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Zpravodaj Českého svazu ochránců přírody: Depeše ČSOP 1/2007 
Newsletter of Czech union for nature conservation: Depeše 
- náš dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz + vloženo 550 kusů slepičích pohlednic 
(4/2007) 
- our long article hen/eggs/cages/ban + inserted 550 pcs of hen postcards 
 
 
 
Noviny pro ekolog. zemědělství Bioměsíčník, list. 2007/Newspaper of organic farming 
Bioměsíčník, Nov. 2007 
- náš dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz + vloženo 3 200 pohlednic 
- our long article hen/eggs/cages/ban + inserted 3 200 postcards 
 
 
Ekologický časopis: Ekolist listopad 2007/Ecological magazine Ekolist, Nov. 07 
- náš dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz na www + vloženo 600 pohlednic 
- our long article hen/eggs/cages/ban at www + inserted 600 postcards 
 
 
Nákupem vajec za lepší život slepic aneb proč nekupovat vejce z klecí/Shopping for 
better lifes of hens – why do not buy caged eggs 
Dita Michali čková a Michala Melišová  
Autorky pracují v organizac Společnost pro zvířata - z.o. ČSOP.  
13. listopadu 2007  
 
V České republice je chováno přibližně 10,5 milionu nosnic - tj. slepic určených ke snášení vajec. Z 
tohoto počtu jich je asi 55 % chováno v naprosto nevyhovujících podmínkách zemědělského výrobního 
sektoru intenzivním způsobem (pouze dvě farmy u nás se věnují extenzivnímu ekologickému chovu 
nosnic). Zbytek je chován drobnochovateli pro vlastní domácí spotřebu. (Celý text)  

Počet diskusních příspěvků: 139 
Situace je ale bohužel ještě horší v rámci celé Evropské Unie, protože zejména v zemích západní Evropy 
není domácí chov slepic tolik rozšířený jako například u nás, v České republice, a tak z celkového počtu 
400 miliónů nosnic chovaných v rámci EU je jich celých 88 procent nuceno strávit svůj život v malé tzv. 
bateriové kleci.  
Nicméně změna k lepšímu je možná - a v rukou ji má každý jednotlivý zákazník, který nakupuje vejce v 
obchodě. Tím, jaká vejce při nákupu zvolí, vytváří poptávku a určuje tak, jaká vejce budou 
„produkována“, a za jakých podmínek. Průměrná roční spotřeba vajec se dle Ministerstva zemědělství ČR 
pohybuje kolem 220 kusů na osobu a každý zákazník by měl mít možnost vybrat si taková vejce, jejichž 
nízká cena není kompenzována utrpením zvířat - jako se tomu děje v případě klecových chovů nosnic.  



