítáno; nikdo totiž už dnes nechce platit za nepřítele zvířat.
Když  už  má  být  zákon  na  ochranu  zvířat  vytvořen,  potom  nemohou  být
jednoduše ignorována jednoznačná trápení zvířat jenom proto, že jejich zákaz
nepasuje jistým kruhům do krámu.“
Odpor provozovatelů klecových chovů přinutil  Švýcarskou ochranu zvířat STS,
Švýcarský  svaz  pro  ochranu  přírody a  WWF,  aby  v  druhé  petici  požadovali
striktní  zákaz  bateriových  klecí.  Petice  byla  předána  roku  1976  se 400  000
podpisy.
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Švýcarský zákon 
na ochranu zvířat 
(schválený občany v roce 1978)
Čl. 2 Základní principy
1. Ke zvířatům se musíme chovat tak, 
aby to odpovídalo co nejlépe jejich 
potřebám.
2. Kdo zachází se zvířaty, musí se, tak
jak to jen dovoluje způsob využití 
zvířete, postarat o jejich životní 
pohodu.
3. Nikdo nesmí způsobit zvířeti 
bezdůvodně bolesti, utrpení nebo 
poškození či mu působit strach.
Čl. 3
2. Svoboda pohybu, jež je pro zvířata 
nezbytná, nesmí být trvale nebo 
bezdůvodně omezována, pokud je to 
u zvířete spojeno  s bolestmi, 
utrpením nebo poškozením.



Protesty a média přinutily Spolkovou radu ke slibům
Spolková rada se ovšem podrobila nátlaku producentů vajec a začátkem roku
1977 předložila parlamentu návrh zákona bez konkrétních zákazů. Sporný článek
5  obsahoval  nyní  pouze  kompetenci  Spolkové  rady  zakázat  prostřednictvím
výnosů „druhy chovu jasně porušující principy ochrany zvířat,  a to jmenovitě
určité druhy klecového chovu a chovu ve tmě“ a „určité způsoby chovu podřídit
povolovací povinnosti“.  Jedním z důvodů této otevřené formulace byly naděje
na  klec „get  – away“  (velkoprostorovou klec),  nově vyvíjenou na  Švýcarské
škole pro chov drůbeže; tyto naděje však měly krátké trvání. 
Zklamání  z kompromisního vládního návrhu bylo velké.  Tisk očekával  určité
závazky:  „Tato  střední  cesta  je  ovšem  akceptovatelná  pouze  tehdy,  pokud
Spolková  rada  před  parlamentem  objasní,  co  si  chce  se  svou  kompetencí
doopravdy počít.“ (Berner Nachrichten, 10.2.1977)
Pod  tlakem  veřejnosti  se  Spolková  rada  skutečně  cítila  nucena  před
projednáváním  návrhu  zákona  v parlamentu  přiznat  barvu.  Ve  zprávě  pro
parlament  a  v pozdějším  oficiálním  informačním  materiálu  pro  hlasování
informovala  o  úmyslu  zakázat  obvyklý  klecový  chov  (obecně  pro  všechna
zvířata). Za tohoto předpokladu parlament začátkem roku 1978 zákon o ochraně
zvířat odsouhlasil. 
Okamžitě se vynořili ochránci zvířat, kteří byli zklamaní kompromisy. Žádost o
referendum3, zorganizovaná ženevskou Ligou proti vivisekci a podepsaná během
tří  měsíců  92  000  oprávněnými  osobami,  chtěla  dle  jejího  názoru  rozbředlý
zákon zamítnout a dát prostor přísnějším předpisům. Ale většina organizací na
ochranu zvířat se postavila vehementně za zákon - ze strachu, že by strategie
„všechno nebo nic“ mohla zcela ohrozit to, co bylo obtížně získáno.

Koncem roku 1978 byl zákon ve všelidovém hlasování odsouhlasen 81  % hlasů.
V této podobě je platný dodnes.

3 Pokud se ve Švýcarsku pro referendum k určitému zákonu vysloví během 100 dní minimálně 50 
000 voličů, nebo 8 kantonů, uskuteční se k danému zákonu celonárodní hlasování.
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Kapitola 3

Bateriové klece mizí – i bez zákazu

Oproti  celosvětově  rozšířenému  názoru  Švýcarsko  bateriové  klece  pro  chov
slepic  obecně nezakázalo.  Prostě definovalo zvýšené  nároky a po praktickém
prověření  nepovolilo  žádné  další  klecové  systémy  –  toto  je  krátké  shrnutí
déletrvajícího děje.
Zprvu se producenti vajec postavili do cesty. Zákon na ochranu zvířat ukazoval
směrem,  který  dlouhodobě  ohrožoval   jejich  zájmy;  ovšem  na  začátku
neexistovala jasná prováděcí  ustanovení.  Zastánci  bateriových klecí  tedy ještě
jednou vytáhli všechny trumfy a zkoušeli si získat občany, kteří hlasovali velkou
většinou pro zákon, na svou stranu spotřebitelskými argumenty:  klecová vejce
jsou prý hygieničtější, tedy zdravější, a navíc lacinější.
Cílem chovatelů nosnic v bateriových klecích bylo prosadit svůj vliv na výnos
připravovaný Spolkovou radou tak, aby i v budoucnu bylo možné provozovat
klecové  chovy  bez  podestýlky.  Většina  těchto  prvovýrobců  byli  nepochybně
odborníci  s dlouholetými  zkušenostmi,  kteří  na  žádný  pád  nechtěli  návrat
hygienických problémů velkých drůbežích farem „předbateriové“ doby. Navíc se
obávali  velkých  negativních  finančních  důsledků,  jelikož  tehdy  ještě  nebyly
známy  žádné  v praxi  ověřené  alternativy  k  chovu  velkých  počtů  slepic
v bateriových klecích – mimo chovu na hluboké podestýlce, která neměla žádné
ekonomické vyhlídky, a mimo chov s volným výběhem, jenž pro provozy s více
než několika sty slepic byl tehdy pokládán za v praxi nerealizovatelný.
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Výnos o ochraně zvířat: nebyl až zas
tak bezzubý

Jelikož  většina  bateriových  chovů  byla  zřízena
teprve během 70 let a ještě nebyla amortizována,
nechtěli  se  jejich  provozovatelé  pouštět  do
experimentů.  „Není  žádná  vhodná  alternativa
ke snáškovým bateriovým klecím“ – to byl souhrn
Dietra  Wolffa,  tehdejšího  prezidenta  Svazu
švýcarských chovatelů drůbeže (VSGH), v jednom
článku  v Basler  Zeitung.  Přitom  podsunul
etologovi  Konradu  Lorenzovi  výrok  „Slepice  v 
bateriových klecích netrpí“. Lorenz se takto nikdy
nevyjádřil,  nýbrž  právě  naopak  kritizoval
bateriový  chov  jako  „Týrání  zvířat  a  kulturní
ostudu“.  Tato epizoda ukazuje,  jak obtížným se
pro  zastánce  klecí  tehdy  stalo  najít  ještě
argumenty. 
Spor kolem formulování zákona byl přesunut na
později  a   nyní,  při  tvorbě  výnosu  na  ochranu
zvířat byl o to zuřivější. Jakmile roku 1980 vešel
ve  známost  jeho  návrh,  nebyli  zklamáni  pouze
ochránci  zvířat.  Populární  časopis  Beobachter
zorganizoval  v dubnu  1981  petici  za  účelem
zpřísnit výnos ještě několika body. Byl požadován
dostatek místa a svoboda pohybu, nejméně jednou
denně volný pohyb, pro každé zvíře podestýlka a
podlaha, na níž nebude docházet k poraněním. Ale
300 000 podpisů sebraných za dva měsíce přišlo
pozdě; neboť v květnu 1981 Spolková rada výnos
uvedla v platnost.
Zcela  bezzubé  však  nové  předpisy  nebyly.  Pro
chov drůbeže bylo  stanoveno,  že slepice  musejí
mít k dispozici  na jedno zvíře nejméně 800 cm2

přístupné plochy,  chráněná a zatemnělá hnízda a
hřady  nebo  laťkové  rošty.  Prvovýrobcům  byla
k přestavbě  dána  lhůta  10  let.  Dosavadní
nestrukturovaný chov v klecích tím byl prakticky
zakázán; „obohaceným“ klecovým systémům tak
v zásadě nestálo již nic v cestě. 
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Co je považováno za odpovídající 
zvířatům?

"Chov je považován za odpovídající 
zvířatům, pokud nejsou poškozovány 
tělesné funkce, chování a zdravotní 
stav zvířat a pokud jejich schopnost 
přizpůsobení není nadměrně 
zatěžována.
Mezi zvířetem a jeho okolím existují 
vzájemné vlivy, jež se projevují  v 
chování, v tělesných dispozicích a 
funkcích. Dle svých vrozených 
schopností má každé zvíře vůči 
svému okolí specifické nároky a 
očekávání, jež se mohou měnit s 
denním a ročním obdobím nebo v 
různých údobích života. Uspokojení 
těchto nároků je předpokladem pro 
normální vývoj organizmu a jeho 
záchovu.
Hospodářská zvířata musejí navíc 
podávat výkony, aniž by tím 
organizmus utrpěl škody. Ve stájových
systémech, kde těmto biologickým 
spojitostem není věnována dostatečná
nebo vůbec žádná pozornost, se 
objevují poruchy, jež se projevují 
abnormálním chováním, častými 
onemocněními, poškozeními ze 
špatného ustájení nebo sníženou 
výkonností zvířat."

Josef Troxler
1990, někdejší vedoucí úřadu BVET 
pro hovězí dobytek a prasata. Dnes 
působí jako profesor na Univerzitě 
veterinárního lékařství ve Vídni.



Povolovací řízení ukazuje cestu
Velký  význam  měla  zákonem  ustanovená
povolovací  povinnost  pro  sériově  vyráběné
stájové  systémy  a  zařízení.  Předpis  vzešel
ze setkání  Adreasa  Nabholze,  do  roku  1977
ředitele  Spolkového  úřadu  pro  veterinární
lékařství  (BVET),  s Ingvarem  Ekesbem,
profesorem švédské Vysoké školy pro veterinární
lékařství v Uppsale. Ekesbo měl za sebou rozsáhlé
terénní  výzkumy  zdravotních  poškození  zvířat
vlivem  chovného  systému.  Proto  obdržel  od
švédského  státu,  jehož  zákonodárství  v oblasti
ochrany  zvířat  je  přibližně  stejně  přísné  jako
švýcarské,  úkol prověřit  nové stájové systémy a
zařízení  před  jejich  povolením.  „Tato  myšlenka
pocházela  od  Ekesba  a  její  uplatnění  bylo
rozhodující pro úspěch přestavby ve Švýcarsku“,
zdůrazňuje  Nabholz.  Roku  1976  byli  do
povolovacího  systému  vyvinutého  Ekesbem
zaučeni  zaměstnanci  BVET a  kantonální
veterináři.
Povolovací  povinnost  nebyla  zavedena  jen  za
účelem  ochrany  zvířat,  nýbrž  také  pro  úsporu
značných nákladů na školení chovatelů a stavitelů
stájí. Proto bylo také umožněno udělovat novým
stájím dočasné povolení, a to i přesto, že celkový
chovný systém po ukončení prověřování nemohl
být  povolen.  Neboť  vyvíjení  alternativních
systémů  byla  naprosto  neprozkoumaná  půda.
Dočasné  povolení  bylo  nutné,  aby se výrobcům
umožnila produkce jistého počtu stájí, a tím vůbec
jejich praktické prověření.

Úřad pro prověřování drůbežích stájí
Pro  účely  povolovací  řízení  zřídil  BVET dvě
pracoviště:  jednu pro  hovězí  dobytek  a  prasata,
druhou  pro  drůbež  a  králíky.  Druhé  pracoviště
(dnes:  Centrála  pro  zvířatům  vyhovující  chov
drůbeže  a  králíků)  bylo  vybudováno  při
Švýcarské  škole  pro  chov  drůbeže  (SGS)
v Zollikofenu,  jež  spolupůsobila  při  praktickém
prověřování. První dva, dosud aktivní pracovníci
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Normální slepice

„Normální chování dospělých slepic je
výsledkem  ontogenetického
(individuálního - pozn. redakce) vývoje
v různorodém,  samostatně  se
měnícím,  a  také  slepicí  aktivně
upravovaném okolí,  ve  kterém může
vyvíjet  a  funkčně  používat  své
fylogeneticky  (druhově  vyvinuté  –
pozn.  redakce)  dané chování.  Těmto
požadavkům zpravidla  vyhovuje chov
s volným výběhem k tomu adekvátně
koncipovaný a provozovaný.“

Hans  Oester  a  Ernst  Fröhlich,  1986,
BVET-úřad pro drůbež a králíky.

Ernst Fröhlich



tohoto  orgánu,  Hans  Oester  a  Ernst  Fröhlich,
prověřili  od roku 1981 celkem 54 žádostí.  Jako
podklad  sloužily  odborné  výzkumy  drůbežího
chování  v různých  chovných  systémech
provedené  od  poloviny  sedmdesátých  let.  Dle
Andreasa  Steigera,  tehdejšího  vedoucího  sekce
ochrany zvířat při BVET, byla průběžná asistence
výzkumu u praktického zavádění nových systémů
chovu  důležitým  faktorem  pro  pozdější  úspěch
přestavby švýcarského chovu drůbeže.

Přísná povolovací řízení
Jak toto řízení vypadalo?  Josef Troxler,  tehdejší
vedoucí  prověřovacího  pracoviště  pro  stájová
zařízení  při  Spolkovém  výzkumném  ústavu  pro
zemědělské hospodářství a zemědělskou techniku
(FAT) shrnul roku 1990 postup řízení takto: Firma
zabývající se stavbami stájí podá svou žádost na
BVET,  včetně  nákresů,  údajů o materiálových  a
konstrukčních  detailech,  referenčních  seznamů,
atd.  Jestliže  se  vyskytnou  pochyby  o  tom,  zda
zařízení vyhovuje zvířatům, pak pokud jde o nové
zařízení nebo dosud nejsou k dispozici dostatečné
vědecké  podklady  nebo  zkušenosti  v praxi,  je
provedeno  praktické  prověření  na  jednom
z pracovišť  nebo   přímo  v  praxi.  Přitom  jsou
sledovány nedostatky  systému  a  zařízení  a  jsou
navrhována vylepšení. Na základě toho je úřadem
BVET uděleno povolení,  jenž může být  dočasné
nebo je zatíženo splněním určitých podmínek.
V roce  1990  vysvětloval  Troxler  v odborném
článku:  „Praktické  prověření  není  prověřením
materiálu,  nýbrž zahrnuje posouzení zvířete.  Pro
objektivní  posouzení  jsou  nutné  praktické
zkušenosti  a  vědomosti  z fyziologie,  etologie,
zoohygieny  a  veterinárního  lékařství.  V každém
případě  jsou  předpokladem  prověření,  zdali  je
chovný systém pro zvíře vhodný,,  dobré znalosti
z biologie příslušného zvířecího druhu, aby bylo
možné posoudit odchylky v chování a poškození
způsobené chovem.“
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Poruchy chování

„Jako  poruchu  chování  považujeme
každou  odchylku  od  normálního
chování vzhledem k formě, frekvenci,
trvání  a  počtu  výskytů,  která  vede
k poruše  vývoje  a  sebezáchovy
organizmu  nebo  je  jejím  následkem.
Jelikož  k vývoji  zvířete  patří  i  vývoj
chování,  mohou  i  odchylky  od
normálního  chování,  které  vedou
k nepostřehnutelným  tělesným
změnám, být považovány za poruchy
chování. Hlavním rysem těchto poruch
chování  je  opakovaný  výskyt  tohoto
chování,  aniž  by  se  projevil  výkon
typický pro normální chování nebo byl
zřetelný účel chování.“

Hans  Oester  a  Ernst  Fröhlich,  1986,
BVET-úřad pro drůbež a králíky.

Hans Oester



Normální a abnormální chování
Oester a Fröhlich rozumějí pod každou poruchou v chování slepic odchylku od
normálního chování.  Funkční  okruhy v chování nosnic (za dne) zjednodušeně
rozdělují následovně: „a) chování za účelem příjmu potravy a vody, b) chování
za  účelem snesení  vejce,  c)  lokomoční  chování,  d)  odpočinkové  chování,  e)
komfortní chování, f) průzkumné chování, g) sociální chování. Těmto funkčním
okruhům  chování  mohou  být  přiřazeny  funkční  oblasti  v chovném  systému.
Chování za účelem příjmu potravy a vody odpovídají krmné žlaby, podestýlka a
napáječky, chování odpočinkovému a komfortnímu tomu určené hřady.“
Jako normální posuzují Oester a Fröhlich schopnost přizpůsobení nosnice tehdy,
„když po nejméně jednom neúspěšném pokusu o snesení vejce může v dobře
koncipovaném výběhovém 
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Obr. 3: Systém se šikmými 
rošty
1 pletivo-roštová podlaha
2 napáječky
3 krmný žlab
4 snášková hnízda
5 trusná jáma a trusný žlab
6 ulička pro obsluhu
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Příklady obohacených klecí

Obr. 1: Dvoupatrové klece
Skupinové ustájení 50, příp. 58 slepic
1 snáškové hnízdo
2 sběrný žlábek na vejce
3 zabudované hřady
4 pletivová podlaha
5 krmný žlab
6 trusník
7 napáječky

Obr. 2: Mini-klec se šikmými rošty, 
dvoupatrová
Skupinové ustájení 41 slepic
1 snáškové hnízdo
2 uložiště vajec
3 zabudované hřady
4 pletivová podlaha
5 krmný žlab
6 trusník
7 napáječky

Ustájení na podestýlce



chovu nadále žít bez nějakého poškození vlastní seberealizace a sebezáchovy“.
Přetížení schopnosti přizpůsobení se oproti tomu projevuje „poškozením vlastní
seberealizace a sebezáchovy, a v důsledku toho výskytem poškození“.

Obsah praktického prověření
Každý nový systém k prověření se testuje na nejméně čtyřech hejnech s různými
ošetřovateli.  Toto  praktické  prověření  obsahuje  podle  Oestera  a  Fröhlicha
následující oblasti: 

 Vnější posouzení živých zvířat (namátkově) při ustájení a vystájení, aby
se zachytil vliv podmínek chovu na stav zvířat (peří, poranění, atd.)

 Průzkum chování nosnic vždy během celého dne za světla v 30. a 50.
týdnu života. Tím mají být zodpovězeny následující otázky: Je chování
normální?  Poskytuje  systém  funkčním  okruhům  slepičího  chování
příslušné  funkční  zóny?  Mohou se zvířata  v tomto prostředí  vyhnout
vzniku tělesných škod?

 Speciální  hygienický  průzkum:  výskyt  onemocnění  a  úmrtnost,
vyšetření trusu a podestýlky

 Posouzení managementu a stájových zařízení
 Veterinární vyšetření nemocných a uhynulých zvířat
 Přezkoumání  stájových  klimatických  podmínek  (koncentrace

škodlivých plynů, teplota, vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu)
a světelných poměrů.

