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Budou se zpovídat Soudnímu dvoru EU - stále drží slepice 
v ilegálních holých klecích 
 
Určité vítězství v zájmu welfare slepic 
Evropská komise včera (25. 4. 2013) rozhodla, že předá  Itálii a Řecko Soudnímu dvoru Evropské unie. 
Důvod: nedodržení požadovaného termínu pro implentaci znění směrnice do praxe a vynucení 
dodržování ustanovení předpisu.  
Jedná se o směrnici rady 1999/74/ES, ze dne 19. července 1999, stanovující minimální požadavky na 
ochranu nosnic. Konkrétně o Kapitolu II: „Ustanovení pro chov v nezdokonalených klecových 
systémech“ 
Zde je mimo jiné uvedeno:  
„2. Členské státy zajistí, aby chov v klecích uvedených v této kapitole byl zakázán s účinností od 1. 
ledna 2012. Kromě toho s účinností od 1. ledna 2003 se nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu 
žádné klece uvedené v této kapitole.“ 
 
Velkorysost jim byla málo 
Tak jako celá EU, měly také tyto dvě země velkorysé 12leté přechodné období. Směrnice byla 
schválena v roce 1999. Ještě loni to bylo celkem 11 zemí, jejichž zemědělští podnikatelé drželi určité  
procento slepic v nelegálních nezdokonalených klecích. 
Viz http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/zapojte-se/ 
 Kromě těchto dvou zemí, známých svým nerespektováním předpisů v ochraně a welfare zvířat, ostatní 
země do konce roku 2012 zavedení ustanovení Kapitoly II směrnice již dosáhly (zejména tak, že zbylé 
slepice v holých klecích poslaly urychleně na jatka). Všechny země k tomuto dodržování EU předpisu 
také komise v průběhu r. 2012 opakovaně vyzývala.  
 
Tlak občanů EU byl klíčový 
Pokud by nebylo pomoci veřejnosti, která podporovala úsilí organizací pro ochranu zvířat a tlaku těchto 
občanských organizací, zřejmě by se dodržování zavedení znění směrnice táhlo další roky. Mnoho zemí 
EU, pod nátlakem zemědělské průmyslové lobby, se snažilo otevřít jednání o změně směrnice a 
posunout zákaz užití nezdokonalených klecí o další dlouhé roky. 
 
 
Několik desetiletí za ukončení strádání slepic 
Kampaň za ukončení chovu slepic – nosnic v klecích začala již na konci 60. let minulého století 
v Anglii. Farmář P. Roberts založil organizaci Compassion in World Farming a pomoc slepicím, patřila 
mezi hlavní priority.  
V průběhu let se veřejnost na západě začala dovídat o strastiplném údělu všech zvířat chovaných pro 
lidskou spotřebu. Od 90. let jsme se ke kampani přidali také my v ČR a od založení v r. 1997 také 
Společnost pro zvířata. Situace vypadala nadějně – ale průmyslové zemědělské lobby a EU úředníci 
pozitivní vývoj zhatili a vymysleli fígl – klece obohacené.... 
 
Nezdokonalené klece (konvenční) 
Slepice žila celý svůj cca roční až rok a půl dlouhý produkční život uvězněná v holé drátěné kleci, na 
ploše 550 cm2 - menší než papír A4. Zepředu přijímala krmení a dozadu vytlačovala ze svého těla vejce, 
rovnou na pletivo. Konkrétní popis této klece je ve směrnici, Kapitole II.  
Tyto klece, někdy i menší, jsou, bohužel, používány zemědělským průmyslem na dalších kontinentech. 
 
snímky zubožených slepic v nezdokonalených klecích, ČR, 2010 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obohacené klece 
Na ploše klece, prostoru pro jednu slepici o málo větším než papír A4 (tj. 750 cm2, a z toho 600 cm2 
využitelných) musí mít slepice prostor jako hnízdo, bidýlko, stelivo pro klování a hrabání, prostředek 
pro zkracování drápů... i tak žije celý život uvězněna v malé drátěné kleci. 
Konkrétně viz Kapitola III směrnice.  
  
slepice v obohacených klecích v EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slepice v kleci trpí 
Kdo nevěří, ať si zkusí pobýt v malinkém  prostoru jen několik hodin...Slepice v klecovém systému 
stráví celý svůj  produkční život, dlouhý přibližně 13 - 14 měsíců, namačkané v kleci, nepřetržitě bez 
možnosti vyjít z klece ven. Rozměry klece slepici ani neumožní protažení křídel a celého těla (pro 
protažení jednoho křídla potřebuje nejméně 900 cm2), drátěná kovová podlaha má na svědomí bolestivé 
otlaky a přerostlé pařáty, klec často neumožňuje zcela vzpřímený postoj. Z  nedostatku pohybu trpí 
ptáci osteoporózou, jejich kosti jsou velmi křehké a často se lámou. Z prašného tmavého prostředí se za 
celý svůj život nedostanou ven na přirozené světlo a čerstvý vzduch. Intenzivní zemědělství 
degradovalo tyto tvory na stroje, kterým je dovoleno jen přijímat krmivo a snášet vejce – nic víc. 
 
Další informace o chovu slepic a kampani Slepice z klece ven: 
 www.společnostprozvířata.cz, včetně Nabídky materiálů.  
fota neobohacených klecí z ČR, z r. 2010, tamtéž, ve Fotogalerii 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP 
D. Michaličková 
Michelská 5, 140 00 Praha 4 
s.pro.zvirata@ecn.cz 
 
V příloze k emailu s touto zprávou:  
- TZ Evropské komise z 25. 4. 2013 
- snímky několika typů obohacených klecí v EU včetně řad klecí nad sebou 
- znění směrnice č. 74 z r. 1999 