Slepice v kleci trpí/hens suffer in cages 
Není třeba příliš zdůrazňovat, že každé zvíře uvězněné v kleci nebo v jakémkoliv malém prostoru trpí. 
Slepice stráví celý svůj život dlouhý přibližně 13 - 14 měsíců namačkané v kleci jedna na druhou, 
přičemž na každou slepici připadá životní prostor o velikost menší než je stránka A4. V kleci si slepice 
nemohou vyhrabávat potravu, hřadovat, popelit se, ani snášet vejce do hnízda, i když je k tomu instinkt 
silně vybízí. Rozměry klece slepici ani neumožní protáhnout si křídla, drátěná kovová podlaha má na 
svědomí bolestivé otlaky a přerostlé pařáty. Z nedostatku pohybu trpí ptáci osteoporózou, jejich kosti jsou 
velmi křehké a často se lámou. Z prašného tmavého prostředí se nikdy nedostanou ven na přirozené 
světlo. Intenzivní zemědělství degradovalo tyto tvory na stroje, kterým je dovoleno jen přijímat krmivo a 
snášet vejce.  
Zákaz chovu slepic v bateriových klecích ohrožen/The ban is in threat 
Trvalo přes 30 let než se mezinárodní organizaci pro ochranu hospodářských zvířat CIWF (Compassion 
in World Farming) a jejím kolegům podařilo v roce 1999 prosadit v EU zákaz chovu slepic v 
konvenčních tzv. bateriových klecích. Zákaz by měl vejít v platnost roku 2012, nicméně v současné době 
je jeho platnost v ohrožení, a to „díky“ působení evropského intenzivního drůbežářského průmyslu. 
Mnoho zemí, včetně České republiky, působí totiž směrem k jeho odložení – dokonce až o možných 10 
let!  
Naštěstí alespoň některé členské státy se v tomto směru chovají pokrokově. Jedním z nich je například 
Německo, kde byl stanoven zákaz chovu nosnic v bateriových klecích na začátek příštího kalendářního 
roku. Dalším státem je Rakousko – tam v květnu roku 2004 rakouský parlament odhlasoval zákaz chovu 
nosnic ve všech typech klecí (nejen tedy v klecích bateriových, ale i v tzv. klecích obohacených, které by 
měly být od roku 2012 povolené jako alternativa za klece bateriové, nicméně z hlediska welfare jsou 
velmi sporné).  
Změna je možná/A change is possible 
A v některých zemích jdou ještě dál – jedná se o členské země EU, kde velké obchodní společnosti, jako 
jsou super/hypermarkety a některé cateringové společnosti přestaly či přestávají z vlastní iniciativy 
klecová vejce prodávat, a to dokonce ještě před zmíněným oficiálním zákazem chovu nosnic v 
bateriových klecích stanoveným na rok 2012. K tomuto kroku se odhodlaly právě díky zákazníkům z řad 
široké veřejnosti, kteří je žádali o vejce od slepic, které netrpí. Takovými státy jsou například Rakousko a 
Nizozemí, kde již v žádném z obchodních řetězců v zemi klecová vejce nenajdete. Na dobré cestě jsou 
také ve Velké Británii – tam pět velkých supermarketů (jako je např. Waitrose a Marks & Spencer) 
přestalo klecová vejce prodávat a některé z nich ani klecová vejce nepoužívají při výrobě svých 
výrobků.Ve Švédsku je 50 procent produkce vajec z neklecových systémů, v Dánsku 40 procent. V Belgii 
se k pěti supermarketům přidal dokonce i řetězec rychlého občerstvení Mc Donald´s a v Německu se 
klecových vajec zřekly 2 diskontní prodejny - Lidl a Aldi.  
V České republice je ale situace velmi odlišná. U nás je stále velký problém zakoupit vejce, která 
nepocházejí z klecového chovu. Supermarkety Billa, Plus, Hypernova, Albert a Delvita jsou mezi nimi 
světlými výjimkami. Mimoto lze samozřejmě biovejce (tj. vejce z ekologického chovu) zakoupit v řadě 
malých specializovaných bioobchůdcích, které se ale vyskytují zpravidla jen ve větších městech.  
Klí čem k úspěchu je poptávka od zákazníka/the key is consumer demand 
Jedním z důvodů, proč je u nás takový problém koupit si neklecová vejce v obchodě, je nedostatek chovů 
s neklecovými technologiemi. Většina českých zemědělců má totiž příliš velké obavy z toho, že dražší i 
když kvalitnější vejce, nepůjdou na odbyt.  
A proto se obracíme na Vás, na zákazníky, kteří si přejí kupovat v obchodech vejce, která nepocházejí od 
slepic za než bylo zaplaceno utrpením. Pište „svým“ obchodům a prodejnám a žádejte je o vejce z 
neklecových systémů. Můžete využít i schránek na připomínky zákazníků, zákaznických linek nebo se 
ptát přímo prodavačů.  
Z jakého chovu vejce pocházejí poznáte podle slovního označení na obalu vajec a číselného kódu přímo 
na vejcích: „Vejce z klecového chovu“ – kód 3, „Vejce z podestýlky“ – kód 2, „Vejce z volného výběhu“ 
– kód 1 (ty se u nás zatím neprodávají), „Vejce z ekologického chovu“ – kód 0.  
Vaše poptávka povede k tomu, že obchodníci budou sami motivovat zemědělce, aby produkovali vejce z 
alternativních systému a budou jim nabízet odbyt ve svých řetězcích. Se zástupci obchodních řetězců 
jsme v kontaktu a máme informace, že většina z nich rychle reaguje na přání svých zákazníků.  