Rozdílné závěry
Výše  uvedeným  prověřením  došli  Oester  a  Fröhlich  (v  roce  1986)
například k následujícím zjištěním:  „Jsou-li  v  kleci  (obr.1)  umístěny po  obou
stranách žlaby na krmení a uprostřed pletivové plochy napáječky , chybí zóna,
kam by  se  nosnice  mohly  přes  den  usadit  aniž  by  byly  neustále  rušeny.  V
důsledku  toho  reagují  slepice  nervózně  a  lekavě  na  různé  rušivé  podněty
(kolemjdoucí osoby,  zvuky,  atd.).  Lepší  řešení v tomto směru nabízí miniklec
s šikmým roštem (obr.2).  Z obou stran přístupný  krmný žlab a napáječka  se
nacházejí v přední polovině klece, takže zadní pletivová plocha s instalovanými
dřevěnými laťkami zůstane volná pro odpočinek a očistu. Slepice zde ve dne
najdou vždy místo, kde nejsou ustavičně rušeny. Tato zvířata se také chovají o
poznání klidněji než ta chovaná v prvním příkladu ustájení. – Podobné poznatky
bylo možné zaznamenat v systémech se šikmými rošty (obr.3), jejichž podlahy
sestávají  z plastových roštů; na nich se zvířata přes den jen málokdy usazují.
Díky nabídce vyvýšených hřadů se ve sledovaném provozu během dvou týdnů
zvýšil podíl přes den sedících zvířat z 1 až 2 na 10 procent.“
Přes tento částečně pozitivní nález se ale neprosadily ani velké klece ani systémy
s šikmými rošty.
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Obr. 5: Šestipatrový
1 rošty
2 napáječky
3 krmné žlaby
4 snášková hnízda
5 trusník
6 podestýlka
7 hřady
8 náletové hřady před hnízdy
9 sběrný pás na vejce
(Kliba-Voletage)

Nákresy od Oestera a Fröhlicha (1986)

Zrno odděleno od plev
Na  začátku  desetileté  lhůty  k přestavbě  bylo  nutné  posoudit  velice  rozdílné
systémy:

 prostorově rozšířené klece s požadovanou strukturou („enriched cages“,
„modified cages“, „get-away-cages“)

 konvenční chov na podestýlce s trusníky umístěnými pod hřady
 systémy s šikmými rošty bez podestýlky
 voliérové systémy s využitím třetí dimenze a podestlanou podlahovou

plochou
Do roku 1986 bylo firmami zabývajícími se stavbou stájí přihlášeno k prověření
36  systémů.  Třináct  žádostí  firmy  ještě  během  povolovacího  řízení  stáhly,
protože se obsluha zařízení  prokázala jako příliš  komplikovaná,  nebo protože
systém vedl u zvířat k silným odchylkám od normálního chování a následným
defektům.  Tlustou  čáru  za  pokusy  pokračovat  za  pozměněných  podmínek
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Příklady voliérových systémů

Obr. 4: Dvoupatrový
1 rošty
2 napáječky
3 krmné žlaby
4 snášková hnízda (se šik-
     mou podlahou 
     nebo vystlaná)
5 trusný pás- trusník
6 podestýlka
7 hřady
8 náletové hřady před hnízdy
(Rihs-Boleg II)



s klecovým chovem (viz obr. 1) udělal roku 1986 Spolkový úřad pro veterinární
lékařství: odebral všem klecovým systémům, jež byly ještě v provozu, dočasně
udělené povolení.
Obtížnější bylo rozhodnutí u systémů s šikmými rošty. Jejich průběžné, většinou
šikmé roštové podlahy umožňují - při poměrně vysoké hustotě osazení - podobně
jako u bateriových klecí - hospodárné řešení hygienických problémů, navíc s tím,
že  zvířatům poskytují  více  volného prostoru.  K  tomu Martin  Häne  ve  svém
široce pojatém průzkumu chovu nosnic ve Švýcarsku (v roce 1999) uvádí: „Přes
zkušenosti  v cizině,  jež  vedly  k střízlivosti,  byly  i  ve  Švýcarsku  provizorně
povoleny různé varianty těchto systémů (s redukovanou hustotou osazení 12,5
zvířat/m2),  protože  minimálním  požadavkům  legislativy  na  ochranu  zvířat
postačovaly.  Byly  voleny  jako  jednoduše  proveditelné  vestavné  varianty
především pro chov menších hejn (přibližně 500 zvířat). Prověřování a praktické
zkušenosti  ale  během  času  ukázaly,  že  systémy  s šikmými  rošty  bez
podestlaných  ploch  lze  považovat  za  pro  zvířata  nevhodné  a  v podstatě  za
nesprávný vývoj.“

Prosazují se voliéry
Dle Oestera a Fröhlicha muselo jejich prověřovací pracoviště částečně působit na
novém poli,  protože minimální  požadavky výnosu o ochraně  zvířat  dle jejich
zkušeností  nemohly  stoprocentně  zajistit  zvířatům  vyhovující  chov.  O  to
důležitější  byla  prý podpora  ze strany vedení  BVET.  Oester  ale  lituje,  že při
revizi  výnosu  o  ochraně  zvířat  (v  roce  1997)  nebyly  jejich  nové  zkušenosti
využity; ani skromný požadavek BVET, aby se posledních deset procent chovů
slepic přeorientovalo na podestýlku, nebyl realizován.
Největšího úspěchu dosáhly v prověřovací  proceduře voliérové  systémy.  Díky
roštům a víceúrovňovým hřadům poskytují slepicím přístup ke třetí prostorové
dimenzi, která vyhovuje jejich přirozenosti a zároveň tím umožňují chovatelům
až třikrát větší hustotu osazení při stejném půdorysu stáje – téměř tolik jako v
tehdejších  bateriových  klecích,  ovšem  pro  slepice  s neporovnatelně  větší
svobodou pohybu. První voliérový systém s oddělenými funkčními okruhy (žraní
a pití; spánek a odpočinek; snáška vajec; hrabání a zobání; chození a létání) byl
ve  Švýcarsku  vyvinut  koncem 70 let  skupinou kolem veterinárního  lékaře  a
etologa Detlefa Fölsche. Firmy pro stavbu stájí rychle přihlašovaly k prověření
různé voliérové systémy; v roce 1986 mohlo již pět těchto systémů obdržet trvalé
povolení.
Dnes vypadá situace následovně:

 6 systémů je povoleno neomezeně: voliéra SEG, Rihs-Boleg typu I a II
(varianta 1000, 1400), Globovolg, Kliba Voletage.

 13 systémů je povoleno dočasně: Natura typu 280 S, 3 (odchov) a 400,
Globogal Multiflor typu 2, 2A (odchov), 2S a 3, Voletage (OLI), Rihs-
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Boleg II (typu odchov), mini/ bloková voliéra, Harmony 3 (varianty A,
B a C).

 3  žádosti  jsou  ještě  zpracovávány:  Harmony 3  (typu  odchov),  Öko-
Voletage typu 70 a 84 (u každé i odchov).

Klecové systémy a systémy s šikmými rošty nepovoleny
Fakt, že některé stájové systémy (mezi nimi voliéry Natura dominující na trhu a
Öko-Voletage,  rozšířené  na ekologických  farmách)  mají  dosud jen  dočasné  a
provizorní  povolení  má  příčinu  také  v tom,  že  instituce  pro  prověřování  má
přiděleno  málo  personálu.  Dle  Oestera  existuje  navíc  jistá  zdrženlivost
v definitivním  povolování  nějakého  chovného  systému,  dokud  není  dostatek
použitelných a ověřených informací a daný systém se ještě rozvíjí.
Jako výsledek činnosti prověřovacího úřadu lze dle Fröhlicha pouze konstatovat
aspoň následující: „Princip voliéry je dnes povolen, zatímco klecové systémy a
systémy s šikmými rošty povoleny nejsou.“
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Kapitola 4

Proč chovatelé slepic spolupracovali

Státem stanovené  podmínky samozřejmě  samy o  sobě  negarantují,  že  budou
skutečně naplněny. Kdo má změnit své chování, musí k tomu být motivován. Až
do poloviny osmdesátých let se u zastánců bateriových klecí projevovalo málo
vůle něco změnit. Spíše nadále kladli odpor proti faktickému zrušení snáškových
bateriových klecí, občas notně hlasitě a s pochybnými tvrzeními a metodami – a
stále očividněji zády ke zdi.
Koncem  roku  1986  hlasy  zastánců  bateriových  klecí  náhle  zmlkly.  Zřejmě
producenti  vajec  pochopili,  že  to  přehnali  a  že  jejich  odpor  byl  už  jen
kontraproduktivní.  Koncem  roku  1991,  těsně  než  uběhla  lhůta  k přestavbě,
sdělily organizace  chovatelů drůbeže tisku s (oprávněnou) hrdostí,  že 99,3 %
všech nosnic ve Švýcarsku je chováno v souladu s ochranou zvířat. Jen zlomek
provozů přestavbu z různých důvodů ještě nedokončil. „Organizace producentů
vajec  důrazně  apelovaly  na  příslušné  prvovýrobce  a  na  místně  příslušné
kantonální úřady, aby se postarali o okamžité odstranění posledních bateriových
chovů.  S nelibostí  reagovaly  na  to,  že  jednotlivé  kantony  udělily  výjimky
k prodloužení přechodné lhůty.“ Tento postup je prý „právně pochybný a pro
pověst drůbežářského odvětví nedobrý.“
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Obdivuhodný obrat  během pouhých  pěti  let!  Alois  Mettler,  tehdejší  i  dnešní
jednatel  Svazu  švýcarských  chovatelů  drůbeže  (VSGH,  dnes Gallo Suisse),  to
vysvětluje takto: „Teprve když existovaly v praxi ověřené alternativní systémy,
došlo  k pomalému  obratu.“  Od  poloviny  osmdesátých  let  švýcarský  stát
organizoval  prohlídky  provozů  a  další  vzdělávání.  „Bylo  tu  zapotřebí  určité
nadšení pro alternativní systémy“, říká Mettler, „aby došlo k převratu.“

Nová generace chovatelů slepic
Hans Oester a Ernst Fröhlich ze  Spolkového úřadu pro prověřování stájových
zařízení vidí za náhlou změnou smýšlení drůbežářů také generační výměnu. Staří
bojovníci jako tehdejší prezident VSGH Dieter Wolff šli v polovině osmdesátých
let  do  penze.  Generace  nástupců  v chovech  a  v  organizacích  poznala,  že  se
změnám nedá zamezit. Měli zájem na tom, aby se změny provedly rychle, neboť
viděli šanci, že by se švýcarské vejce se značkou ochrany zvířat mohlo oproti
výrazně  levnějším  dováženým  vejcím  pozitivně  profilovat.  Zároveň  získali
důležitou zkušenost, že to jde i jinak.
Jako dalšího činitele  jmenují  Fröhlich,  Oester  a Mettler  výnos  o maximálním
počtu, platící od roku 1980 na celostátní úrovni a početní přesun 500 000 nosnic
z velkých  specializovaných  provozů  pro  produkci  vajec  do  „chráněných“
malochovů.  (→  Kapitola  5).  Jelikož  tyto  chovy  neměly  se  snáškovými
bateriovými  klecemi  nic  společného,  staly  se  prvními,  jež  získaly  zkušenosti
s alternativními systémy. Malochovatelé neměli většinou vůbec žádné zkušenosti
s profesionálním chovem slepic, někdy dokonce neměli ani ponětí o samotných
slepicích.  Oester  si  například  vzpomíná  na  sedláka  v Rheintalu,  který  chtěl
zoufale  poradit,  když  se  jeho  500  slepic  snažilo  zahrabat  do  podlahy  stáje;
nevěděl, že se slepice popelí. Celkově ale Oester považuje za pozitivní, že chov
slepic  v rolnických  podnicích  opět  posílil,  neboť  švýcarští  malochovatelé  prý
rozumějí chovu zvířat  a k zvířatům mají blíže než komerční  chovatelé slepic.
Důkazem je také podle něho to, že o slepice v rozšířených chovech s více než 2
000 nosnicemi pečuje spíše sedlák než selka, k jejíž tradiční roli to patřilo.

Skvělý výsledek, skvělá branže
Mettler  ještě  dnes  kritizuje,  že  výnos  o  maximálním  počtu  zničil  mnohé
profesionální chovy slepic a „zkazil mnohé know-how“. Bez tohoto výnosu by
podle jeho mínění začala přestavba bateriových chovů později.
Jistě,  know-how klecových  chovů  se  ztratilo.  Ale  již  v  roce  1992  jmenoval
Mettler  na  tiskové  konferenci  právě  "stav  kvalifikace  v  branži"  jako  hlavní
důvod toho, že nové, pro Švýcarsko vyvinuté systémy chovů fungují.  Na oné
tiskové konferenci si drůbežáři vůbec dost hlasitě poklepávali na rameno. A ne
neoprávněně, neboť byli jedinou skupinou chovatelů hospodářských zvířat, která
splnila  předpisy  nového  výnosu  o  ochraně  zvířat  prakticky  beze  zbytku  ve
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stanovené lhůtě. Tehdejší prezident VSGH a chovatel Peter Schrag zdůrazňoval,
„že drůbežáři investovali do nových chovných systémů 200 milionů franků a že
se jim přestavba podařila ve lhůtě a bez státní podpory.“ A Mettler konstatoval,
že  u  importovaných  vajec  člověku  nezbývá  než  deklaraci  věřit,  ale  "u
švýcarských vajec je zvířatům vyhovující způsob výroby zákonem podloženou
skutečností“.
Ofenzíva  šarmu:  to  se  teď  stalo  taktikou  švýcarských  producentů  vajec.
Drůbežáři očividně přepnuli nejen provozně ale i myšlenkově. „Poptávku jsme
lidem tak trochu vemluvili“, uculuje se Mettler během rozhovoru, „říkali jsme
stále  dokola,  že  lidé  chtějí  švýcarská  vejce  a  chválili  je  za  to.  To  navýšilo
poptávku;  neboť  co  je  žádané,  to  chtějí  všichni.“  A  tak  roku  1998  oznámil
Mettler  před  mezinárodním  odborným  publikem  na  Lohmannově  symposiu
v Zollikofenu pozitivní bilanci: „Rok co rok se nám daří získat pro švýcarské
vejce  stále  více  spotřebitelů:  podíl  tuzemské  spotřeby  tříděných  konzumních
vajec stoupl z necelých 62 % v roce 1991 na více než 72 % v roce 1997. Máme
tedy ještě dalších 28 % spotřebitelů před námi, které můžeme získat – a to jsou
vlastně radostné výhledy!“

Příběh provozní reorganizace

S 12 000 nosnicemi a 6 000 kuřicemi je
Paul von Euw z Oberglattu u Curychu
jedním  z největších  švýcarských
chovatelů slepic – neboť více slepic na
jeden  provoz  nedovoluje  výnos  o
maximálním  počtu.  Farma  založená
koncem 40.let minulého století později
přikoupila  zemědělské  pozemky,  aby
mohla  část  hnoje  vyvážet  na  pole,
protože  „člověk  musí  pracně  shánět,
kde  by  se  v  kraji  mohl  zbavit  hnoje“,
říká  von  Euw.  Na  20  hektarech  si
pěstuje  asi  třetinu  krmiva:  kukuřici,
ječmen,  pšenici,  slunečnice,  pícní
luskoviny a trávy. Zbylé obilí odbírá od
regionální  výkupny.  V chovu
zaměstnává  pět  osob,  další  čtyři
v prodeji.

Vlastní odchov
Pro  vlastní  líheň  kupuje  von  Euw
chovná  vejce  výlučně  od  švýcarských
šlechtitelských  podniků.  Slepice  jeho
podnik ještě nikdy nemusel přikupovat,

říká  pyšně.  A  o  importu  kuřic,  který
dnes volí někteří producenti vajec, aby
snížili  výdaje,  nechce  von  Euw  ani
slyšet:  „Tím si  člověk  pouze způsobí
problémy:  dlouhé  transporty  zvířat,
zavlečení nákaz a chorob, které jsme
ve  Švýcarsku  již  úspěšně  vymýtili,  a
zlomy  ve snáškové  výkonnosti,
protože  zvířata  vyrostla  v jiných
chovných  systémech  a  musejí  si
teprve zvyknout.“
Po  osmnácti  týdnech  v  odchovu  na
podestýlce přejdou von Euwovy kuřice
do  snáškové  stáje.  Vždy  v rozmezí
dvou měsíců se ustájuje  nové hejno.
S celkovým počtem osmi snáškových
hejn může von Euw vyrovnávat rozdíly
v poptávce. Trh také rozhoduje o tom,
jak  žijí  slepice  na  jeho  farmě:
v současnosti asi 5800 slepic v chovu
s volným  výběhem  a  6200  v  chovu
voliérovém.  Aby  zamezil  záměnám,
ustájuje  von  Euw  ve  voliéře  pouze
slepice  bělovaječného  typu,  zatímco
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slepice  z volného  výběhu  jsou
hnědovaječného typu.

Dříve  klecový  a  podestýlkový
chov…

Dva  chovné  systémy  vedle  sebe:  to
zavedl již otec von Euwa. Začátkem 70.
let  byl  totiž  stoupající  poptávkou
donucen  postavit  další  stáj  –
s bateriovými klecemi, jen to prý tehdy
připadalo v úvahu, říká dnes jeho syn.
Otázkou bylo jen to, zda má být zřízena
ve staré stáji s chovem na podestýlce,
nebo v nové budově. Přestože to bylo
dražší, rozhodl se von Euw senior pro
výstavbu  další  stáje.  To  bylo  jeho
štěstí,  protože  když  uprostřed  70.  let
zesílila  kritika  klecových  chovů,  mohl
při  prodeji  okamžitě  deklarovat  vejce
z nepřerušené  produkce ve  staré  stáji
s podestýlkovým systémem jako  vejce
z  chovu na podestýlce – o propagaci
se  postarala  ochranná  značka
Švýcarské  ochrany  zvířat  (STS) a
časopis pro ženy Annabelle.
Roku 1985 převzal  von Euw junior do
užívání  provoz  svých  rodičů   .  Jako
přímý  prodejce  brzy  poznal  rostoucí
oblíbenost  tuzemských  vajec  z chovu
odpovídajícím  ochraně  zvířat,  za
současného  stoupajícího  tlaku  proti
klecovému  chovu.  Proto  se  1987
rozhodl  pro  přestavbu  na  voliérový
chov,  kterou  dokončil  koncem  roku
1990.  „Při  přestavbě  by  měli
rozhodovat  více  mladí  než  staří,
protože  jde  o  jejich  budoucnost“,
vyvozuje  ze  své  vlastní,  pozitivní
zkušenosti.

