Slepice – nosnice chované pro snášení vajec jsou v intenzivním zemědělství
chovány způsobem, který je degraduje na stroje. Nejpoužívanějším
systémem chovu jsou bateriové klece, tj. klece v patrech nad sebou. V
každé kleci je 5–8 slepic a každá z nich má pro sebe prostor asi o velikosti
550 cm2, což není ani plocha papíru formátu A4 (ta má 620 cm2). Slepice v
těchto podmínkách stráví celý svůj život, tj. přibližně 10–12 měsíců. Může
pouze přijímat krmivo a snášet vajíčka.

Zákaz chovu slepic v klecích je ohrožen
Podle směrnice EU z roku 1999 bude zákaz chovu
slepic – nosnic v malých konvenčních klecích zakázán
od roku 2012. Od tohoto roku by slepice mohly být
chovány pouze v klecích větších tzv. obohacených, i
když i ty jsou velmi sporné, a směrnice stanoví také
podmínky chovů volných.
Zákaz chovu slepic v neobohacených klecích je ale
nyní ohrožen. Směrnice totiž požaduje, aby byl tento
zákaz před uvedením v platnost revidován. Revize
probíhá nyní. Mnoho výrobců vajec proto lobuje, aby
byl zákaz odsunut na mnoho let. Schválení této
směrnice, včetně tohoto zákazu, bylo dosaženo díky
více než třicetiletému úsilí ochránců zvířat, zejména
britské organizace Compassion in World Farming.
Domníváme se, že tento zákaz nesmí být odložen,
ale měl by vejít v platnost tak, jak je stanoveno, tj.
od 1. 1. 2012.
Chov slepic v klecích je nehumánní. Klece jsou příliš malé, slepice si nemohou ani
protáhnout křídla a ani se chovat svým přirozeným způsobem. Také vědecký výzkum
potvrdil, že i tyto nosnice mají stále silně vyvinutý instinkt: mají silnou potřebu snášet svá
vejce do hnízd, hledat si potravu hrabáním, klováním, popelit se a odpočívat na hřadech.
Nic z tohoto však není možné v kleci.
Navíc velké omezení pohybu způsobuje slepicím častý výskyt osteoporózy (křehkosti kostí)
a u mnoha slepic z klecí se vyskytují zlomeniny, především po manipulaci s nimi.
Vědecký výzkum plně podporuje zákaz chovu slepic
v klecích
• Zpráva „European Food Safety Authority“ dokládá, že pokud
nemá slepice možnost chovat se přirozeně a pokud je doložena
tak vysoká úroveň výskytu osteoporózy, znamená to velmi vážné
ohrožení pro zajištění welfare (pohody) slepic v klecích.
• V nedávné zprávě „Lay Wel“ Evropské komise se uvádí, že
welfare nosnic v klecích je dodržováno velmi kompromisně a že
tyto klece nepřicházejí v úvahu kvůli nezajištění dostatečného
welfare.
Ekonomika
Zákaz chovu slepic v klecích zvýší cenu vajec jen nepatrně, pouze
o několik euro centů. Náklady pro změnu systému na více

humánní jsou často nadhodnocené. Sociálně ekonomická
zpráva, připravená pro evropskou komisi, ukazuje, že produkce

vejce z volných chovů stojí pouze o 2,6 euro centů více než produkce vejce z klece a
produkce vejce z chovu v halách stojí více o 1,3 euro centů.
Tyto náklady navíc nesmí být nechány na úhradu jen farmářům. Měly by je hradit zákazníci.
Pro každého to bude znamenat navíc pouze několik euro centů týdně.
Průměrná roční spotřeba je 220 vajec za rok na člověka (včetně vajec ve výrobcích). To
znamená, že zákazníci by mohli vyměnit vejce klecová za vejce z hal za příplatek pouze 5,5
euro centů za týden a za vejce z volných chovů za příplatek 11 euro centů týdně.
Veřejné mínění výrazně podporuje zákaz klecí
Při nedávném evropském průzkumu (Eurobarometer) bylo zjištěno, že většina občanů EU je
ochotná zaplatit více za vyšší welfare slepic. Již nyní v několika EU zemích pochází asi 50
% vajec prodávaných v obchodech z neklecových systémů. Zákaz chovu slepic v klecích
odráží silný veřejný nesouhlas s tímto systémem. 58 % respondentů v průzkumu
označovalo welfare slepic/nosnic jako velmi špatný. A 78 % respondentů uvedlo, že stav
welfare slepic je nedostatečný až velmi špatný.
Importy
Průmysl se obává, že zákaz chovu nosnic v klecích způsobí zvýšený import, ne vajec ve
skořápkách, ale vaječných produktů, které se používají do zpracovávaných potravin. Ale
sociálně ekonomická studie připravená pro komisi odhaduje, že importy se zvýší pouze o 34 %. To je velmi malý nárůst, protože i současný import je velmi nízký.
Podpořte trvalost zákazu chovu slepic v klecích
Podepište on line petici: www.keeptheban.eu/cz
Shlédněte animovanou píseň „Uvězněná mezi vámi“ www.keeptheban.eu/cz
Pište ministryni zemědělství MVDr. Mileně Vicenové.
Podepište a rozšiřujte naší petici; na požádání zašleme nebo je ke stažení na
www.spolecnostprozvirata.cz
Pište si k nám o pohledy pro velkoprodejny, aby nabízely vejce z volných chovů.
Nakupujte vejce a další živočišné potraviny pouze
z chovů, kde zvířata netrpí (např. z dobrých chovů z
ekologického zemědělství)
Nebuďte lhostejní. Děkujeme
Další informace na www.spolecnostprozvirata.cz

Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP, organizace pro ochranu
zvířat, Lublaňská 18, 120 00 Praha
s.pro.zvirata@ecn.cz, www.spolecnostprozvirata.cz,
www.alternativeducation.org
www.ciwf.org/ChickensOUT

Ekologický chov slepic chovatele P. Kýra, Heroltice u Štítů, pavelkyr@seznam.cz. Po ukončení zákazu
pobytu drůbeže venku (kvůli ptačí chřipce) mají slepice k dispozici nádherný prostor.
Tato vejce můžete zakoupit třeba v prodejnách Bazalka v Hradci Králové nebo v síti Delvita pod
značkou BIO Plus.
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