Kromě toho pište také prosím ministru zemědělství – panu Mgr. Petrovi Gandalovičovi (adresa 
Ministerstva zemědělství: Těšnov 17, 117 05 Praha 1) a žádejte jej o podporu zákazu chovu nosnic v 
bateriových klecích od roku 2012. Čeští konvenční producenti vajec byli o chystané změně legislativy 
informováni již od konce 90. let a měli tudíž dostatek času se na ni včas připravit.  
Děkujeme Vám za podporu. Pro kontaktování super/hypermarketů je u Společnosti pro zvířata k dispozici 
pohlednice s kontakty na hlavní řetězce v ČR (zde a zde). Pohlednice zasíláme zdarma, pište si o ně na: 
Společnost pro zvířata - z.o. ČSOP, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 nebo s.pro.zvirata@ecn.cz. Více 
informací viz www.spolecnostprozvirata.cz.  

Pošli e-mailem Zobrazení názoru pro tisk 
 
 
Časopis Bedrník pro ekologickou výchovu ve školách/Magazine Bedrnik for Ecolog. 
Education in schools, issue  12/2007 
- náš dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz 
- our long article hen/eggs/cages/ban 
 
 
 
Czech state TV channel 1 „ČT 1“,  programme for animal protection and shelters 
Chcete mě?/Do you want me?, interviews with us about broilers, 9.1. 2008 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Czech state TV channel 1 „ČT 1“, main news: Události komentáře, delší příspěvek o 
slepicích, klecích, zákazu/longer contribution about hens/cages, the ban 
duben 2007/April 2007 
 

- interview s naší předsedkyní a naše záběry, zástupce svazu Českomoravská drůbež uvedl, že neví, 
že by slepice v klecích trpěly, že nemohou roztáhnout křídla, bylo to směšné i pro moderátora 

- interview with our chairperson plus our shots, a representative of –czech poultry union stated he 
does not know that hens suffer in cages, that they cannot strech wings, it was ridiculous as well for 
a moderator 

 
 
Internet magazine: Žena – IN/Woman In, leden 2008/January 08 
 
http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?idc=35682&id=6   
 
 
 

 
Moje drahé vejce (14.1.2008)/My beloved egg 



Jak je to s vejcem v Evropě 
V současné době lidé v Evropě přestávají kvůli 
otřesným podmínkám chovu kupovat vejce nosnic v 
klecích. Řadě spotřebitelů dochází, že vejce od 
stresované, špatně živené slepice asi moc 
neprospěje jejich zdraví. Na tento trend zareagovaly 
velké obchodní společnosti, jako jsou 
super/hypermarkety a některé cateringové společnosti 
přestávají z vlastní iniciativy klecová vejce prodávat. 
Tak například v Rakousku a Nizozemí nenaleznete v 
obchodních řetězcích klecová vejce. Ve Velké Británii 
– tam pět velkých supermarketů (jako je např. 
Waitrose a Marks & Spencer) přestalo klecová vejce 
prodávat a některé z nich ani klecová vejce 
nepoužívají při výrobě svých výrobků. Ve Švédsku je 
50 procent produkce vajec z neklecových systémů, v 
Dánsku 40 procent. V Belgii se k pěti supermarketům 
přidal dokonce i řetězec rychlého občerstvení McDonald´s a v Německu se klecových vajec zřekly 2 
diskontní prodejny - Lidl a Aldi.  

EUROBAROMETER ukazuje, že 58 % respondentů v průzkumu označovalo welfare slepic/nosnic 
jako velmi špatný. A 78 % respondentů uvedlo, že stav welfare slepic je nedostatečný až velmi špatný.  

Co je to za vejce?  
U nás přes 90 % slepic chovaných v zemědělském sektoru žije v klecích, které poskytují jedné slepici 
plochu menší než velikost papíru formátu A4 a znemožňují přirozený způsob chování slepice jako je 
hrabání a hledání si potravy, snášení vejce do hnízda, hřadování, popelení, protahování si křídel a celé 
páteře. A jak poznáte v obchodě, z jakého chovu pochází vejce? Nedívejte se na idylické obrázky na 
obalu, ale přečtete si pečlivě kód vajec. 