…  a  poté  podestýlkový  a
výběhový chov

Z bateriových  klecí  udělal  von  Euw
voliéry,  z chovu  na  podestýlce  chov
výběhový. Problémem pro něj tehdy prý
nebyla přestavba, nýbrž volba systému:
ve  kterém  z  tehdy  ještě  málo
vyzkoušených  alternativních  stájových

systémů bude podíl zanesených vajec
nejnižší?  Kde  lze  očekávat  ztráty
krmiva,  poruchy  chování  u  zvířat,
špatnou  hospodárnost?  „Ti,  co
uskutečnili  přestavbu stájí  jako první,
měli odvahu, ale ta byla z části špatně
odměněna“,  říká  von  Euw.  Neboť
mnozí průkopníci byli později donuceni
přestavět svou novou stáj ještě jednou
–  donuceni  nikoliv  úředně,  ale
prodejci, jak zdůrazňuje von Euw: „Pro
švýcarská vejce by už nebyl zapotřebí

žádný  zákon  na  ochranu  zvířat.
Rozhodující byl a je tlak konzumentů.
Zákon  tu  byl  jen  pro  ty  chovatele
slepic, kteří to nechtěli zaregistrovat či
akceptovat.“
Se zanáškou vajec von Euw dnes již
nemá velké problémy: „Ve snáškových
hnízdech  instaluji  osvětlení  jako  na
párty,  aby  slepice  poznaly,  kde  mají
snášet“,  uculuje  se  a  dodává,  že
alternativní  chovný  systém  sebou
zákonitě nese mnohem vyšší náklady
na péči o zvířata. 
Pro  dobrý  výběhový  chov  není
rozhodující  rozloha,  ale  stav  výběhu,
říká  von  Euw.  Aby  takových  1.500
slepic  svou  louku  vždy  nerozšlapalo
do  bahna,  nesmějí  mít  nepřetržitý
přístup ven, ale „vždy jen tehdy, když
je počasí takové, že mohou na hřiště i
děti“,  jak  to  formuluje  rozený
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komunikátor von Euw. Pro návštěvníky,
kteří  by  si  představovali  život  slepice
s volným  výběhem  trochu  idyličtěji,
bude  toto  vysvětlení  asi  stačit.  Pro
ocenění  chovu  nejpřísněji  udělovanou
ochrannou značkou  (kagfreiland) by to
ale nestačilo; hejna by byla příliš velká,
výběhy  příliš  malé  a  příliš  málo
strukturované.  To,  co  poskytuje  svým
slepicím  von  Euw,  odpovídá  u
výběhového  chovu  slušnému
švýcarskému průměru.

Regionálnost jako výhoda
Po snáškovém období 14 až 15 měsíců
jsou slepice  poraženy.  Až  do začátku
80. let  prý mohli  slepice porážet  sami
chovatelé  a  prodávat  je  jako  potravu
pro  psy,  20  tun  ročně,  vzpomíná von
Euw. Dnes prý musejí být staré slepice
dopravovány do asi 80 km vzdálených
drůbežích  jatek  v Zellu,  kvůli  přísným
hygienickým  předpisům,  ale  také
z lidské  pohodlnosti  a  proto,  že
poštovní  poplatky  by  dnes  byly
vzhledem  k ziskům z  potravy  pro  psy
příliš vysoké.
Von  Euwovy  vejce  čeká  kratší
transport..  Maloobchody  v regionu
obsluhují  dva  podnikové  dodávkové
vozy.  K odběratelům  patří  také
hypermarket Jumbo. Jumbo již po léta
neodebírá dovážená vejce – díky von
Euwově  iniciativě,  kterou  zorganizoval
spolu s osmi pracovními kolegy -  jsou
obchody  Jumbo  zásobovány  vejci
z jejich  nejbližšího  okolí.  Podobně
reagoval  von  Euw  v roce  1985,  když
mu zatelefonoval curyšský velkopekař 

Hiestand, který pak už chtěl nakupovat
pouze  tuzemská  vejce.  Vysoká
transparence  a  spolehlivost
švýcarských  vajec  i  ve  zpracované
formě:  odnedávna  má  von  Euw
dokonce vlastní pasterizační zařízení.
Je  k dispozici  i  jiným producentům a
značkám.

Otevřené dveře
Krátké  transporty,  vysoká  vertikální
integrace,  a  tím  vysoká  přidaná
hodnota:  na  to  je  von  Euw  pyšný.
Právě to  je  prý  šance pro  švýcarská
vejce:  exkluzivní  zdravý  produkt
z blízkého  okolí  spotřebitele,  jehož
vznik  si  každý  může  kdykoliv
prohlédnout.  Proto  má  von  Euw pro
zvídavé  návštěvy  stále  dveře
otevřené.
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Barevné fotografie různých chovných 
systémů
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Grafy pohybů nákladů, cen, spotřeby a 
původu vajec
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Koncentrace nosnic v chovech vzrůstá
Zatímco druhá světová válka zvedla počty chovatelů slepic (samozásobení), počet slepic se snižoval 
(nedostatek krmiva). Od 50. let minulého století se průměrný stav slepic zečtyřnásobil z 20 na 80. 
Intenzifikace v chovech slepic vedla k vyšší produktivitě a tím ke snížení počtu slepic a především 
chovatelů. Od 80. let to není případ největších chovů s více jak 4000 slepic, ale těch středně velkých (viz 
grafy níže). → Kapitola 1, 2, 5
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Levné potraviny - vejce jsou nejlevnější
Nominálně (v CHF) zdražovaly všechny potraviny.
Ve srovnání s tím zůstává vzrůst cen u vajec nepatrný. Vejce by musely zjevně stát ještě více. Také 
úroveň cen vajec z volných chovů, do nichž se promítají vyšší produkční náklady, na tom nic nezmění.
Reálně (ve srovnání se vzrůstem průměrných výdělků obyvatel) potraviny vcelku masivně zlevňovaly.

           → Kapitola 1



1 Rp (1 cent) = 0,01 CHF
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Zdražení švýcarských vajec vlivem zákazu bateriových klecí
Podle údajů Svazu švýcarských chovatelů drůbeže (VSGH) způsobil v roce 1992 zákaz bateriových klecí
zvýšení výrobních nákladů o 5 centů na vejce neboli o 15 % (je-li bráno za základ 32 centů na vejce z 
bateriového chovu v roce 1990). Jako důvod tehdy VSGH uváděl: zvýšená spotřeba krmiva, práce navíc,
vyšší náklady na stáje a zařízení, vyšší podíl zašpiněných a nakřáplých vajec, vícenáklady na podestýlku
a zvýšené riziko nemocí a nestabilní užitkovosti. Na zdražení závisela rovněž cena kuřic.
"Přes toto zdražení se trh s levnými potravinami nepřeorientoval na levná vejce z dovozu.", zdůraznil 
tehdy VSGH.         → Kapitola 4, 5
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Spotřebitelé platí víc, výrobci dostávají méně
Cena zemědělských výrobců █ sledovala v 80. letech státem garantovanou konečnou cenu █. Již tehdy 
tržby ne zcela pokrývaly náklady █. Tento rozdíl byl vlivem zvyšujících se nákladů na začátku 90. let 
ještě vyšší (především investicemi vlivem zákazu bateriových klecí, viz graf níže). Zvyšující se 
maloobchodní cena █, kterou platili spotřebitelé za jedno švýcarské vejce, nebyla výrobcům vhod.- 
Dovážená vejce: Nákupní cena (včetně cla) █ a prodejní cena █.            
→ Kapitola 5

Poznámka: od 1.9.1996 (konec chráněných trhů) chybí oficiální kalkulace. V roce 1993 byly výrobní 
náklady extrapolovány.
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Přibývající vylepšení nad rámec zákona
Se zavedením státních ekopříspěvků od roku 1993 prudce vzrostl počet hospodářských zvířat s 
pravidelným výběhem (program RAUS). Chovy drůbeže z toho měly prospěch v podobném rozsahu jako 
chovy odstatních hospodářských zvířat. To by mohlo platit konkrétně také pro nosnice (o nich jsou 
samostatné údaje k dispozi teprve od roku 1999).
Roku 1996 zavedl stát v oblasti chovu zvířat druhý program ekopříspěvků: bez výběhu, ale s vnějším 
klimatickým prostředím (BTS). Tady leží podíl chovů drůbeže (a nosnic) daleko nad průměrem chovů 
ostatních zvířat.            → Kapitola 5

Upozornění: RAUS ještě neznamená volný chov (ten může být při blíže nedefinovaných nepříznivých 
povětrnostních podmínkách snížen až na nulu). A Eko-program neznamená, že se jedná o Bio-chov.
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Klesající spotřeba vajec, stoupající podíl tuzemských vajec 
- kromě vaječných výrobků
Od začátku 80. let má spotřeba vajec ve Švýcarsku klesající tendenci. Méně jsou kupována především 
kusová vejce.
Za stejné období mohli tuzemští producenti zvýšit svůj podíl na trhu s kusovými vejci 
na 75 %.
Spotřeba vaječných výrobků (pasterizovaných vajec atd.) za poslední roky stoupla. Většina průmyslově 
vyrobených polotovarů a hotových výrobků je dnes převážně importována. Proto stagnuje podíl celkové 
tuzemské spotřeby na přibližně 50 %            → Kapitola 5
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Nulový podíl vajec z bateriových chovů, více z podestýlkových chovů, zvýšení 
z volného chovu - a menší import
Po odklonu od chovu v bateriových klecích (1992) nepoklesl podíl tuzemských kusových vajec, jak bylo s
obavou očekáváno, ale vzrostl, celošvýcarsky ■ ■ stejně jako u největšího švýcarského řetězce Migros 
█.
Od roku 1996 také Migros zcela přestal nakupovat importovaná vejce █ z bateriových chovů. Masivní 
vzrůst přitom zaznamenal podíl vajec z podestýlkových chovů █ , který šel poté jen mírně dolů, zatímco 
podíl vajec z volných chovů █ pomalu, ale jistě vzrůstá. ………
→ Kapitola 6

Upozornění: Podíl vajec z volných chovů v roce 1996: krátkodobé snížení křivky je způsobeno chybějícími 
datovými podklady v daném roce.



Kapitola 5

Stát tlačil…

Vyšší snáška díky úspěchům ve šlechtění a průmyslovému chovu v bateriových
klecích  vedly  po  druhé  světové  válce  ke  koncentraci  vaječné  produkce  
(→ Graf 1). Paralelně k tomu museli rok od roku další a další drobní zemědělci
opouštět  svá  hospodářství.  Obojí  vývoj  podněcoval  stále  hlasitější  volání  po
státních  regulacích.  Nebyly  to  tedy  pouze  motivy  ochrany  zvířat,  nýbrž  i
pohnutky  zemědělsko-politické,  kvůli  kterým  nakonec  švýcarský  stát  vydal
různé  výnosy.  Základem  byl  zemědělský  zákon z roku  1951,  jehož  úmyslem
vlastně  bylo  vázat  živočišnou  produkci  na  stávající  užitkovou  zemědělskou
půdu.  Ve  skutečnosti  ovšem  stále  přibývala  produkce  bez  vlastní  krmivové
základny.

Přeskupení ve prospěch rolnických provozů
V roce  1980  vydal  švýcarský  stát  výnos  o  maximálních  počtech  zvířat
v živočišné výrobě. Omezuje stavy zvířat na maximálně 12 000 nosnic nebo na
12 000 rodičovských zvířat nebo na 12 000 chovných slepic na jeden provoz.
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Produkční provozy s vlastním odchovem už smějí
mít  jen  maximálně  18  000  slepic.  Redukce
vyšších  stavů  zvířat  byla  do  roku  1984
podporována  finančními  náhradami.  Takto  bylo
ve  stavech  redukováno  do  roku  1987  kolem
500 000  nosnic;  a  znovu  vznikly  chovy  u
drobných  zemědělců  (po  2  200  slepic  ve  100
chovech a po 500 slepic v 574 chovech).
Zároveň  předepsal  švýcarský  stát  povolovací
povinnost pro stáje s více než 500 slepicemi. Tím
se  přemístění  vaječné  produkce  do  menších
zemědělských provozů dalo centrálně řídit. Spolu
s „Výnosem o přirážkách na krmivech“ z 50. let,
jenž měl za úkol udržet tuzemské zemědělství a
ve  srovnání  se  zahraničím  postupně  zdražil  asi
dvou  a  půl  násobně  potravu  pro  nosnice,  vedla
tato opatření k lepšímu přizpůsobení stavů zvířat
k ploše provozů.
Vliv  těchto  tří  výnosů  shrnul  roku  1998  Alois
Mettler jako jednatel Svazu švýcarských chovatelů
drůbeže (VSGH) takto: Zprvu nebyl v zemědělství
potenciál u drůbeže brán příliš na vědomí, pak se
však  podnikatelsky  založení  producenti  zcela
specializovali  na  drůbeží  výrobu.  „Když  rolníci
v návaznosti  na  stoupající  výnosy  stále  více
naráželi na hranici produkce (mléčné kvóty v roce
1977),  náhle  objevili  opeřence  jako  produkční
alternativu. Specializovaný chov drůbeže se dostal
pod masivní tlak zemědělské politiky a roku 1980
byl  výnosem  o  maximálních  počtech
hospodářských  zvířat  přinucen  redimenzovat.
Uvolněné  kapacity  dovolily  část  produkce
přesunout. Tento krok měl vést k udržení menších
zemědělských  podniků  (s  plochou  od  8  do  12
hektarů) při životě díky tzv. ´internímu navýšení´
u drůbeže, prasat nebo výkrmu skotu; příliš malé
zemědělské  plochy  byly  kompenzovány
dokupovanou pící,  což napomohlo k dočasnému
zisku umožňujícímu další existenci.“
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Alois  Mettler,  dodnes  jednatel
švýcarských chovatelů drůbeže:

"Až  do  70.  let  měla  drůbež  malý
význam -  o  uznaném profesionálním
výrobním  odvětví  se  v  úřední
zemědělské  politice  sotva  mluvilo.
Prozíraví  a  podnikaví  chovatelé
drůbeže  ovšem  již  brzy  vycítili
potenciál drůbeže a specializovali se v
tomto  výrobním  odvětví.  Krávy  a
pozemky prodali  a  věnovali  se zcela
produkci  a  prodeji  vajec.  Jakmile  ale
rolníci  stále  více  dosahovali
produkčních limitů, najednou objevili v
opeřencích  výrobní  alternativu.
Specializovaný  chov  drůbeže  se  pak
dostal pod masivní tlak agrární politiky
a byl přinucen redimenzovat."

Na Lohmannově sympóziu,  Zollikofen
1998



O „šedých“ a „systémových“ vejcích
Mettler dále objasňuje: „Tyto provozy nebyly provozně uzpůsobené k tomu, aby
produkty samy prodávaly. Proto přešly pod ochranu státu, která jim garantovala
úředně stanovenou cenu a odbyt povoleného množství vajec.“
Výrobci  vajec  se  tak  dělili  na  „chráněné“  a  „nezávislé“  producenty  vajec.
Chráněné  podniky  dodávaly  svá  vejce  v rámci  úředně  stanoveného  systému
dvěma sběrným organizacím určeným švýcarským státem, odtud tedy označení
„systémová“ vejce; provozy bez úřední ochrany se musely o odbyt svých vajec
postarat samy, takže se pohybovaly – z tehdejšího hlediska – jaksi v „šedé“ zóně
trhu a jejich vejce proto byla označována jako „šedá“.
V protikladu  k ostatním segmentům zemědělství  byl  trh  s vejci  ve  Švýcarsku
z tradice silně liberální. Již dlouho před odklonem od  chovu slepic v bateriových
klecích krylo Švýcarsko asi polovinu své konzumace vajec z dovozu (→ Graf 6).
Jak  za  těchto  rámcových  podmínek  mohla  být  pro  část  producentů  vajec
garantována  ochrana?  Systém  zavedený  švýcarským  státem  byl  rafinovaný:
„Výnosem  o  vaječném  trhu  a  zásobení  vejci“  byla  dovozcům  stanovena
povinnost  na 100 importovaných  tříděných  konzumních vajec  distribuovat  40
vajec tuzemských (princip tuzemského závazku; uznávána zde byla pouze vejce
„systémová“).  Toto  opatření  mělo  zabránit  dalšímu poklesu  podílu  tuzemské
produkce na trhu. Mettler, jako zástupce tuzemských výrobců však tento výnos
komentuje kriticky: „Vlastně to byla spíše záruka pro dovozce, že směli dovážet
minimálně 35 % spotřeby konzumních vajec.“
Importovaná vejce byla (a jsou) totiž mnohem lacinější. Již za časů bateriového
chovu  byla  velkoobchodní  cena  švýcarských  vajec  dvakrát  až  třikrát  vyšší  -
všeobecná  platová  úroveň  a  zemědělské  výrobní  náklady  jsou  ve  Švýcarsku
vyšší, navíc ostatní státy vývoz vajec částečně dotují. Na ochranu „chráněných“
provozů učinil švýcarský stát dvě opatření. Jednak stanovil minimální cenu, za
níž musely obě sběrné organizace „systémová“ vejce vykupovat. Jednak stanovil
výběr poplatku, kterým byla importovaná vejce zatížena, a jenž byl odváděn ve
prospěch  „pokladny  pro  cenové  vyrovnání“,  z  níž  byl  financován  provoz
sběrných  organizací.  Takto mohl  být  na velkoobchodní  úrovni snížen cenový
rozdíl mezi tuzemskými systémovými a importovanými vejci o 10 až 15 procent.
Na  maloobchodní  úrovni  prodejci  rozdíl  ještě  o  něco  zredukovali  interním
vyrovnávacím výpočtem (zejména maloobchodní řetězce Migros a Coop).