0 – vejce z ekologického zemědělství – chov zcela respektující přirozené potřeby nosnic 
1 – vejce nosnic ve volném výběhu  – v hale s podestýlkou a možností výběhu 
2 – vejce nosnic v halách – v hale s podestýlkou bez přístupu ven 
3 – vejce nosnic v klecích  

 
Od tří do deseti korun za vejce v Čechách 
U nás si můžete dnes v některých supermarketech zakoupit vejce, která nepocházejí z klecových chovů, 
a biovejce především v malých specializovaných prodejnách se zdravou výživou.  

Průměrná roční spotřeba vajec se dle Ministerstva zemědělství ČR pohybuje kolem 220 kusů na osobu. 

A jaké jsou ceny? (údaje z pražských obchodů dne 11.1. 2008): Vejce z klecových chovů se dle 
velikosti a kvality pohybují od 3 Kč do 4,80 Kč, vejce z chovu na podestýlce 4,80 Kč a biovejce 9,60 
Kč (velikost M) a 10,50 Kč (velikost L). Vyšší cena biovejce odráží daleko vyšší náklady na chov, kdy 
například krmivo je 2 až 3x dražší a je zde vysoký podíl ruční práce. To by však mělo zaručit vyšší 
kvalitu. Studie „Je bio skutečně lepší?“ Dr. Alberty Velimirova z „Institutu Ludwiga Boltzmanna“ a 
výzkumníka v oblasti rizik Dr. Wernera Millera prokázala, že biovejce mají vyšší výživově-
fyziologickou kvalitu, tzn. vyšší obsah lecitinu, tuků a karotenoidů, vejce slepic z volného chovu mají 
výrazně nižší P-hodnoty, kterými se měří stres slepic z klecového chovu, vejce ekologicky krmených 
slepic jsou těžší, váha žloutku je výrazně vyšší.  

 



Řada z vás však možná vejce vůbec nechcete jíst, nebo jste se tak rozhodli po zhlédnutí videa. Právě pro 
vás připravujeme doporučení, jak je nahrazovat při vaření.  

Jaká vejce kupujete vy? Koupila byste i dražší vejce, abyste podpořila zákaz chovu slepic v 
klecích? Kolik byste byla ještě ochotná za vejce zaplatit? Kolik vajec za měsíc spotřebujete? Jíte 
vůbec vejce? 

Zdroj: www.biospotrebitel.cz,  Společnost pro zvířata, CIWF Compassion in world farming,   

Video pro otrlé - nedívejte se na ně, pokud nemůžete žít bez vajec./Enslosed – video for hardened, 
do not watch if you can not live without eggs (video shots of Advocates for Animals) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popular magazine: Fajn život/Fain Life 
Únor 2008/February 
Nákupem za lepší život slepic/Shopping for better live of hens 
Článek o slepicích a vejcích      http://www.tydenikkvety.cz/web.php/fajn-zivot/) 

 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elektronický: Bio Obchod/Electronic „Bio shop“ 
Informační elektronický měsíčník pro prodej biopotravin v ČR 
Únor 2008/February 2008  
 
Evropská komise potvrdila zákaz užití neobohacených klecí od roku 2012 
Evropská komise 8. 1. 2008, ve své dlouho očekávané zprávě, 
vyjádřila stanovisko podporující ponechání zákazu užití neobohacených 
klecí pro slepice/nosnice od r. 2012. Zákaz je stanoven směrnici Rady EU č. 1999/74/ES 
z roku 1999, která stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic. 
Je to jediné logické vyústění založené na zřejmých vědeckých podkladech, které dokazují utrpení 
slepic uzavřených po celý život bez přestávky v klecích a také na odmítání produktů z krutých 
produkčních systémů evropskými zákazníky. 
Směrnice z roku 1999 byla přijata na základě celoevropské kampaně trvající přes 30 let. Kampaň 
zahájila v 70. letech minulého století britská mezinárodní organizace Compassion in World Farming. 
Přijetí směrnice mělo plnou podporu Evropského parlamentu a většiny členských států. 
Bohužel, Česká republika působí od našeho vstupu do EU směrem proti zavedení zákazu krutých 
klecí pro slepice. Dvě třetiny slepic v EU stále žije v klecích. 
V ČR je to přes 90 % slepic chovaných v zemědělském sektoru. Klec poskytuje jedné slepici plochu 
menší než velikost papíru formátu A4 a znemožňuje přirozený způsob chování slepice jako je 
hrabání a hledání si potravy, snášení vejce do hnízda, hřadování, popelení, protahování si 
křídel a celé páteře. 
Průzkum Eurobarometr z roku 2005 ukázal, že 58 % Evropanů hodnotí welfare nosnic jako špatné, 
59 % běžných zákazníků uvedlo, že by zaplatilo více za vejce z lepších, welfare chovů slepic a 53 % 
těchto zákazníků již přednostně nakupuje vejce z neklecových systémů. 
V ČR lze již v polovině super a hypermarketů zakoupit vejce z chovů na podestýlce a vejce z chovů 
ekologických (zde má slepice volný prostor uvnitř i venku a je krmena krmením v bio kvalitě). 
Zdroj: Společnost pro zvířata 
 
 
 
Elektronické „Venkovské noviny“ /Electronic „Newspaper of country“ 
Únor 2008/February 2008 
 
Venkovské noviny, ÚNOR 2008, císlo 2 / 2008 
 
EU zakázala užití neobohacených klecí od roku 2012/EU bans unenriched cages from 2012 
  
Evropská komise 8. 1. 2008 ve své dlouho ocekávané zpráve vyjádrila stanovisko podporující ponechání 
zákazu užití neobohacených klecí pro slepice/nosnice od r. 2012. 
Zákaz je stanoven smernici Rady EU c. 1999/74/ES z roku 1999, která stanoví minimální požadavky na 
ochranu nosnic. 
Je to jediné logické vyústení založené na zrejmých vedeckých podkladech, které dokazují utrpení slepic 
uzavrených po celý život bez prestávky v klecích a také na odmítání produktu z krutých produkcních 
systému evropskými zákazníky. 
Smernice z roku 1999 byla prijata na základe celoevropské kampane trvající pres 
30 let. Kampan zahájila v 70.letech minulého století britská mezinárodní organizace 
Compassion in World Farming a zapojili se do ní organizace i jednotlivci chránící a hájící hospodárská 
zvírata. 
Prijetí smernice melo plnou podporu Evropského parlamentu a vetšiny clenských státu. Bohužel, Ceská 
republika pusobí od našeho vstupu do EU smerem proti zavedení zákazu krutých klecí pro slepice. 



Pritom treba jen celodenní pobyt v kleci, bez možnosti z klece vyjít ven (tak jak nemohou ani slepice), by 
mohl pomoci zmenit názor odpurcum ukoncení zavírání zvírat do klecí. 
Pokud by komise svuj puvodní postoj prehodnotila a žádala revizi tohoto zákazu, jednalo by se o 
nedemokratický prístupa o neprijatelné rozhodnutí s ohledem na ty producenty a státy, kterí již 
upustily od užití techto klecí a investovaly do ohleduplnejších alternativních systému. 
Dve tretiny slepic v EU stále žije v klecích. 
V CR je to pres 90 % slepic chovaných  v zemedelském sektoru. Klec poskytuje jedné slepici plochu 
menší než velikost papíru formátu A4 a znemožnuje prirozený zpusob chování slepice jako je 
hrabání a hledání si potravy, snášení vejce do hnízda, hradování, popelení, protahování si krídel a celé 
pátere. 
Pruzkum Eurobarometr z roku 2005 ukázal, že 58 % Evropanu hodnotí welfare nosnic jako špatné, 59 % 
bežných zákazníku uvedlo, že by zaplatilo více za vejce z lepších, welfare chovu slepic a 53 % techto 
zákazníku již prednostne nakupuje vejce z neklecových systému. 
V CR lze již v polovine super a hypermarketu  zakoupit vejce z chovu na podestýlce a vejce z chovu 
ekologických (zde má slepice volný prostor uvnitr i venku a je krmena krmením v bio kvalite). 
Ing. J. Horáková 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Časopis společnosti/magazine of company Ahold (supermaket chains Albert and 
Hypernova), for kids: 
Bertík 1/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

All articles of Society for Animals or based on, in internet consumer 
magazine: qmagazin.cz, published up to 25th March 2008: 
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Šance slepic na život mimo klece zase o něco blíže/A chance of 
hens to live out of cages is again more closer 