Kritika importů klecových vajec
Systémem  vytvořeným  švýcarským  státem mohlo  být  chráněno  kolem  jedné
třetiny tuzemské produkce  vajec.  Bylo  zajímavé,  že tím neprofitovaly jenom
chráněné provozy, nýbrž i nezávislí výrobci, kteří se dle Mettlera „mohli řídit
úřední, vcelku dost komfortní cenou“.
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V důsledku odklonu od  chovu v bateriových  klecích  se mnozí  specializovaní
chovatelé  drůbeže  obávali  klesajícího  odbytu  švýcarských  vajec  a/nebo
rostoucího  tlaku  na  výkupní  ceny.  Právem  bylo  kritizováno,  že  nadále  je
importována polovina vajec, ačkoliv importovaná vejce pocházela skoro vždy z 
chovu v bateriových  klecích.  Dle odhadu  VSGH způsobily přísné předpisy na
ochranu  zvířat  zdražení  švýcarského  vejce  o  dalších  asi  15  %  (→  Graf  3),
zatímco zahraniční producenti nemuseli měnit nic.
Široké kruhy veřejnosti to vnímaly jako nespravedlivé. Od začátku 80. let proto
švýcarská organizace na ochranu hospodářských zvířat  KAG (dnes kagfreiland)
opakovaně žádala zákaz dovozu zemědělských produktů, jejichž způsob výroby
neodpovídá  švýcarským  předpisům  na  ochranu  zvířat  a  ochranu  životního
prostředí.  Tento  požadavek  byl  později  kladen  také  dalšími  organizacemi,
Švýcarským zemědělským svazem a  Švýcarským odborovým svazem a šly s nimi
do  parlamentu.  Spolková  rada  zákaz  importů  z obchodně-politických  důvodů
zamítla. Dlouholeté snahy o zrovnoprávnění tuzemských chovatelů však alespoň
způsobily, že nyní musí být způsob výroby také u importů deklarován.
Ostatně svaz přímo dotčených chovatelů drůbeže nechtěl o zákazu importů nic
slyšet, což Mettler odůvodnil tak, že cenový rozdíl od importovaného vejce byl
vždycky vysoký,  takže zdražení, jež nastalo po ukončení chovu v bateriových
klecích  prý „vlastně  nebylo  až  zase  tak  výrazné“.  Ano,  „V jistém smyslu  je
vysoká cena důvodem, proč je švýcarské vejce v očích spotřebitelů co do kvality
zařazováno výše než dovážené.“

Podíl švýcarských vajec na trhu se drží na stejné úrovni…
Sebevědomé  vystupování  profesionálních  chovatelů  drůbeže  jistě  napomohlo
pozitivnímu vývoji - a skutečně: i dnes ještě zaujímá tuzemská produkce kolem
poloviny  celkové  švýcarské  spotřeby  vajec  (→  Graf  6).  U  spotřeby
nezpracovaných  – tříděných  konzumních vajec  se dokonce  zvýšil  podíl  vajec
tuzemského  původu  na  75  %.  Spotřebitelé  zlepšený  chov  slepic  zjevně
oceňovali.
Avšak podíl zpracovávaných vajec (vaječné výrobky) na celkové spotřebě vajec
silně  vzrostl.  V roce  1998  činil  již  33  %.  Především  v gastronomii  totiž
polotovary a hotové výrobky uspoří námahu v kuchyni a v pasterizované podobě
zabraňují nebezpečí salmonelózy. „Poptávka po vaječných výrobcích se zřejmě
stabilizuje  na  zhruba  jedné  třetině  celkové  spotřeby,  a  to  je  segment  trhu,  u
kterého platí v první řadě cena, na etické aspekty výrobních metod však sotva
někdo hledí“, konstatuje Mettler a dodává: „V oblasti vaječných produktů nemají
drahá švýcarská vejce přirozeně žádnou šanci.“ Z celkových 450 milionů vajec,
která jsou ročně konzumována v podobě vaječných produktů, pochází pouze 5 %
od švýcarských slepic.
Švýcarská  produkce  vajec  sice  od roku 1986 v absolutních číslech  tendenčně
klesá (→ Graf 1). To ovšem nemá původ ve vyšší ceně vlivem ochrany zvířat,
nýbrž v klesající spotřebě vajec (→ Graf 6).
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…a na stejně vysoké ceně
Švýcarští výrobci vajec si udrželi svůj podíl na trhu – a v konkurenci obstáli bez
poklesu  cen!  Srovnání  cen  zemědělských  výrobců  a  výrobních  nákladů
(→ Graf 4) ukazuje následující:

 Ceny výrobců dosažené v průměru za jedno vejce byly již dlouho 2 až
10  %  pod  výrobními  náklady,  což  znamená  jen  částečné  pokrytí
výrobních nákladů výrobců.

 Od  roku  1991  (ukončení  provozu  bateriových  klecí)  prudce  stouply
výrobní náklady, o 12 %, dosažené ceny ovšem jen o necelá 4 % – tzn.
ceny byly „pouze“ 8 % pod náklady, tedy v rozmezí dřívějších let.

 Od roku 1996 ceny výrobců klesaly, ale díky snížení cen u pícnin klesly
také výrobní náklady.

 Švýcarské  vejce  stojí  i  dnes  přibližně  dvojnásobek  importovaného
vejce.  Rozdíl  se  mírně  zmenšil,  ne  však  proto,  že  by  švýcarští
producenti  snížili  cenu,  aby  se  udrželi  na  trhu,  nýbrž  kvůli  snížení
výrobních nákladů v tuzemsku a lehkému zdražení  vajec dovážených
(→ Graf 2).

Přeorientování chovu nosnic na jiné systémy tedy pro švýcarské výrobce nebylo
ztrátou (navíc).  Pokud by švýcarské vejce bylo ještě stále z bateriových klecí,
dařilo  by se producentům asi  hůře,  jelikož  by na trhu nemohli  konkurovat  o
polovinu levnějšímu importovanému vejci.

Rozevřené nůžky mezi výrobní a prodejní cenou
Je  ovšem  znepokojivé,  že  se  ceny  zemědělských  výrobců  od  roku  1998
pravidelně  pohybují  asi  20 % pod výrobními  náklady,  zatímco spotřebitelské
ceny  zůstaly  na  stejné  úrovni  a  podíl  odbytu  švýcarských  vajec  dále  rostl
(→ Graf 6). Podle Mettlera mají na tomto paradoxním vývoji vinu urychlované
přesuny  v produkci  vajec  v   80.letech:  pryč  od  specializovaných  podniků
s vlastní sítí odbytu směrem k drobným zemědělským výrobcům, kteří svá vejce
dodávají  výkupnám  nebo  do  prodeje.  Roku  1996  však  byla  ukončena
„systémová“ ochrana trhu s vejci, který přešel na převážně liberální uspořádání;
přestaly existovat „chráněné“ provozy a státem garantované ceny vajec.
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„V tvorbě cen má trh ještě značné obtíže najít tržní cestu“, říká Mettler – právě
proto, že producenti již nedodávají přímo spotřebiteli, ale jsou zcela závislí na
meziobchodu.  Přibližně  polovina  švýcarské  produkce  vajec  se  prodává  ve
smluvním rámci.  Ale  jednotliví  producenti  nemají  vliv  na  množství  určené
odběratelem,  musí  je  dodat  za  každou  cenu.  Obchodníci,  sami  pod  tlakem
liberalizace,  tlačí  na cenu,  aby udrželi  marži.  Od roku 1996 totiž nedostávají
žádné dotace z pokladny pro vyrovnávání cen. Navíc jim přibyla konkurence v
podobě  prodávajících  bývalých  sběren.  Dokud  „chránění“  producenti  vajec
přicházeli ke svým penězům díky garantovaným cenám, neviděli důvod, proč by
se měli organizovat. „Teď jsou ztraceni“, míní Mettler, jenž se je již po léta snaží
zorganizovat.
Jak  vůbec  mohou  výrobci  dodávat  za  ceny,  jež  se  pohybují  pod  výrobními
cenami? Odkud berou aktuálních 5 až 6 centů zisku4, jež chybí za jedno vejce?
„Své investice již neamortizují a ušetří tak 3 centy na jedno vejce“, vypočítává
Mettler, „a nevyplácejí si sami svou práci, což činí další 3 centy na jedno vejce.“
Jak dlouho to mohou dělat? „Už dlouho ne.“ Proto chce Mettlerův svaz změnit
smlouvy s obchodníky. Pokud ale bude ve svazu organizována pouhá polovina
producentů, půjde to jen obtížně prosadit. Proto chce svaz rozvinout alternativní
odbyt, aby výrobci mohli na obchodníky zatlačit přerušením dodávek.

Přímé platby za ještě lepší chov slepic
Pro  rostoucí  podíl  producentů  vajec  to  vypadá  trochu  méně  ponuře.  Jelikož
chovají  slepice ještě lépe než to předepisuje výnos o ochraně zvířat,  dosahují
nejen  o  něco  vyšší  tržní  ceny,  ale  dostávají  také  státní  ekopříspěvky.  Kdo
poskytuje  svým  slepicím  pravidelně  výběh  (spolkový  program  RAUS  =
„Regelmässiger Auslauf“) nebo zahradu (spolkový program BTS = „besonders
tierfreundliche  Stallhaltung“),  navíc  k normálním  přímým  platbám  dostává
ekopříspěvky v přepočtu asi poloviny centu za jedno vejce. Roku 1999 tak mělo

již 42 % švýcarských slepic pravidelný výběh a
49  % alespoň zastřešený prostor  s venkovním
klimatem.  37  %  slepic  bylo  chováno
dvorkovým  způsobem,  který  splňuje  oba
programy  a  proto  dostává  dvojitý  příspěvek
(→ Graf 5).
A to je vlastně pointa tohoto příběhu úspěchu:
švýcarské  slepice  byly  osvobozeny  nejen
z klecí,  nýbrž  smějí   ve  stále  vyšším  počtu
dokonce  ven  ze  stáje.  Dnešní  výsledek
faktického  zákazu  bateriových  klecí  je  tedy
ještě pozitivnější než původně zamýšlený úkol.
Umožnily to dvě tendence:

4 1 cent = 0,01 CHF
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Zde se nachází vlastní pointa této 
historie úspěchu: Švýcarské 
slepice jsou nejen vysvobozeny z 
klecí, nýbrž smějí dokonce stále 
častěji ven ze stáje.
Výsledek faktického zákazu 
bateriových klecí je tedy ještě 
pozitivnější než původně zamýšlený
cíl.



Nová orientace zemědělské politiky
První  tendence  je  politické  povahy.  Pochází  z nespokojenosti  s nepříznivým
působením zemědělského zákona z roku 1951 a  z kritiky miliardových  dotací
neekologického zemědělství, jež produkuje přebytky a je ovládáno svazy. V roce
1990  byla  25  organizacemi  z oblasti  životního  prostředí,  ochrany  zvířat  a
spotřebitelů,  politiky  rozvoje  a  opozičních  drobných  zemědělců  odstartována
lidová  iniciativa  s úmyslem  kodifikovat  ve spolkové  ústavě  cíle  zemědělství
vyhovujícího  zvířatům, životnímu prostředí  a  tržnímu hospodářství.  Spolková
rada  a  parlament  vypracovaly  protinávrh  se  stejným  cílem,  ale  pomocí
mírnějších prostředků. Načež iniciátoři  zahnuli k protinávrhu a ten byl  v roce
1996  občany  odsouhlasen  78  %  hlasů.  Z toho  vycházející  nový  zemědělský
zákon a mnohé nové výnosy začaly platit roku 1998.
Už  roku  1992 Spolková  rada  předběhla  vývoj  první  etapou  agrární  reformy.
Přeměnila  část  dosavadních  subvencí  na  přímé  platby.  Tuto  možnost  mohla
prosadit v uruguayském jednání GATT spolu s dalšími průmyslovými zeměmi
(„green  box“: státní  subvence  jsou dovoleny pouze tehdy,  pokud nepodporují
produkci). Spolková rada navíc k tomu stanovila, že výše uvedené přímé platby
budou určeny pro speciální ekologické dávky (ekopříspěvky).

Druhé tendenci bude věnována další kapitola.
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Vzpomínky jednoho z výrobců stájí

Ve  Švýcarsku  nejrozšířenější
voliérový  systém  Natura  pochází  od
firmy  Inauen  (Big  Dutchman)
v Appenzellu.  Vlastník  Urs  Inauen
vzpomíná:  „Koncem roku  1986 jsme
předvedli  naši  voliéru Natura – první
systém  se  čtyřmi  jasně  oddělenými
funkčními  okruhy  na  třech  patrech,
pásovým  dopravníkem  pro  odkliz
trusu  a  integrovaným  hnízdem.
Odborníci  tenkrát  kroutili  hlavou:
Inauen se zbláznil,  nedal  ani  krmivo
do třetího patra.“

Nátlak obchodních řetězců
Po  čtyřech  měsících  bylo  všechno
jinak:  „Přirozeně  tu  byl  tlak  ochrany
zvířat,  ochrany  životního  prostředí,
zákona a médií. Odklon od klecových
chovů ale prosadily obchodní řetězce.
V březnu  1987  oznámily  Migros  a
Coop  písemně  svým  dodavatelům
vajec,  že  od  roku  1989  již  od  nich
nebudou  odebírat  žádná  vejce
z bateriových  klecí.“  Nápad  k  těmto
téměř  současně  zaslaným  dopisům
obchodních  řetězců  vznikl  dle
Inauena  při  náhodném  rozhovoru
„vaječných  šéfů“  Hermanna Tannera
(Migros)  a  Ernsta  Seilera  (Coop)
během  cesty  vlakem.  „Pak  šlo
všechno  velmi  rychle.  Chovatelé
k nám přicházeli v zástupech – a jako
první  ti,  co  ještě  před  nedávnem
tvrdili,  že by spíš prodali svou tchýni
než  by  vyhodili  klece  a  že  dokonce
nechají  projít  zákonnou  lhůtu
k přestavbě  do  roku  1992  a  půjdou
pak  až  ke  spolkovému  soudu.
V letech  1987  až  1989  jsme  byli
zakázkami  na  stavbu  stájí  zavaleni.
Cíl, který si daly Migros a Coop, mohl
být splněn s půlročním opožděním. A
roku  1990  již  mělo  přestavbu
objednáno více než 80 % švýcarských
bateriových provozů .“

Přestavbu podpořily i finanční pobídky,
říká Inauen. Obchodní řetězce zřejmě
měly  zájem  na  prodeji  drahých
švýcarských vajec, protože lze na tom
dobře vydělat.  A chovatelé slepic byli
k přestavbě motivováni  příplatkem za
ochranu zvířat dvěmi až třemi centy na
jedno  vejce.  „Švýcarští  drůbežáři
vlastně dělali všechno, co se od nich
vyžadovalo. Do roku 1998 měli na to i
peníze.  Od té  doby  jim byly  výkupní
ceny  tlačeny  dolů,  takže  nyní  jsou
změny  už  sotva  možné.  Mnozí
producenti  totiž  neznají  své  vlastní
náklady,  a ty jsou u nových systémů

vyšší než tenkrát u těch bateriových.“
V evropském  rámci  hraje  chování
velkých  maloobchodních  řetězců
patrně  ještě  mnohem  důležitější  roli.
Evropská unie oproti Švýcarsku nezná
prověřovací  a  povolovací  řízení  pro
alternativní  systémy.  „Bez  jasných
zákonných  předpisů  ústí  soutěž  v to,
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kdo  do  systému  natlačí  víc  slepic“,
říká  Inauen.  Obává  se,  že  evropský
odklon  od  bateriových  klecí
rozhodnutý  v roce  2000  by  mohl
minout  cílový  rok  2012  a  „skončit  v
chaosu“.

Málo chuti k exportu
Je  to  tedy  šance  pro  jednoho
z vedoucích výrobců stájí pro drůbež?
Inauen  nesouhlasí:  „Samozřejmě  že
máme zkušenostní náskok. Měli jsme
také  vždy  mnoho  návštěv  ze
zahraničí.  V Německu  se  nám
s voliérami  rovněž  daří.  Náš  systém
šetří finance; to je rozhodující,  neboť
stáje  se  kupují  podle  ceny.  I
Holanďané chtějí tento systém, ale se
čtvrtou  etáží  a  s hnízdem  v pátém
mezipatře – to se blíží katastrofě! My
jsme  to  v roce  1988  vyzkoušeli,  ale
nejde to; protože jak chcete na pátém
patře  slepice  kontrolovat?  Směrnice
EU  pro  voliéry  předepisuje  od  roku
2012  maximální  hustotu  osazení  16
slepic  na  čtvereční  metr  podlahové
plochy.  Holandským  producentům  je
to ještě málo – z toho vstávají vlasy
na  hlavě!  Pro  výrobce  stájí  je  to
zkrátka  zajímavější  prodávat
intenzivní systémy. A chovatelé hledí
pouze  na  snížení  výrobních  cen:  je
požadována  co  největší  hustota
osazení  na  čtvereční  metr,  ale  na
zanesená vejce dnes nikdo nemyslí…

Kvůli  tomuto  tlaku  na  cenu  jsme  od
Big Dutchman také už ztratili zakázky.“

Myslet také na odchov!
Big Dutchman je celosvětové sdružení
firem  stavějících  ustájení,  jehož  je
Inauen  členem  a  jehož  jménem
vystupuje  v zahraničí.  Ale  ne,
exportovat nechce, říká Inauen, to by
pro něj  bylo  dlouhodobě nerentabilní.
Kdo  dodává  stáje,  musí  rovněž
zajišťovat servis. Soustřeďuje se raději
na udělování licencí. Ze své švýcarské
výroby  dodává  dnes  už  jenom
samostatné díly a stroje. Svůj náskok
v know-how vidí skepticky: „Ten bude
brzo zastaralý. Ve Švýcarsku máme 2
000 až 6 000 slepic na jeden stájový
úsek. V Anglii to je 20 000 slepic..“
Inauen  a  Big  Dutchman  mezitím
nasbírali  zkušenosti u větších staveb.
Například  v  německém Rügenu,  kde
se mělo stavět sedm stájí pro 100 000
slepic,  jeden  z prvních  velkých
voliérových  projektů  v Německu.
Inauen  prosazoval,  aby  předtím  byla
stanovena  odchovna  a  ta  byla  také
jako  první  přestavěna  na  voliéry.
„Odchov  a  chov  nosnic  musí  být
vzájemně přizpůsobeny. Ve Francii se
provádí  odchov  s 20  kuřicemi  na
čtvereční  metr  podestýlkového chovu
– později  je jen velmi obtížné umístit
slepice  do  voliér,  jelikož   neměly
příležitost se naučit pohybu.“
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Kapitola 6

… trh táhl

O tom, že Švýcarsko mohlo upustit od chovu v bateriových klecích a silně svůj
chov slepic zlepšit, se rozhodovalo nejen v politice, nýbrž především na trhu. A
byl  to  trh,  který prosadil  chov slepic   na podestýlce,  ačkoliv podestýlka  není
zákonem předepsána.

Obchodní řetězce se řídí zákonem na ochranu zvířat
Rozhodující  vliv  mělo  chování  dvou  předních  obchodních  řetězců  Migros  a
Coop,  které  dohromady  prodávají  více  než  polovinu  všech  ve  Švýcarsku
konzumovaných (a kolem 30 % všech ve Švýcarsku produkovaných) tříděných
konzumních  vajec.  V  roce  1987  oznámily  tyto  dva  obchodní  řetězce  svým
švýcarským producentům, že od roku 1989 od nich již nebudou odbírat žádná
vejce z bateriových klecí. „To byl od Migrosu a Coopu opravdu odvážný krok“,
potvrzuje Ernesto Hausmann, působící od roku 1986 na švýcarském vaječném
trhu (dnes u firmy EiAG). „Ale byli to především konzumenti a voliči, kteří to
prosadili.  A  média.  Přeorientování  podpořily  také  státní  ekopříspěvky.
Očekávané  problémy  v alternativních  chovných  systémech  se  neobjevily  a
především neklesla výkonnost.  Chov se zlepšil. Dnes by se sotva někdo chtěl
vrátit ke starým systémům.“
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Také vedení firem Migros a Coop* se o chov slepic dlouho nezajímalo, neboť
vejce  z bateriových  klecí  šla  na  odbyt.  Teprve  když  roku  1981  spolek  M-
Frühling, silné hnutí opozičních členů družstva Migros, zahájilo podpisovou akci
za  podnikovou  politiku  bez  zvířecích  továren,  cítilo  se  vedení  Migros
povinováno reagovat.  Roku 1982 formulovalo  „Cílovou představu  o  ochraně
hospodářských  zvířat“,  která  sice  nestanovila  konkrétní  cíle,  ale  svým
směřováním se shodovala s představami vnitřní opozice. Franz Wicki, od roku
1974 činný jako poradce Migros pro otázky drůbeže, vzpomíná: „Migros by rád
již před rokem 1992 přešel na švýcarská vejce z chovu na podestýlce. Protože
však Migros vejce také dováží,  musel  odebrat  odpovídající  povinné množství
„systémových“  vajec.  Takto  jsme  byli  nuceni  prodávat  i  tuzemská  bateriová
vejce.“

Už také žádná klecová vejce z ciziny
Od roku 1992 neprodávaly již Migros a Coop žádná klecová vejce ze Švýcarska.
Ale zahraniční klecová vejce stále ano! Jelikož tedy pocházelo ještě asi 95 %
importovaných vajec z bateriových klecí, zdálo se, že není reálné zcela od nich
upustit. Jako první škrtl importovaná klecová
vejce  ze  svého  sortimentu  supermarketový
řetězec  Waro.  „Migros  a  Coop  jej  musely
následovat“,  vzpomíná  Ernesto  Hausmann:
„Někdo první být musí a konkurenty pak nutí
k napodobení.“
Roku 1995 zadal Migros svému výrobnímu
manažerovi   Petru  Diethelmovi  úkol
poohlédnout  se  v Evropě  po  provozech
s chovem  na  podestýlce,  které  odpovídají
švýcarským  požadavkům.  Koncem  roku
1995  se  Migros  rozhodl  pro  chovy
v Německu  (kontrolované  organizacemi
Deutscher  Tierschutzbund/  KAT)  a  ve
Francii  (Qualité  France).  Od  jara  1996  už
neprodaly ani Migros ani Coop jediné tříděné
konzumní vejce z bateriového chovu. A jak
nato  zareagovali  zákazníci?  „Ani  pozitivně,
ani negativně“, říká Diethelm a vysvětluje to
částečně  tím,  že  se  podíl  importovaných
vajec  u  Migros  již  od  roku  1993  snižoval
(→ Graf 7).  Kdo  chtěl  po  roce  1996  ještě

* Podle Hausmannova mínění podporoval Coop přestavbu stejnou měrou jako jeho konkurent 
Migros, a to hlavně výběhový chov (Coop-Naturaplan). V datech Coopu však schází některé 
podrobnější údaje.
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Diplomovaný  chovatel  drůbeže
Franz  Wicki  od  roku  1974
kontroluje  všechny  švýcarské
chovatele  drůbeže,  jež  dodávají
vejce  pro  Migros;  vždy  bez
ohlášení.



nakoupit  nejlevnější  klecová  vejce,  šel  tedy  k Denneru,  discountu  s nízkými
cenami.

Vaječné produkty ovšem hlavně z bateriových klecí
Také po roce 1996 importovaly Migros a Coop ještě klecová vejce:  ve formě
zpracovaných  produktů  nebo  surovin  k jejich  výrobě.  I  v této  oblasti  se  oba
obchodní řetězce pokoušely o náhradu vejci  z chovu na podestýlce.  Takže od
roku 1998 již neměly v sortimentu žádné těstoviny, k jejichž výrobě byla použita
klecová vejce.  Migros mezitím začal s výrobou svých majonéz a snídaňových
nápojů  z neklecových  vajec.  Diethelm  ale  varuje  před  iluzemi:  „Vaječné
produkty jsou zcela jiný, mezinárodní trh.“ Odklon od klecových vajec je prý
bez  problému  možný  u  jednotlivých  potravin,  ale  ne  průběžně  celým
sortimentem.

Podpora systémů, které jsou pro slepice nejpřijatelnější
Zatímco prodej vajec z bateriových klecí a importovaných vajec obecně ubýval,
nacházela vejce ze zvířatům obzvláště vyhovujících chovů stále větší odbyt. Oba
obchodní řetězce aktivně podporovaly chovy s výběhem nebo zimní zahradou.
Díky vyšší marži to také nebylo pro obchodní stránce nezajímavé – tím více, že
část  zvýšených  výrobních  nákladů je  již   vyrovnávána státními  ekopříspěvky
(→ Graf 5).

Rozhodující  bylo,  že  trh  a  politika  se  navzájem  pozitivně  doplňovaly  a  tím
zesílily  účinek.  Je  to  především zásluhou této  synergie,  že  švýcarské  slepice
nejen  opustily  bateriové  klece,  ale  v sílící  míře  užívají  svobod nad  zákonem
předepsaný rámec.
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Kapitola 7

Daří se švýcarským slepicím lépe?

Je nesporné, že dnešní životní podmínky slepic ve Švýcarsku jsou lepší než za
časů  bateriových  klecových  chovů.  Názory ale  nejsou  jednotné v otázce,  zda
slepice  dnes  žijí  zdravěji  než  tehdy.  Ačkoliv  od  roku  1992  počet  případů
salmonelózy  a  Newcastelské  choroby  (NCD)  ve  Švýcarsku  klesl,  zůstává
v otázce  zdraví  zvířat  nepřeklenutá  propast  mezi  zastánci  bateriových  klecí  a
obhájci druhově vyhovujícího chovu.
Alois Mettler, jednatel  Svazu švýcarských chovatelů drůbeže, shrnul svůj názor
na  věc  roku  1996  před  parlamentní  frakcí  německých  sociálních  demokratů
takto: „Tyto nesporné výhody alternativních chovných systémů mají pro slepice
ovšem kosmetickou vadu, že jsou pro ošetřovatele při obsluze složitěji dostupné
a málo přehledné. Nemocná a uhynulá zvířata se tak rychle nenajdou a k úklidu
po vystájení hejna musí být často demontováno celé zařízení, aby se vyčistily
veškeré úkryty parazitů a zárodků nemocí.“

Více nemocí kvůli podestýlce?
„Většina  chovných  systémů  ve  Švýcarsku“,  říká  dále  Mettler,  „poskytuje
slepicím,  ačkoliv  to  není  předepsáno,  hrabaniště.  To  je  jistě  chvályhodné
z hlediska ochrany zvířat a v praxi je skutečně spíše zde patrný sklon zvířat ke
klidnějšímu chování než u systémů bez podestýlky.  Ale způsobili jsme si tím
těžké  problémy  z  hlediska  hygieny.  Vedle  z minulosti  důvěrně  známých
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ektoparazitů jako jsou vši, roztoči a čmeli, již se v bateriových klecích prakticky
již nevyskytovali, trápí nás, nebo spíš slepice, především kokcidióza: tím, že se
tato zvířata pohybují ve svém vlastním trusu a v trusu celého hejna, a trus často
také  pozřou,  rozšiřuje  se  takto  nebezpečná  střevní  choroba  velice  rychle  po
celém hejnu a pokud není včas objevena, může způsobit značné ztráty.“
Mettlerovo tvrzení, že kokcidióza, způsobená střevními parazity, je podporována
podestýlkou, bylo ale již v roce 1989 silně oslabeno vědeckým průzkumem na
Švýcarské škole pro chov drůbeže v Zollikofenu. Autorka Franziska Matterová
došla  k závěru,  že  rozhodujícím  faktorem  není  vlastní  podestýlka,  nýbrž  její
vlhkost.  Je  obzvláště  důležité  udržet  podestýlku  suchou,  neboť  zárodky
kokcidiózy potřebují ke svému vývinu vlhkost. Matterová dále doporučuje, aby
se během odchovu mladým zvířatům nechala kokcidióza prodělat, aby si mohla
vypěstovat  co  nejlepší  imunitu.  Užití  léků  (kokcidiostatika)  nedoporučuje,
jelikož tyto brzdí imunizaci. Jako další faktory, jež podporují kokcidiózu (a jiné
nemoci),  objevila  Matterová  stresové  stavy způsobené přestěhováním do jiné
stáje, zahájením snášky a vysokou snáškovou výkonností.
Roku 1992 byly tyto poznatky na  Švýcarské škole pro chov drůbeže potvrzeny
dalšími výzkumy. Autoři Amgarten a Meierhans jmenují jako hlavní faktory u
kokcidiózy a jiných ekonomicky významných drůbežích onemocnění: chybějící
přirozenou  imunizaci  při  odchovu,  špatnou  nebo  vlhkou  podestýlku,  příliš
vysokou  hustotu  osazení,  chybějící  hřady,  příliš  málo  světla,  stres  po
přestěhování  do  jiné  stáje  a  špatnou  ventilaci.  Nadja  Brodmannová,  drůbeží
expertka při kagfreiland, organizaci na ochranu hospodářských zvířat, dodává, že
důležitý je přístup přímého slunce kvůli desinfekčnímu působení ultrafialového
záření. Dále upozorňuje na to, že trus pod hřady musí být od zvířat oddělen, a
poukazuje na dnes možné očkování Paracox, jež se zvířatům aplikuje do pitné
vody a které velice účinně působí proti kokcidióze.
Martin Häne sice roku 1999 zjistil ve svém reprezentativním výzkumu, že u 72
% hejn s podestýlkou byly zjištěny zárodky kokcidiózy v trusu, u osmi hejn bez
podestýlky ovšem jenom v jednom případě. Häne ale dodává: „Nutno však brát v
úvahu, že v době průzkumu si chovatelé zvířat jen málokdy stěžovali na akutní
problémy s kokcidiemi.“ A shrnuje: „Přítomnost stádií parazitů ve vzorku trusu
během návštěvy neměla vliv na mortalitu a snáškovou výkonnost.“

Rozhoduje kvalita péče
Vzestupnou tendenci  ovšem vykazuje  napadení  entoparazity.  Mettler  zmiňuje
histomonadozu, jež se vyskytuje především v chovech s výběhem. Häne našel při
svém výzkumu červí vajíčka u 75 % hejn s výběhem, ale pouze u 43 % hejn bez
výběhu. Na rozdíl od kokcidií musí být dle Matterové cílem uchránit hejno od
napadení. Jako opatření doporučuje pečlivé čištění a dezinfekci, vždy kompletní
vystájení  a  nastájení  hejna  slepic,  u  chovu  s volným  výběhem  dobrý
management  pastvin  a  pro  případ  špatného  počasí  krytý  výběh  (prostor
s venkovním klimatem).
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Shrnuto: Zdravotní stav slepic je závislý na tom, jak dobře se o ně chovatel stará.
To potvrzuje také Werner Thomann, bývalý ředitel  Švýcarské školy pro chov
drůbeže.  „Malochovy zvířat  již  nejsou  moderní!  Obchodní  řetězce  shledávají
nerentabilním,  objíždět  kvůli  vejcím  malá  drůbeží  hospodářství“,  kritizuje
Thomann. Naráží tím na vývoj ve Švýcarsku v 90. letech, kdy na místo starých
rozšířených provozů s 500 slepicemi nastoupily provozy s několika tisíci slepic,
až po maximálně povolenou hustotu osazení 12 000 slepic.  O co nemožnější
musí  být  vhodná  péče  o  zvířata  v obrovských  zahraničních  provozech
s desetitisíci  slepic,  ošetřovaných  většinou  jedinou  pracovní  silou,  jež  může
věnovat jedné slepici pouze zlomek vteřiny za den.

Více konfliktů než v bateriových klecích?
Roku 1996 zmínil Mettler před sociálně demokratickou frakcí další problém, ke
kterému prý v bateriových klecích dochází zřídka, ale v alternativních systémech
dělá  starosti:  „Přestože  chovy  zdánlivě  vyhovují  zvířatům  a  jsou  adekvátní
živočišnému druhu, slepice se vzájemně napadají, klovají si peří, vytrhávají si je
a  nezdrží  se  ani  kloakálního  kanibalismu.  Ruth  Morgensternová,  (někdejší)
drůbeží veterinární lékařka v Institutu pro zvířecí patologii na Universitě Bern,
k tomu poznamenává,  že kloakální  kanibalismus -  často s vyrváním střev – a
otevření břicha odspodu se v bateriových klecích vyskytují zřídka, jelikož zvířata
mají  navzájem příliš  malý pozorovací  odstup a omezené možnosti  napadení.“
Thomann  k tomu dodává,  že  „se  všemi  těmito  novými  systémy  se  navrátily
veškeré staré nemoci a že k nim člověk musí mít respekt, jak to před více než
deseti lety již říkala Ruth Morgensternová“.
Že se klování peří a kanibalismus vyskytují  ve stájích bez podestýlky „takřka
zákonitě  a  s velkou  četností“,  konstatovali  Hans  Oester  a  Ernst  Fröhlich  ze
Švýcarského  úřadu  pro  prověřování  stájových  zařízení již  v roce  1986.  Ale
podestýlka a možnosti zaměstnání samy o sobě nemohou vyloučit klování peří a
kanibalismus;  jak  zdůrazňuje  Nadja  Brodmannová:  „To ukazuje  na  to,  že  se
jedná  o  problém  způsobený  mnoha  faktory,  mezi  jinými  například  genetika,
odchov, potrava, chovný systém a management chovu. Zaměstnání zvířat hraje
ale určitě důležitou roli.“
Nosnice  stráví  30  až  50  procent  dne  příjmem a  hledáním potravy  (normální
chování).  Vedle  zajištění  obživy  mají  slepice  také  potřebu  hrabat,  zobat  a
zobákem zpracovávat různé materiály. Pokud tyto materiály chybí, poslouží jim
jako náhrada peří ostatních slepic.

Zohlednění původu kuřic a jejich odchov
Häne roku 1999 na základě literatury konstatoval: „Klování peří, jeho požírání a
kanibalismus se vyskytují především v intenzivních chovech, ale v zásadě k nim
dochází  ve  všech  chovných  systémech.  V bateriových  chovech,  kde  je
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v důsledku  tzv.  „supercrowdingu“  („přeplnění“  klecí  způsobené  vysokou
hustotou osazení – pozn.redakce) agresivita slepic nižší a kde jsou slepice navíc
často chovány se zkrácenými zobáky a za jednoduše kontrolovatelných vnějších
podmínek, ztratily uvedené poruchy chování z velké části hospodářský význam a
octnuly se mimo zájem vědy.“ Thomann ovšem zdůrazňuje, že se tyto poruchy
nevyskytují  ani  v  bateriových  klecích  s nízkou  hustotou  osazení,  tedy  bez
„supercrowdingu“.
Význam poruch chování se po objevení alternativních chovných způsobů opět
zvýšil, konstatuje Häne. Důležitým faktorem pro výskyt klování peří je dle jeho
studie okolnost, „že značná část chovatelů nosnic nemá vůbec žádné nebo jen
malé ponětí o odchovu a původu přikoupených kuřic.“
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Kapitola 8

Proč ne hned volný chov?

Nebylo by bývalo lepší využít  u přestavby chovu drůbeže příležitosti a učinit
hned  celý  krok,  místo  toho,  aby  se  investovalo  200  milionů  franků  do
kompromisu? Proč hned nepřestavět vše na chov s volným výběhem?
Podle Aloise Mettlera  ze  Svazu švýcarských  chovatelů  drůbeže (VSGH) to  je
„špatně  položená  otázka“  a  v rozhovoru  to  zdůvodňuje  takto:  „Kdo  si  před
odklonem  od  bateriových  chovů  chtěl  koupit  vejce  ohleduplná  ke  zvířatům,
musel koupit vejce z chovu na podestýlce. Od roku 1992 to ale odpovídalo jen
zákonnému minimu; od té doby pocházejí vejce ohleduplná ke zvířatům z chovů
s volným  výběhem.“  Potom  odbyt  vajec  z volného  chovu  silně  vzrostl
(→ Graf 7). Z toho vyplývá, že spotřebitel musí mít možnost výběru –pokud by
byla k mání pouze vejce z volného chovu, tak by tuto možnost neměl…
Z hlediska  marketingu  má  Mettler  asi  pravdu.  Ale  co  z hlediska  slepic?  A
z hlediska  producentů  vycházejících  z toho,  že  intenzivní  chov  do  budoucna
nebude tím, co uspokojí ochránce zvířat a zaručí, že konzumenti zaplatí férovou
cenu?
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Z posouzení vhodnosti nových chovných systémů pro nosnice (→  kapitola 3) již
Hans  Oester  a  Ernst  Fröhlich  učinili  závěr,  že  „vhodně  koncipovaný  a
provozovaný  chov  s volným  výběhem“  vyhovuje  všem  požadavkům.  To
znamená,  že  u  ostatních  chovných  systémů  se  dělají  víceméně  kompromisy
v neprospěch slepic.
Pro chov s volným výběhem se od roku 1972 angažovala hospodyně a malířka
Lea  Hürlimannová  se  svou  „Spotřebitelskou  pracovní  skupinou  pro  chov
hospodářských zvířat“ (KAG, dnes kagfreiland). Společně s rolnickými provozy
dokazovala,  že to jde jinak. Nejdříve s vejci  z volného výběhu z malých hejn,
která byla zprvu dodávána přímo konkrétním spotřebitelům, později do obchodů.
KAG měla  již  od  začátku  za  cíl  víc  než  jen  ochranu  zvířat.  Podporovala
samostatnost producentů, aby je vyvedla ze závislosti na výkupních organizacích
a státem dotovaných cenách. Prosadila minimální ceny, jež vyrovnávají zvýšené
náklady u volného chovu.  A zasazovala se o jasné,  transparentní  označování
výrobků s úplnou identifikací výrobce – v té době novum. Díky jejím dobrým
kontaktům s médii byla se snahami KAG brzy seznámena širší veřejnost.

Chov na podestýlce jako kompromis
Přibližně ve stejné době se situací švýcarských producentů vajec začal zabývat
také curyšský provozovatel bateriových klecí Peter Bosshard. Přišel s nápadem
přemístit  část  svých  slepic do haly s podestýlkou a prodávat jejich vejce pod
názvem  „sunn  ei“.  Jako  partnera  získal  Švýcarskou  společnost  pro  ochranu
zvířat (SGT/ Pro Tier). Společně s ní představil roku 1974 tento projekt médiím.
Při  této  příležitosti  opakoval  zakladatel  SGT  Eugen  Seiferle  svou  kritiku
bateriového chovu (→ kapitola 2) a zdůraznil: „Pokud už se lidé domnívají, že se
neobejdou  bez  intenzivního  chovu  slepic,  pak  je  chov  na  podestýlce  tím
způsobem chovu, s nímž se dá souhlasit i z hlediska ochrany zvířat.“ To bylo
řečeno diplomaticky; Seiferle určitě nebyl nakloněn tomuto chovu slepic.
Média informovala obšírně a se sympatií a poptávka po těchto trochu dražších
vejcích  „sunn  ei“  s kontrolní  nálepkou  SGT se  zasloužila  o  rychlý  přírůstek
prodejních míst.  Svaz chovatelů drůbeže,  tehdy prosazující  bateriový klecový
chov, se distancoval od „drobného krátkodobého pokusu“ curyšského chovatele.
Zároveň  si  ovšem  někteří  detailisté  z řad  provozovatelů  bateriových  klecí
z curyšské  oblasti  nechali   vytisknout  etikety,  jež  textem  i  vzhledem
napodobovaly nálepky SGT.

Diskuse mezi ochránci zvířat
Také  KAG byla imitována – farmářem „sunn ei“,  jenž kopíroval,  co  KAG již
předvedla v malém. Kopie ovšem měla nižší úroveň co se týče chovu zvířat i
serióznosti. Od roku 1976 se SGT distancovala od „sunn ei“. Nedosáhla toho,
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aby  se  „sunn  ei“  dalo  kontrolovat;  producenti
chovali  jak  v klecích,  tak  i  na  podlaze  pouze
slepice hnědovaječného typu.
KAG předtím  opakovaně  kritizovala  spolupráci
SGT  a  „sunn  ei“.  Jak  veřejně  tak  i  uvnitř
spřátelené  SGT zdůrazňovala  KAG,  že  chov  na
podestýlce  není  skutečnou  alternativou
k bateriovým  klecím,  nýbrž  špatným
kompromisem,  který  by  právě  ochránci  zvířat
neměli  dělat.  S  ohledem  na  zastřešující  svaz
Švýcarské  ochrany  zvířat  STS,  který  mezitím
převzal  kontrolu  vajec  z chovu  na  podestýlce,
napsala  Lea  Hürlimannová  v roce  1979
v informačním periodiku SGT: „Pomocí nálepky
ochrany zvířat  na vejcích z chovu na podestýlce
se  udržuje  při  životě  bateriový  chov  stejného
velkovýrobce  vajec!  KAG neuzavírá  smlouvy
s producenty,  kteří  provozují  dva  nebo dokonce
tři druhy chovu.“
Ve  výroční  zprávě  z roku  1979  shrnula  SGT
interní  diskusi:  „Naše  společnost  vždy
prezentovala podestýlkový nebo halový chov jako
alternativu k chovu slepic  v bateriových  klecích,
jelikož  slepice  mohou  v dobře  vedeném
podestýlkovém  chovu  uspokojit  svoje  druhově
specifické  potřeby.  Nikdy  jsme  neskrývali  svůj
názor,  že  se  u  podestýlkového  chovu  jedná  o
kompromis,  protože  předpoklad,  že  chovatel
slepic  v bateriových  klecích  přesedlá  přímo  na
chov  s volným  výběhem,  je  naprosto  iluzorní.“
Také byl  odcitován propočet  KAG,  „že spotřeba
vajec  by mohla  být  v naší  zemi pokryta,  kdyby
měl  každý  chovatel  průměrně  50  slepic,  a  to
s pícninami z vlastního provozu.“

Zmatečné deklarace
Kontroverzní aktivity tím nebyly ukončeny,  o to
více  když  STS roku  1988  spustil  svou  akci
„Labužník  se  srdcem“.  KAG polemizovala  s
takovou  drahou  propagační  kampaní,  která
ukazovala  zvířata  s volným  výběhem,  zatímco
požadavky  „Labužníka“  to  závazně
nevyžadovaly.  Prodávaly  se  zde  pod  jednou

63

Lea  Hürlimann  †,  zakladatelka
„KAG, Spotřebitelské  pracovní
skupiny  pro  chov  hospodářských
zvířat  šetrný  ke  zvířatům  a
prostředí“ (dnes: kagfreiland):

„KAG musela  často  čelit  kritikám,  že
přes svou snahu nebude mít úspěch.
Švýcarská ochrana zvířat STS se o to
pokouší  jinou  politikou,  která
zohledňuje  co  možná  nejvíc
svazových  zájmů.  Velikost  znamená
moc. Ale přinese moc i kvalitu, životní
kvalitu, přinese vůbec změnu? Většina
vajec  z chovu  na  podestýlce,
s nálepkou  ochrany  zvířat,  pochází
z provozů,  jež  vyrábějí  svoje  vejce
převážně  v klecích,  menším  dílem
v chovech na podestýlce a někdy ještě
také  v mizivé  míře  v chovu  s volným
výběhem.“

Ze sdělení  Švýcarské společnosti  na
ochranu zvířat, 2/1979



nálepkou  vedle  vajec  z volného  výběhu  hlavně
vejce z chovu na podestýlce. – Když ale koncem
roku 1994 „Labužník“  zmizel  z trhu,  našly také
STS a  KAG v jednotlivých  případech  cestu
k dobré spolupráci.*

KAG kritizovala  také  označení  „chov  na
podestýlce“  jako  matoucí.  Reprezentativní
průzkumy  u  spotřebitelů  skutečně  opakovaně
ukázaly, že si polovina dotázaných myslí, že vejce
z chovu na podestýlce pochází od slepic s volným
výběhem.  KAG ale  bezúspěšně  žádala  od
spolkových  úřadů,  aby  označení  „chov  na
podestýlce“  bylo  nahrazeno  označením  „halový
chov“,  kterému spotřebitelé  dle  průzkumů jasně
rozumějí.  Obchod  i  výrobci  se  bránili  tomuto
požadavku na jasnou informovanost spotřebitelů.
Rychleji našla KAG koncem 80. let porozumění u
kruhů  v Rakousku  a  Německu,  jež  se  začaly
pokoušet  o zlepšení zemědělského chovu zvířat.
Základní  požadavky  KAG převzala  pracovní
skupina  spotřebitelů  a  výrobců  z Vorarlbergu
(KOPRA).  O  něco  později  založená  vídeňská
pracovní  skupina  Kritická  veterinární  medicína
(dnes  Freiland-Verband)  naproti  tomu  nejprve
plánovala,  že  své  označení  bude  propůjčovat  i
vejcím  z chovu  na  podestýlce,  ale  na  poslední
chvíli se nechala přesvědčit,  že by to bylo málo
důsledné.  A  konečně  v Německu  si  dal  spolek,
založený po mnohých předběžných průzkumech a
pojmenovaný  „neuland“,  předpisy  rovněž  ve
smyslu KAG.

Nejen otázka srdce
Zda  se  člověk  rozhodne  pro  vejce  z volného
chovu  či  pro  vejce  z chovu  halového,  je  také
otázkou  srdce.  Ale  láska  ke  zvířatům  není  to
jediné,  co  rozhoduje.  Dobrý  chov  zvířat  není
pouze úkolem chovatelů.  Jak dobře jsou zvířata
chována, záleží také na cenách za jejich produkty.

* Přes všechny názorové rozdíly u alternativ, jež by měly být 
podporovány, byly všechny organizace pro ochranu zvířat 
vždy zajedno v otázce zákazu baterií - s "vylepšenými" 
klecemi či bez nich.
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Nadja Brodmann, etoložka, od roku 
1997 expertka kagfreiland:

"Z etologického pohledu jsou nejlepší 
ty chovy slepic, jež vedle velkorysého 
a pro živočišný druh vhodného 
stájového zařízení poskytují také 
přístup k zimní zahradě a každodenní 
výběh na pastvu. V pravém chovu s 
volným výběhem mají slepice 
strukturovanou pastvinu s  umělými 
nebo s přirozenými úkryty, která láká k
využití i za méně příznivého počasí 
(déšť, vítr, silné sluneční záření). 
Kapky deště ruší slepice většinou 
méně než lidé. Teprve pak vylézají 
chutní červi a slimáci! Když slepicím 
počasí přijde příliš extrémní, mohou se
samy rozhodnout, zda vyhledají 
přístřeší nebo se stáhnou do stáje."



Spotřebitelé a voliči, kteří se u televize rozčilují nad záběry z reálně existující
živočišné výroby, mohou změnit její příčiny, pokud jsou ochotni zaplatit výrobci
férovou  cenu  -  ať  již  v obchodě  či  přes  daně  –  takovou,  která  podporuje
ohleduplné zacházení se zvířaty.
Dokud  společnost  nebude  ochotna  akceptovat  vyšší  maloobchodní  ceny  za
výrobu  potravin,  vstřícnou  vůči  zvířatům  i  lidem,  zůstává  halový  chov
realistickým kompromisem. Předpokladem stále zůstává, že to je lidské právo
spotřebovávat tolik mnoho vajec, když „vlastně“ víme, že slepice v hale zrovna
moc šťastné nejsou.
Každý  chov  zvířat  je  vlastně  kompromis  mezi  různými  zájmy,  v nejlepším
případě  mezi  zájmy zvířete  a  člověka,  v nejhorším  případě  kompromis  mezi
zájmy producentů, obchodu a zákazníků.

Kompromis nedělat bez zvířat
Po všem, co dnes víme o tom, co je zakódováno ve zvířeti a má potřebu být
rozvíjeno,  musíme  vycházet  ze  skutečnosti,  že  by  si  zvířata  na  žádný  pád
nenechala  od  člověka  předepisovat  své  prostředí,  i  když  sama od  sebe  třeba
hledají jeho blízkost. Zvířata mají svůj vlastní způsob jak žít, jak pociťovat chuť
a cítit  bolest,  a  je  rozumné předpokládat,  že jim je  také  vlastní  svého druhu
vnitřní životní plán, jehož porušování způsobuje utrpení.
Když už člověk smí užívat zvířat – rozhodnutí, které musím udělat sám za sebe a
kterému se nevyhnu ani jako vegetarián, protože například jím mléčné produkty
nebo nosím na sobě kůži nebo chovám domácí zvíře – pak se vynořuje otázka, za
jakých podmínek ta zvířata využívám.
Marthe Kiley-Worthingtonová, anglická etoložka a farmářka, která se angažuje
za zlepšení chovu zvířat  v ekologickém zemědělství,  to precizně formulovala:
„Cílem musí být chov zvířat, jenž vytvoří pro zvíře dokonce lepší situaci, než by
mělo na svobodě, kde vždy nenajde potravu a vodu, kde nikdo neošetřuje jeho
rány nebo je neochraňuje před extrémy počasí.“ A přitom nejde jen o tělesné
potřeby. „Zvířata mají enormní pozorovací potřebu a mají smyslové schopnosti,
které  překračují  o  mnoho  schopnosti  člověka,  které  ale  v intenzivním chovu
zcela  zaniknou“,  říká  Nadja  Brodmannová,  drůbeží  expertka  kagfreilandu.  A
Kiley-Worthingtonová na to navazuje: „O fyziologických a sociálních potřebách
zvířat  toho  víme  celkem  dost.  Dozvědět  se  něco  více  o  jejich  kognitivních
potřebách  je předpokladem dalšího zlepšení chovu zvířat. Až jednou budeme
lépe  rozumět,  co  se  odehrává  v hlavách  zvířat,  budeme  muset  zcela  nově
posoudit, co zvířatům chceme, co smíme a co nesmíme způsobit.“
Toto  je  druh  kompromisu,  který  musíme  se  zvířetem  najít.  Kdyby  nebyly
možnosti vlivu obou stran tak extrémně nerovné, mohl by takový kompromis být
nazván „společenská smlouva“: Zvíře mi něco dá, i když nedobrovolně, a za to
se snažím poskytnout mu co nejvíc z toho, co mu chybí. Potravu a ochranu před
přirozenými nepřáteli a přírodními živly samozřejmě poskytuje každý chovatel
zvířat,  jenž  nechce  mít  ztráty.  Ale  dobrý chov  s volným  výběhem umožňuje
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slepicím například ještě volnost pohybu (v rámci
výběhu), prozkoumávat okolí, hledat potravu, být
ve společnosti jedinců stejného druhu, stáhnout se
do  ústraní,  prožívat  změnu  ročních  a  denních
období  a  povětrnosti,  slunit  se,  pohybovat  se  a
ležet  na přírodním  podkladu,  dívat  se  dále  než
na nejbližší  zeď.  Tento  způsob  chovu  se  jistě
nejvíce přibližuje tomu, jak by slepice chtěla žít.

I  chov  s volným  výběhem  je
kompromisem

Ani  chov s volným výběhem není  rájem zvířat;
svobodnou volbou by se nerozhodla ani  pro ten
nejhezčí systém se stájí, podestýlkou, výběhem a
pastvinou,  ale  dala  by  přednost  svobodnému
životu mezi ostatními. Pod ekonomickým tlakem
směřuje  také  chov  s volným  výběhem  ke
kompromisům, jež by neodpovídaly požadavkům
„společenské smlouvy“. Podobné kompromisy by
mohly dopadnout pro slepice brzy dokonce ještě
hůře.  Ve své rozsáhlé studii  o  chovu nosnic ve
Švýcarsku došel Martin Häne roku 1999 k závěru,
že hejna, jež mají přístup pouze k zimní zahradě,
vykazují nižší mortalitu a vyšší snáškové výkony
než  hejna  s přístupem  k pastvině.  To  utvrdí
mnohého producenta, který provozuje pastvinu už
dnes jen do té míry, aby dostával od švýcarského
státu příspěvky za poskytování  volného výběhu.
Ale kdo ví: kdyby Häneho průzkum byl rozšířen
na provozy s méně než 500 slepicemi a na hejna s
delší  životností,  vypadal  by  výsledek  možná
jinak.
Slepice s volným výběhem dnes žijí  skoro vždy
v hejnech  o  200,  500  nebo  dokonce  více
zvířatech,  všechna stejného stáří,  bez  kuřat,  bez
kuřic,  bez  starých  kvočen  a  většinou  také  bez
kohoutů („ti jenom žerou a nesnáší nic“). I slepice
s volným  výběhem  dnes  nejsou  většinou  žádné
čistokrevné slepice,  nýbrž  pocházejí  z křížených
linií  s chovným  cílem  nejvyššího  snáškového
výkonu  v prvním  snáškovém  roku;  rolník  tedy
nemůže odchovat vlastní slepice, nýbrž musí stále
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Mohou zvířata přemýšlet?

„Zvíře musí mít možnost využít celého
repertoáru  svého chování,  pokud tím
nepůsobí  utrpení  ostatním.  To
znamená, že musíme najít  cestu, jak
kvantitativně  specifikovat  omezení
v oblasti  chování.  Cílem  musí  být
chov,  jenž  zvířeti  poskytne  dokonce
lepší situaci, než by našlo na svobodě,
kde vždy nenajde potravu a vodu, kde
nikdo neošetří jeho zranění a nikdo je
neochrání před extrémní povětrností.“
„V  posledních  patnácti  letech  bylo
vyvinuto  velké  úsilí  prozkoumat
kognitivní  schopnosti  zvířat,  poznat
jejich  „duši“  nebo  „rozum“.  U  zvířat
byly dokázány daleko větší schopnosti
učení, než jsme dosud předpokládali.
Zvířata mohou užívat symbolů, mohou
plánovitě  postupovat,  samostatně  se
rozhodovat,  pamatovat  si  –  pokud je
toto tím, co nazýváme myšlením, pak
tedy zvířata určitě myslí.“

Marthe Kiley-Worthingtonová
anglická výzkumnice chování

Z Bioskopu,  1/1997 (tehdejší  časopis
organizací  „Bio  Suisse a
Forschungsinstitut für Biolandbau“)



kupovat  nové  kuřice  –  z jednostranně  zaměřeného  odchovu,  ve kterém  jsou
samčí kuřata v prvním dni života likvidována jako „bezcenná“, protože by pro
ekonomicky prosperující výkrm nepřibírala dost masa.
Také většina slepic s volným výběhem je porážena ve věku asi jeden a půl roku,
jelikož  krmivo  přes  každoroční  pelichání  (několikatýdenní  fáze,  během  níž
slepice mění peří a nesnáší vejce) se považuje za nerentabilní. Že starší slepice
snášejí  méně  často,  ale  spíš  větší  vejce,  rovněž  nepasuje  do  ekonomického
konceptu.  Bylo  by  přesto  možné  chovat  nosnice,  „jež  snášejí  po  několik  let
slušné  množství  vajec“,  potvrzuje  bývalý  ředitel  Švýcarské  školy  pro  chov
drůbeže Werner Thomann, „ale pak by už odchovné stanice neprodaly tolik kuřat
a méně by vydělaly.“

Je ohled na život příliš drahý?
Slepice by ráda žila několik let, pohromadě ve skupině asi 25 zvířat, společně
s kohoutem, třemi či čtyřmi slepicemi a kuřaty.  Dala by přednost různorodým
potravinovým a zahradním zbytkům před stále stejným koupeným krmivem, i
když s nálepkou „bio“.
Jistě by chovný systém s malými rodinnými hejny vyžadoval více know-how a
více práce na jedno vejce. Zároveň by se však daly snížit jiné výrobní náklady.
Hlavně by odpadl každoroční nákup kuřic, tedy skoro šestina výrobních nákladů
(→ Graf 4).  Hygiena  a  zdraví  by  byly  laciné  v malých,  věkově  smíšených
hejnech, která by se dala snadno přesouvat z jedné pastviny na druhou. A jelikož
by  reprodukci  a  odchov  potomstva  převzaly  opět  samy  kvočny,  daly  by  se
uspořit  investiční  náklady a  rizika moderního  odchovného provozu.  Za  vejce
z takového  očividně  trvale  udržitelného  chovu  slepic,  orientujícího  se  podle
zvířat, bylo jistě možné požadovat o něco vyšší cenu. Mohlo by se dokonce stát,
že  takový  chov  by  v souhrnu  nebyl  méně  výnosný  než  produkce  vajec
orientovaná  na  krátkodobý  maximální  výnos.  A  navíc  je  i  pro  chovatele
příjemnější pracovat se zvířaty,  žijícími jako v přírodě a která nemusejí již po
roce snášení skončit svůj jepičí slepičí život na běžícím pásu jatek.
„Dokud budeme chovat  zvířata,  nevyhneme se  zcela  jejich  zabíjení.  Musíme
však  snížit  počet  zvířat,  jež  chováme,  abychom  je  usmrtili“,  říká  Kiley-
Worthingtonová.  U  dnes  obvyklého  chovu  slepic  způsobuje  průměrný
konzument každý rok bezohledné „odstranění“ dvou „bezcenných“ zvířat: jedné
rok a půl staré slepice a jednoho čerstvě vylíhnutého samčího kuřete.

Ale kdo při pojídání vajec myslí na to, že kvůli nim musí umírat zvířata?
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Závěr:

Švýcarský recept

Nabídka v jídelníčku: Upuštění od chovu v bateriových klecích nosnic.
Nechť se vezmou následující ingredience:

1. Organizace pro ochranu zvířat, jež si jsou v zásadě zajedno ohledně cíle a
jsou schopny učinit tento cíl ve své zemi na dlouhou dobu veřejným tématem. Je
zapotřebí  prověřit,  zda  organizace  pro  ochranu  zvířat  na  to  mají  příslušné
prostředky a kapacity a zda překonávají názorové rozdíly v jiných otázkách.

2.  Spotřebitelé,  kteří  jsou ochotni  při  nákupu a konzumaci  potravin dbát  na
původ vajec a dát za vejce z chovu uzpůsobeného slepicím více peněz. Je třeba
klást důraz na informovanost konzumentů a na to, aby byl podnícen jejich zájem
– jednak znázorněním negativních případů, jednak, a to především, pozitivními
příklady a informováním o již vykonaných krocích. Ostatně: spotřebitelé jsme
všichni – neznáme se již?

3. Jasné předpisy  na úrovni zákonů a prováděcích předpisů o ochraně zvířat,
cílech,  zodpovědnostech,  kompetencích,  lhůtách  a  sankcích.  Výkon  by  měli
zajišťovat odborníci z oboru.

4.  Povolovací  řízení,  které  zaručí,  že  investice  půjdou  pouze  do  systémů
umožňujících chov, jenž vyhovuje zvířatům. Pro tento účel by měl být vybrán
centrální  a  odborně  kompetentní  úřad  s  dostatečnými  prostředky  a
kompetencemi, který bude podporován nezávislým, objektivním výzkumem.

5. Chovatelé slepic, kteří mají odvahu začít s něčím novým. Je zapotřebí získat
již brzy pro tento krok některé chovatele slepic, takže pro jejich profesní kolegy
pak bude jednodušší je následovat. Podporu by pak mělo dostat vše, co těmto
chovatelům dodá odvahy vzít odbyt vlastních vajec do svých rukou a zbavit se
tak závislosti na výkupních organizacích.

6. Maloobchodníci, kteří citlivě reagují na potřeby zprvu malého, ale stále se
rozrůstajícího  zákaznického  okruhu,  a  využívají  možnosti  dobře  prodat  lepší
produkty. Obzvláště prospěšné je získat pro změnu velké obchodní řetězce.

7. Média a organizace, které převezmou požadavky ochrany zvířat a šíří je. Pro
to je vhodné udržovat především osobní kontakty.
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8.  Agrární  politika,  jež  vytváří  rámcové  podmínky  produkce  odpovídající
zvířatům. Vhodná agrární politika se pozná podle toho, zda  podporuje zvířatům
odpovídající chovy přímými platbami a zároveň snižuje atraktivitu velkovýroby
a intenzivní produkce.

9.  Politici  a  úřady,  jež  se  zasazují  za  zavádění  a  dodržování  předpisů  a
spolupracují  s  příslušnými  výkonnými  orgány.  Je  důležité  získat  politiky
z různých  táborů,  pro  které  nebude  ochrana  zvířat  jen  tématem  krátce  před
volbami.

10.  Vzorové  chovy,  které  jdou  mnohem  dále  než  jen  k   bezklecovému
intenzivnímu chovu. Neboť chov tisíců slepic opravdu není to, co by mělo získat
další  chovatele.  Minimalistická  alternativa  k chovu  v bateriové  kleci  není  do
budoucnosti  vhodným  kořením  k  získání  a  udržení  důvěry  konzumentů  k
dražším vejcím. Většina lidí si vlastně přeje vejce slepic, které smějí žít jako
slepice.  Měla  by  být  věnována  pozornost  podpoře  modelů  tomuto  přání
odpovídajících.

Přísady 1 až 5 jsou pro dobrý úspěch nepostradatelné, další ingredience úspěch
podporují.
Koření dle země a mravů. Vařit a servírovat s láskou ke zvířatům a respektem
k bližnímu. Nepředkládat příliš horké, ale na žádný pád vlažné.
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Doslov pro ostatní země 

Varování:  Švýcarsko  je  zvláštní  případ!  „Jako  nečlen  Evropské  unie  máme
zemědělství s určitou mírou svébytnosti, která se vyznačuje především výraznou
ochranou  hranic  –  a  to  i  za  nových  podmínek GATT.“  Toto  prohlásil  Alois
Mettler  ze  Svazu  švýcarských  chovatelů  drůbeže  (VSGH) v roce  1996  před
sociálně-demokratickou frakcí Německého spolkového sněmu.
Je Švýcarsko opravdu zvláštní případ? Pro švýcarské chovatele drůbeže by to
bylo praktické. Během rozhovoru naznačí Mettler, že nemá zvláštní zájem o to,
aby  cizina  napodobovala  švýcarský  příklad,  protože  by  pak  švýcarské  vejce
ztratilo  na  trhu  výsadu  své  obchodní  pověsti… Ale  švýcarští  spotřebitelé  se
nechovají  zásadně jinak než zákazníci v jiných průmyslově vyspělých státech.
Dokud byl ve Švýcarsku povolen chov v bateriových klecích, byl odbyt vajec
z chovů odpovídajících zvířatům skromný. Vzrostl masivně teprve tehdy, když
politika a trh prosadily faktický zákaz klecového chovu.
I  agrárně-politické  podmínky  nedělají  ze  Švýcarska  příliš  zvláštní  případ.
Hraniční bariéry pro obchod se zemědělskými produkty byly v posledních letech
odbourány i ve Švýcarsku. Švýcarští zemědělci se musejí vyrovnávat s následky
liberalizace – ale to platí pro zemědělce ve všech průmyslově vyspělých zemích.
Zemědělská  politika  EU  se  zásadně  neliší  od  švýcarské.  Ano:  EU  převzala
myšlenku mléčných kvót a  později  také přímých plateb od Švýcarska – nyní
následuje  také  v chovu  slepic  to,  co  bylo  vyvinuto  v malé  „laboratoři
Švýcarsko“.
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Konec  bateriového  chovu  v EU  od
roku 2012?

Po  dlouhých  dohadech  a  intenzivním  lobování
organizací na ochranu zvířat a svazů prvovýrobců
se v červnu 1999 ministři zemědělství EU dohodli
na  „Evropské  směrnici  pro  ochranu  nosnic“
(→ strana  74).  Je  podobná  výnosu  o  ochraně
zvířat,  k němuž  se  o  dvacet  let  dříve  musela
propracovat švýcarská vláda (→ kapitola 2). Jako
tehdy  ve  Švýcarsku  mají  teď  v EU  chovatelé
drůbeže dobrých deset let čas (do roku 2012), aby
své  bateriové  klecové  chovy  přestavěli.  Jako
tehdy  Švýcarsko,  nezakázala  ani  EU  bateriové
klece,  nýbrž  formulovala  minimální  požadavky,
které současné bateriové systémy neuspokojují. A
jako  tehdy  Švýcarsko,  také  EU  dlouhou
přechodnou lhůtu rozfázovala.
Rozhodnutí  Rady Evropy je  obtížně  dosaženým
kompromisem mezi  státy,  které  chtějí  bateriové
klece  zcela  zakázat  a  státy,  které  je  chtějí
zachovat.  Kompromis  s  „obohacením“  klecí  by
možná nemusel být přijat ani tehdy ve Švýcarsku.
Mimo dodavatelů klecí se z toho nebude radovat

nikdo.  Slepicím  přinesou  „enriched  cages“  málo,  jelikož  údržba  a  čištění
hrabaniště, nosných hnízd a hřadel jsou tak náročné, že ve většině případů nejsou
prováděny. Klec zůstane klecí.
Proč volí EU stejně komplikovanou okliku jakou zkoušelo dlouhá léta Švýcarsko
(→ Kapitola 3),  dokud  nepřesedlalo  na  podestýlkové,  voliérové  a  výběhové
chovy?  Oklika  přes  „enriched  cages“  sice  přinese  evropským  chovatelům
drůbeže vyšší investiční a výrobní náklady. Ale vzroste tlak na úplné odstranění
klecového  chovu.  Neboť  i  „vylepšené“  klece  vedou  k masivním  poruchám
chování, protože slepicím poskytují jen o trochu více místa, ale žádné možnosti
stáhnout se do ústraní.
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Odklon Švýcarska od chovu 
v bateriových klecích zlepšil 
tamější chov drůbeže vcelku rychle 
a trvale.
Švýcarští producenti vajec byli 
schopni udržet své zastoupení na 
trhu i ceny.
Senzibilizace konzumentů 
organizacemi na ochranu zvířat 
vedla i u importu k posunu směrem 
k vejcím z chovů, které odpovídají 
zvířatům.
Švýcarsko tedy evidentně 
neexportovalo klecové chovy za 
účelem dovozu levných vajec ze 
zahraničí.
Spíše exportovalo myšlenku a 
příklad lepšího chovu slepic.



Tahanice mezi státy EU
Na přání partnerských organizací v Evropě jsem
se jménem kagfreiland obrátil na ministry
zemědělství států EU s informací o tom, jak se
Švýcarsko odklonilo od chovů slepic
v bateriových klecích a co z toho vyplynulo:
„Zákaz bateriových klecí vyvolal v tuzemsku
rychlé a trvalé celkové zlepšení chovu slepic.
Navíc cílená senzibilizace spotřebitelů vedla také
u importu k posunu ve prospěch vajec z chovných
systémů odpovídajících zvířatům. Tento výsledek
by měl platit i pro EU kdyby zakázala bateriové
klece.“
Německé ministerstvo zemědělství na to
odpovědělo, že to je „zvláštním přáním spolkové
vlády výrazně zlepšit podmínky hospodářských
zvířat v našich chovech. Obzvláště naléhavé jsou
zde kroky ke změnám v  současných běžných
chovech nosnic. Musíme zde opustit dosavadní
formu klecového chovu a dospět k chovům
odpovídajícím zvířatům. I když to u nás požadují
mnozí lidé, musíme realisticky uznat, že celkový
zákaz klecového chovu v EU není v současnosti
prosaditelný.“
Po  rozhodnutí  ministerské  rady  EU  jsem  od
rakouského ministra zemědělství obdržel mnohem
cílevědomější  odpověď:  „Rakousko  nemohlo
souhlasit, neboť jsou sice rušeny současné klece,
ale  jsou  projektovány  vylepšené  klece,  formou
obohacených  klecí.“  Opíraje  se  o  jednohlasné
rozhodnutí  spolkového  parlamentu  se  rakouský
ministr  zemědělství  zasazoval  za  úplný  zákaz
bateriových klecí. V Rakousku samém je klecový
chov  slepic  zakázán  již  ve  čtyřech  z devíti
spolkových zemí.
Nizozemský ministr zemědělství ve své odpovědi
informoval  o  úmyslu  zpřísnit  ve  své  zemi
předpisy,  mezi  jiným  minimální  půdorysnou
plochu 1000 cm2 na jednu slepici. „To by zdražilo
zvětšené  klece  a  podpořilo  přechod
k alternativním  systémům  jako  bezvýběhový
podestýlkový a výběhový chov.“
Ulehčení  přináší  směrnice  EU  především
Švédsku,  kde  jsou  dosavadní  bateriové  klece
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Kritika ze strany ochrany zvířat

Takto posoudil Německý svaz ochrany
zvířat  novou  směrnici  EU  po  jejím
vydání:
 „Žádný zákaz veškerých klecí, pouze

postupné drobné zvětšování ploch
a  nový  požadavek  na  vybavení
klecí.

 Zavedení  modifikovaných  klecí
nepovede k zlepšení situace zvířat,
jelikož kvůli nedostatku místa chybí
možnost  projevů  důležitých  prvků
chování.  Příklad:  Švýcarsko
udělalo  špatné  zkušenosti
s takovými klecemi, dnes již nejsou
používány.  Není  jasné,  zda
v rozšířených  klecích  nedochází
k navýšení  agresivity  a
kanibalismu (oslabený efekt super-
crowdingu).

 V alternativních  systémech  se
hustota osazení zvýšila na 9 zvířat/
m2,  i  když  je  znám  negativní  vliv
vysoké  hustoty  osazení  na
abnormality  chování  a
kanibalismus.

U chovných  systémů  s volným
výběhem chybí údaje k minimálním
rozměrům  výběhu,  což  by  mohlo
vést  k znekvalitnění  výběhového
chovu  a   ke  snížení  záruk  u
spotřebitelů.

 Zkracování  zobáků  je  u  všech
systémů chovu povoleno.“



zakázány od roku 1999. Po vstupu do EU to vypadalo tak, že je Švédsko musí
opět povolit. V tomto případě museli ministři zemědělství EU ustoupit. Akce a
průzkumy veřejného mínění jasně ukázaly ve většině členských zemí a hlavně
v Itálii  a  ve Velké  Británii,  že mnozí  lidé již  nechtějí  žádné bateriové  klece.
Jedině  Španělsko  nakonec  hlasovalo  proti  směrnici,  zatímco  Francie,
Portugalsko a Řecko si na poslední chvíli mohly vydobýt určité ústupky.

Vede zákaz bateriových klecí k vývozu klecového chovu?
V diskusi  o zákazu klecového chovu nosnic bude nutné vše důkladně zvážit:
„Může to provést Německo na vlastní pěst aniž by ohrozilo toto hospodářské
odvětví a aniž by mu nebylo vyčítáno, že problém i se slepicemi z bateriových
klecí pouze přesunulo do zahraničí?“ Takto se dotazoval Alois Mettler roku 1996
před sociálně-demokratickou frakcí Německého spolkového sněmu.
Podobně  argumentovali  výrobci  vajec  před  dvaceti  lety  ve  Švýcarsku.  A
podobně argumentovalo v roce 1999 také německé ministerstvo zemědělství ve
své odpovědi kagfreilandu. „Zákaz klecového chovu pouze v jedné zemi neřeší
problematiku  ochrany  zvířat,  nýbrž  ji  pouze  posunuje  do  zemí  s méně
restriktivními  normami  ochrany zvířat.  Zároveň  bychom ztratili  jakýkoli  vliv
v této oblasti.“
Historie odklonu Švýcarska od chovu slepic v bateriových klecích ukazuje,  že
tato logika neplatí. Neboť Švýcarsko dnes importuje méně tříděných konzumních
vajec  než  dříve  (→ Graf  6)  –  a  jeho  příklad  má velký  vliv  na  obyvatelstvo
v mnoha dalších zemích! Pouze vaječných produktů dnes importuje Švýcarsko
více než dříve, ale zde se jedná o zcela globalizovaný trh, který malá národní
ekonomika sotva může ovlivnit. Velký obchodní prostor jako EU by však mohl
vyřešit i tento problém. Za pozornost rovněž stojí fakt, že se vnitřní trh může o to
lépe uchránit  před nežádoucími importy (např.  hovězí z hormonového výkrmu
z USA), čím hodnověrněji orientuje svou vnitřní produkci na vysoký standard.

Nutnost kontroly na úrovni EU
„Vybavené  klece“  se  již  ve  Švýcarsku  ukázaly  jako  příliš  drahé  a  pracovně
náročné. Nato byly vyvinuty několikapatrové voliérové systémy, které slepicím
poskytují  druhově  specifické  prostředí  a  zároveň  umožňují  vysokou  hustotu
osazení na jednotku plochy. Švýcarští odborníci se nyní obávají, že vývoj v EU
by  nemusel  dopadnout  tak  pozitivně,  přes  prakticky  identické  předpisy  pro
chovatele  slepic.  Hans  Oester  a  Ernst  Fröhlich  z Centra  pro  chov vyhovující
zvířatům  zdůrazňují,  jak  důležité  je,  aby  odklon  od bateriových  klecí  byl
současně  doprovázen  úředním  prověřovacím  a  povolovacím  řízením.  Jelikož
směrnice  EU  s  podobným  řízením  nepočítá,  mohla  by  oklika  přes  dražší
„enriched cages“ vést zpět ke staré bateriové kleci.  Výrobny vajec v EU jsou
údajně  mnohem větší  než  ve  Švýcarsku  a  proto  také  bude  větší  odpor  proti
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odklonu. „Když má někdo v bateriových klecích
200  000  slepic,  o  které  se  stará  jedna  a  půl
pracovní  síly,  pak  je  zřejmé,  že  toto  u  voliéry
nejde, protože ta s tak nízkým časovým plánem na
jedno zvíře nefunguje“, míní Fröhlich.

Důsledky  rozhodnutí  německého
soudu

K pozitivnímu vývoji může naopak přispět výrok
Německého  spolkového  ústavního  soudu
z července  1999.  Soud zrušil  výnos  spolkového
ministra zemědělství o chovu nosnic z roku 1987,
protože odporuje (přísnému) německému zákonu
na  ochranu  zvířat.  Toto  rozhodnutí  německého
soudu  je  okamžitě  platné  pro  nově  zřizovaná
klecová zařízení, dokud nebude přijat nový výnos.
To  by  v praxi  mohlo  znamenat,  že  ani  nová

směrnice  EU
nestačí  jako  vzor.
Na  základě
posouzení soudu o
potřebách  slepic
musejí být alespoň
v Německu
vyvinuty  systémy
více  odpovídající
zvířatům.
K tomuto  závěru
dospívá  mimo
jiných  německý
etolog  a  odborník
na  drůbež  Detlef
Fölsch:  „Celkově
tedy  musejí  být
obohacené  klece
z hlediska etologie
hospodářských
zvířat  zamítnuty“,
končí  jeho
odborný  posudek

k rukám hesenské zplnomocněnkyně pro ochranu
zvířat.
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Detlef  W.  Fölsch,  německo-
švýcarský výzkumník chování  a
průkopník  voliérového  a
výběhového chovu.

Výrok  německého  Spolkového
ústavního soudu

Zákon  na  ochranu  zvířat  „dovoluje
omezení  možnosti  pohybu
odpovídajícího  živočišnému  druhu,
pokud  zvířeti  nejsou  způsobovány
bolesti  nebo  vyhnutelná  utrpení  či
poškození.  Obecně  platí,  že  nikdo
nesmí zvířeti  bez rozumného důvodu
působit  bolesti,  utrpení  či  poškození.
Z toho  a  z principu  eticky  založené
ochrany  zvířat  plyne,  že  ne  vždy  je
úvaha o prosperitě chovu zvířat sama
o sobě „rozumným důvodem“.
„Že  není  možný  nerušený  současný
odpočinek  v klecích  se  čtyřmi,  pěti
nebo šesti  slepicemi,  tak jak je dnes
obvyklé  v Německu,  ukazuje  již
srovnání  průměrných  tělesných
rozměrů vzrostlé nosnice (47,6 x 14,5
x  38  cm)  se  zamýšlenou  podlažní
plochou klece 450 cm2.“
„Již  tato  kontrola  na  základě
numerických  velikostí  ukazuje,  že
jmenované  předpisy  směrnice  pro
chov  slepic  neodpovídají
legislativnímu zmocnění.“
„Až do doby vydání nové směrnice se
požadavky  pro  povolení  řídí  přímo
zákonem na ochranu zvířat.“

Citáty  ze  soudního  sdělení  pro  tisk
6.7.1999



„Klec zůstane klecí“

Detlef  W.  Fölsch,  profesor  na
univerzitě  v Kasselu a vedoucí  oboru
Aplikovaná  etologie  hospodářských
zvířat a druhově vhodný chov zvířat ve
Witzenhausenu,  vyučoval  do  konce
80.  let  na  švýcarských  vysokých
školách  jako  odborník  přes  chov
drůbeže.  Po  rozhodnutí  Rady  EU
z června  1999  (a  následně  přijaté
směrnici)  a  po  výroku  spolkového
ústavního  soudu  z července  1999
vyhotovili  Fölsch a Bernhard Hörning
pro  zplnomocněnkyní  spolkové  země
Hesensko na ochranu zvířat  odborný
posudek  o  adekvátnosti  „obohace-
ných“  klecí  zvířatům,  tak  jak  jsou
předepsány  směrnicí  EU.  Z  posudku
plynou  následující závěry:

Příliš málo pohybu
„…obohacené  klece  jsou  dodavateli
určeny pro zpravidla  4-6 zvířat  (malé
klece) největší  zábranou ve funkčním
okruhu je zde pohyb. Slepicím nejsou
umožněny druhově specifické způsoby
pohybu  jako  běh,  mávání  křídly  a
poletování.  Možné  jsou  jen  chůze,
výstup  nebo  výskok  na  bidýlko  a  do
hnízda  či  popeliště.  I  chůze  je  při
hustotě  osazení  16,7  slepic  na  m2

možná jen omezeně.“

Příliš  málo  možností  stáhnout
se do ústaní

„V  oblasti  sociálního  chování  zvířata
při  potyčkách  v malých  klecích
nemohou  utéct.  Nanejvýš  mohou
vyhledat  hnízdo  nebo  podestýlkovou
plochu,  ale  tam  mohou  být  rovněž
zahnána do úzkých.  Hustota osazení
také  vede  ke  zřetelně  redukovaným
individuálním  odstupům,  čímž  může
vzniknout sociální stres. Zčásti zjištěný
větší  klid  bude  zřejmě  způsoben
potlačením  druhově  specifického
chování.“

Příliš málo zobání a hrabání
„Další silná omezení se nacházejí  ve
funkčním okruhu  příjmu  potravy.
Slepice jsou od přírody uzpůsobeny ke
konstantnímu hledání a zpracovávání
potravy.  K tomu patří  hrabání v zemi,
mnohostranné zobací  aktivity,  jakož i
zpracovávání zobákem. Většina těchto
způsobů chování není v obohacených
klecích možná. Hledání potravy v zemi
není  v klecích  technicky  možné.
Výnosy  sice  předepisují  podestýlku,
ale  v dosavadních  pokusech  bylo
zpravidla  dáno  k dispozici  nanejvýš
ještě přídavné popeliště. Zde je možné
pouze minimum zobání a hrabání, ale
příjem nebo zpracování potravy navíc
(jako u slámy) možné nejsou vůbec.“

Vylepšení nestačí
„Ve  funkčním  okruhu  snášení  vajec
není možná volba (prohlídka) hnízda,
jelikož  v mnohých  malých  klecích  je
k dispozici  pouze  jedno  hnízdo.  (…)
Ve funkčním okruhu klidového chování
se  s předepsanými  600  cm2 nesplní
ani  příkazy  spolkového  ústavního
soudu.  Sice  existuje  možnost
odpočinku  na  hřadech,  ale  ne  na
stromech.“
„Obohacené  klece  poskytují  slepicím
celkově  více  možností chování  než
konvenční  klece.  To  ale  ze
jmenovaných důvodů nestačí,  aby se
dalo  mluvit  o  spolkovým  ústavním
soudem  vyžadovaném  ustájení.
Celkově  tedy  musejí  být  obohacené
klece  z podhledu  etologie  hospo-
dářských zvířat zamítnuty.“
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Směrnice EU o ochraně nosnic 
a švýcarský Výnos na ochranu zvířat
Švýcarsko EU

Švýcarský Výnos na ochranu zvířat 
z 27.5.1981

Rozhodnutí ministrů zemědělství EU 
ze 14.6.1999

Klecové systémy Klecové systémy

Od 1.1.1992 platí následující minimální 
požadavky:

Od 1.1.2012 již pouze obohacené klece 
(„enriched cages“); minimální požadavky:

800 cm2 plochy na slepici (při stavech 
pod 40 slepic: 1000 cm2 a více)

750 cm2  plochy na slepici, z toho 
600 cm2 využitelných

celková plocha klece 6000 cm2 celková plocha klece 2000 cm2

 sklon max. 12 %  sklon podlahy max. 14 %

 výška klece 50 cm výška klece 40 cm na 65 % plochy, 
zbytek 35 cm vysoký

max. 5 slepic na jednotlivé hnízdo 
nebo 100 slepic na skupinové hnízdo

 jedno hnízdo na jednu klec (zahrnuto  do 
velikosti plochy, žádné další údaje)

 podestýlka nepředepsána podestýlka k zobání a hrabání

možnost hrabání nepředepsána možnost hrabání za účelem krácení 
drápů

 14 cm hřadu a 
8 cm krmítka na slepici

 15 cm hřadu a 
12 cm krmítka na slepici

 2 napáječky na jednotku, max. 15 
slepic na napáječku

 2 dosažitelné napáječky na slepici

Přechodná období: Přechodná období:
Od roku 1981 novostavby a přestavby 

jen podle Výnosu na ochranu zvířat
Od 1.1.2003 novostavby a přestavby jen 

podle nové směrnice

Od 1.1.1987: zvětšení klece na slepici 
ze 400 na 500 cm2  ve stávajících 
bateriových chovech

Od 1.1.2003 musejí ve stávajících 
bateriových chovech být klece přestavěny
takto:
550 cm2 plochy na slepici (dosud 

400 cm2)
výška klece a možnost hrabání: jako 

nová směrnice
10 cm krmítka a k dispozici 2 napáječky 

na slepici

Alternativní systémy Alternativní systémy
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Od 1.7.1981 platí pro bezklecové 
systémy následující minimální 
požadavky:

Od 1.1.2007 platí pro bezklecové systémy 
následující minimální požadavky:

chov na podestýlce pouze na jednom 
patře a podestýlka na více než 67 % 
využitelné plochy: max. 7 slepic na m2,
linie nad 2 kg: max. 6 slepic na m2 

max. 9 slepic na m2 využitelné plochy 
stáje (do 31.12.2001 může být povolena 
hustota osazení 12 slepic na m2, pokud 
tomu tak již bylo před vstupem nové 
směrnice v platnost)

ve voliérách a v systémech s méně 
než 20 % podestýlky: 12,5 slepice na 
m2 pletiva a 3,5 slepice na m2 
podestýlky

 podestýlka: 2/3 využitelné plochy 
v chovu na podestýlce, 20-66 % ve 
voliéře, 0-20 %  v pletivových a 
roštových chovech

200 cm2 podestlané plochy na slepici 
(1/3 podlahy)

14 cm hřadu a 8 cm krmítka na slepici  15 cm hřadu a 10 cm krmítka na slepici

 2 napáječky na jednotku, max. 15 
slepic na napáječku

 1 napáječka na 10 slepic

max. 5 slepic na jednotlivé hnízdo 
nebo 100 slepic na skupinové hnízdo

max. 7 slepic na jednotlivé hnízdo nebo 
120 slepic na skupinové hnízdo

 výška jednoho patra 50 cm, počet 
pater neomezen

 ve voliérách max. 4 patra, výška patra 
45 cm

Přechodná období: Přechodná období:
Od roku 1981 novostavby a přestavby 

jen podle Výnosu na ochranu zvířat
Od 1.1.2002 novostavby a přestavby jen 

podle nové směrnice
Od 1.1.1987 přizpůsobení stávajících 

systémů

Do konce roku 1986 předat 
dozorujícímu kantonálnímu orgánu 
časový harmonogram nahrazení 
stávajících bateriových klecí 

 Do 1.1.2005 musí komise EU předložit 
novou zprávu o etologických, 
zootechnických, fyziologických, 
zdravotních, ekologických a 
socioekonomických vlivech směrnice a 
navrhnout vhodná opatřeníDo konce roku 1986 předběžná 

zpráva dozorujících kantonálních 
orgánů spolkovému úřadu
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Přídělový systém vajec 
na Novém Zélandě?

Dne  11.  prosince  2000  informoval
„Neue  Zürcher  Zeitung“:
„Novozélandské  pekárny  a
hospodyňky  musí  počítat  s tím,  že
letos  budou  moci  péct  vánoční
cukroví  jen  v omezené  míře.“
Údajně  chybí  6  milionů  vajec  a
starosti dělají zvýšené ceny. „Mluví
se již o tom, že by prodej vajec mohl
být zaveden na lístky.“
Jak  k tomu  došlo?  „Problém  začal
před rokem, kdy se poprvé projevil
velký  přebytek  vajec.  V polovině
roku dosáhly ceny minima a mnozí
producenti  uzavřeli  své  provozy
nebo  redukovali  počet  slepic.
Mezitím se snížila  produkce na 10
% pod průměrnou nabídkou. Chybí
asi 200 000 slepic. Ředitel jednoho
z největších  podniků  prohlásil,  že
před  16  lety  ještě  existovalo  2000
producentů.  Dnes  to  prý  je  méně
než sto.“
Dle  „Neue Zürcher Zeitung“ má jen
5 % novozélandských nosnic volný
výběh.  Industrializace  produkce
vajec se nevyplácí vlivem turbulencí
na vaječném trhu.

Poznámka:  Situace  v některých
zemích  se  od  vydání  českého
překladu knihy ještě změnila.

Instituce

Státní orgány 

Bundesamt für Veterinärwesen 
(BVET)
Spolkový úřad pro veterinární 
lékařství

Schweizerische 
Geflügelzuchtschule (SGS)
Švýcarská škola pro chov drůbeže

Zentrum für tiergerechte Haltung 
von Geflügel und Kaninchen
Centrála pro zvířatům vyhovující 
chov drůbeže a králíků

Bundesprüfstelle für 
Stalleinrichtungen
Spolkového úřadu pro prověřování 
stájových zařízení

Chovatelé

Gallo Suisse
Sdružení švýcarských producentů 
vajec
(dříve Verband Schweizerischer 
Geflügelhalter (VSGH)
Svaz švýcarských chovatelů 
drůbeže)

Ochrana zvířat

Schweizerische Gesellschaft für 
Tierschutz / Pro Tier
Švýcarská společnost pro ochranu 
zvířat / Pro Tier

Švýcarská ochrana zvířat STS
Schweizer Tierschutz STS

kagfreiland
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Neuland - Verein für tiergerechte 
und umweltschonende 
Nutztierhaltung
Neuland - Sdružení pro zvířatům 
vyhovující a k přírodě šetrný chov 
hospodářských zvířat

Freiland - Verband für 
ökologisch-tiergerechte 
Nutztierhaltung
Freiland - Svaz pro ekologický a 
zvířatům vyhovující chov 
hospodářských zvířat

Literatura

Historie a kritika klecového
chovu

Ebbell, Harald: „50 Jahre 
Geflügelhaltung“,  vydal Verband 
Schweizerischer Geflügelhalter, 
1979.
Pohled na život a myšlenky 
předního švýcarského průkopníka 
bateriových klecí.

Collignon, Paul: „Rationelle Eier-
Erzeugung.  Ausführliche 
Anleitung zur Haltung von 
Hennen in Legekäfigen“, Berlin a 
Stuttgart, datum neuvedeno.
Praktický  úvod  do  provozování
snáškových  bateriových  klecí,  s
četnými ilustracemi
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Thomann, Werner et al: 
„Vergleichsversuch 
über die Leistung 
und das Verhalten 
von Legehennen in 
Batterie- und 
Bodenhaltung“, 
vydal Institut für 
Tierproduktion der 
ETHZ, Gruppe 
Physiologie und 
Hygiene, Zürich, 
1982.

Harrison, Ruth: Tiermaschienen. 
Biederstein Verlag, 
München, 1965.

Kniha  „Zvířecí  stroje“  vyvolala
širokou kritiku průmyslového chovu
zvířat.

Rogers  Brambell,  F.W.  et  al:
„Report  of  the  Technical
Committee  to  Enquire  into  the
Welfare  of  Animals  kept  under
Intensive  Livestock  Husbandry
System“,  Her Majesty´s  Stationary
Office, London, 1965

Alternativy
v živnostenském
chovu slepic

Häne, Martin: 
„Legehennenhaltung in der 
Schweiz 1998“. Schlussbericht, 
Zentrum für tiergerechte Haltung 
Geflügel/ Kaninchen, Zollikofen.
Aktuální,  reprezentativní  a  obsáhlý
průzkum  současné  praxe  ve
Švýcarsku.
→  Zde  najdete  další   literární
zdroje.

Schweizer Tierschutz STS: 
„Legehennen, zwölf Jahre 
Erfahrungen mit neuen 

Haltungssystemen in der 
Schweiz“, Basel, 1994.
Přehled  legislativních  předpisů,
nových  systémů  chovu,  průzkum
hospodárnosti  a  zdraví  slepic.
Vydáno  také  anglicky  a
francouzsky.

Fölsch, Detlef W. et al: 
„Entwicklung eines tiergerechten 
Legehennen-Haltungssystems: 
Die Volierenhaltung“. In: 
Landtechnik 6, 255-257, Darmstadt,
1983.

Fölsch,  Detlef  W.  et  al:
„Artgemässe  Hühnerhaltung,
Grundlagen  und  Beispiele  aus
der Praxis“. C.F. Müller, Karlsruhe,
1995. ISBN 3-7880-9879-1.
Chov,  krmení,  rozšíření  chovu,
chování,  výběhové  a  voliérové
systémy pro  menší  a  větší  chovy,
ekonomika.

Historie  švýcarského
zákona  na  ochranu
zvířat

Oester, Hans a Fröhlich, Ernst: 
„Die Beurteilung der 
Tiergerechtheit der neuen 
Haltungssysteme für Legehennen
im Rahmen der 
Tierschutzgesetzgebung“. In: 
Schweiz.Archiv für Tierheilkunde 
128, 521-534 (1986).
Úvod a návod k prověřování 
stájových systémů a zařízení.

Steiger, Andreas: „Die 
eidgenössische 
Tierschutzgesetzgebung – ihre 
Ziele und Auswirkungen“. In: 
Schweiz.Archiv für Tierheilkunde 
128, 329-346 (1986).
Krátký popis vývoje zákona na 
ochranu zvířat ve Švýcarsku.
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Schweizer Tierschutz STS: 
„Kommentar zum Entwurf des 
Eidgenössischen 
Tierschutzgesetzes“. STS, Basel, 
datum neuvedeno.
Obsahuje  závěrečnou  zprávu
studijní  komise  Nabholz  (1975)  a
komentáře  k různým  chovům,
především chovu slepic.

Pro milovníky slepic

Fölsch, Detlef W.: 
„Auslaufhaltung für Hühner“, 
Wirz Verlag, Aarau, 1985.
ISBN 3-85983-030-0 (francouzsky: 
ISBN 3-85983-031-7).
Praktický  návod  ke stavbě  stájí  a
chovu malých hejn.

Stern, Alice: „Geflügel artgerecht 
halten“.
Franckh-Kosmos, 1993.
ISBN 3-440-06726-2.
Dobrý průvodce pro chov jako 
koníčka.

Brandis, Sylvia: „Mein Huhn“. 
Rororo rotfuchs Nr. 745, Hamburg, 
1995.
ISBN 3-499-20745-1.
S láskou  napsaný,  kritický  úvod
nejen pro děti a mládež.

Frommherz, Andrea a Schlup, 
Peter: „Nutztiere im 
Brennpunkt“. 
Unterrichtshilfe, Teil
Huhn. Schubi-
Lernmedien AG, 
Schaffhausen, 1998.

S mnohými ilustracemi a 
příkladnými návody.

Od autora

Hürlimann, Lea a Studer, 
Heinzpeter (1997): „Tiernutz – 
Tierschutz?  25 Jahre Politik mit 
dem Einkaufskorb“.
Kagfreiland, St.Gallen, 1997.
Politické a ekonomické prosazování
důsledného chovu s volným 
výběhem.

Studer, Heinzpeter: „Kann 
mensch EG essen? Konsumelend
und Agrikult anstatt direkte 
Wirtschaft“. Vlastním nákladem, 
1992.
Kritické pohledy přes okraj talíře do
Evropy.
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Poděkování

Při své práci s ochranou hospodářských zvířat jsem znovu a znovu konfrontován
s dotazy ze zahraničí: „Jak jste to ve Švýcarsku zvládli zakázat bateriové klece?“
Historii jsem musel stále opakovat, narychlo a bez přípravy, a pokaždé jsem měl
pocit, že by bylo dobré, dát tazatelům něco písemného do ruky. Prostě knihu,
která historii objasní a snad zanechá stopy, jak u ochránců zvířat, tak u chovatelů
zvířat, u politiků i u konzumentů.
Když  na  jaře  1999  před  rozhodnutím  ministerské  rady  EU  o nové  směrnici
týkající  se  nosnic  přibývalo  dotazů,  rozhodl  jsem  se,  že  knihu  nebudu  dále
odkládat.  Švýcarská  společnost  na  ochranu  zvířat/  Pro  Tier se  myšlenkou
nechala nadchnout a prohlásila,  že je ochotna převzít náklady a postarat  se o
vydání v němčině a později i jiných jazycích. Za toto děkuji především.
Dále srdečně děkuji všem, kteří mi ochotně poskytli informace a notně přispěli
k úspěchu této knihy dokumenty, poznámkami, pečlivou korekturou manuskriptu
a  morální  podporou.  Jsou  to  v časové  posloupnosti  hlavně  tito  lidé:  Andreas
Steiger, profesor v Ústavu pro chov zvířat Univerzity Bern, Hans Oester a Ernst
Fröhlich  z Centra  pro  zvířatům  vyhovující  chov  drůbeže  a  králíků,  jednatel
Gallo-Suisse Alois Mettler, Peter Diethelm a Franz Wicki z Družstevního svazu
Migros,  Andreas  Nabholz,  bývalý  ředitel  Spolkového  úřadu  pro  veterinární
lékařství,  Werner Thomann, bývalý ředitel  Švýcarské školy pro chov drůbeže,
moje kolegyně Nadja Brodmann z kagfreilandu, chovatel drůbeže Paul von Euw
a výrobce stájí Urs Inauen – a několik dalších, jež prosím o prominutí, že je
nejmenuji.
S několika ze jmenovaných jsem byl dříve ve stejné záležitosti spíše na kordy.
Za to, že s nimi bylo možné některé věci v klidu probrat jsem obzvláště vděčný.
Zdá se, že zrušení chovu slepic v bateriových klecích považují všichni za úspěch
– jehož jsme vlastně dosáhli společným úsilím.

Heinzpeter Studer
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Heinzpeter Studer (1947)
Sociální psycholog a novinář. 
Dlouhodobě se zabývá otázkami 
potravin a zemědělství z hlediska 
ochrany zvířat, životního prostředí a
spotřebitelů. V letech 1987 až 1997 
předsedal sdružení opozičních 
družstevníků řetězce Migros, M-
Frühling. V letech 1985 až 2001 byl 
ve vedení organizace na ochranu 
hospodářských zvířat kagfreiland. 
V představenstvu organizace Pro 
Tier působil v letech 1988 až 1991. 
Dnes pracuje jako komunikační 
poradce a vede sdružení fair-fisch.

Postfach, CH-8565 Rudolfingen
hps@communicum.ch

Heinzpeter Studer
Švýcarsko bez bateriových klecí. Jak Švýcarsko zrušilo slepičí bateriové chovy
Schweiz ohne Hühnerbatterie. Wie die Schweiz die Käfighaltung abschafte

© Heinzpeter Studer, 2001
© německé vydání Pro Tier International – Schweizerische Gesellschaft für 
Tierschutz, 2001
© české vydání Děti země, 2008
© překlad Pavel Chabr

Fotografie: archiv kagfreiland, St. Gallen; kromě: Gallo Suisse, Zentrum für 
tiergerechte haltung, Hans-Peter Haering, Urs Inauen, Migros-Genossenschafts-
Bund, Hp. Studer a z vlastních archivů.
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