PDF  Tisk  E-mail  
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Evropská komise v lednu 2008 ve své dlouho očekávané zprávě vyjádřila stanovisko podporující 
zákaz užití neobohacených klecí pro slepice/nosnice od r. 2012. Zákaz je stanoven směrnici Rady 
EU č. 1999/74/ES z roku 1999, která stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic. Je to jediné 
logické vyústění založené na zřejmých vědeckých podkladech, které dokazují utrpení slepic 
uzavřených po celý život bez přestávky v klecích a také na odmítání produktů z krutých 
produkčních systémů evropskými zákazníky.  
Směrnice z roku 1999 byla přijata na základě celoevropské kampaně trvající přes 30 let. Kampaň 

zahájila v 70. letech minulého století britská mezinárodní organizace Compassion in World Farming a zapojily se do ní 
organizace i jednotlivci chránící a hájící hospodářská zvířata. Přijetí směrnice mělo plnou podporu Evropského parlamentu a 
většiny členských států. Bohužel, Česká republika vystupuje od našeho vstupu do EU směrem proti zavedení zákazu krutých 
klecí pro slepice. Přitom třeba jen celodenní pobyt v kleci bez možnosti z ní vyjít ven (tak jak nemohou ani slepice) by mohl 
pomoci změnit názor odpůrcům ukončení zavírání zvířat do klecí. Pokud by komise svůj původní postoj přehodnotila a žádala 
revizi tohoto zákazu, šlo by o nedemokratický přístup a o nepřijatelné rozhodnutí s ohledem na producenty, kteří už upustili od 
užití těchto klecí a investovali do ohleduplnějších alternativních systémů. 

Vejce z klece ne, děkuji/Caged egg – no, thank you 
Dvě třetiny slepic v EU stále žijí v klecích. V ČR je to přes 90 % slepic chovaných v zemědělském sektoru. Klec poskytuje 
jedné slepici plochu menší než velikost papíru formátu A4 a znemožňuje jim přirozený způsob chování, jako je hrabání a 
hledání si potravy, snášení vajec do hnízda, hřadování, popelení, protahování si křídel a celé páteře. Průzkum Eurobarometr z 
roku 2005 ukázal, že 58 % Evropanů hodnotí welfare nosnic jako špatné, 59 % běžných zákazníků uvedlo, že by zaplatilo více 
za vejce z lepších, tj. welfare chovů slepic, a 53 % těchto zákazníků už přednostně nakupuje vejce z neklecových systémů. V 
ČR lze už v polovině super a hypermarketů zakoupit vejce z chovů na podestýlce a vejce z chovů ekologických (kde má 
slepice volný prostor uvnitř i venku a je krmena stravou  v bio kvalitě).  
Zpráva komise by měla být k dispozici na: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm-red-kk-  
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Dobré vejce - v březnu 2007 poprvé/ The good egg – first time in March 2007 
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CIWF – Compassion in World Farming – mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat 
odstartovala v březnu první ročník udělování ceny „Good Egg“ – Dobré vejce. Good Egg Award 
oceňuje společnosti, které si vybraly vejce z volných chovů nebo z chovů na podestýlce místo vajec 



snesených slepicemi v klecových bateriových systémech. Tato událost přináší významný posun pro zlepšení života a welfare 
slepic (tzv. nosnic) snášejících vejce pro nasycení lidí. 

Toto ocenění následuje po šesti úspěšných ročnících oceňování supermarketů – Supermarket Awards – jež významně 
přecházejí z nabídky neetických produktů hospodářských zvířat na produkty získané etičtěji a pro zvířata přijatelněji. Podle 
podmínek Good Egg Award musí společnost buď užívat vejce z neklecových chovů už nyní, nebo se musí zavázat, že je 
přestane používat ještě před rokem 2012, tj. před platností zákazu chovu slepic v neobohacených, tzv. konvenčních klecích. 

Velké společnosti reagují na zájmy spotřebitelů 
Sainsbury, J D Wetherspoon a McDonald’s jsou mezi společnostmi, které 20. března převzaly od CIWF ocenění Good Egg 
Awards za přechod k etičtější nabídce vajec, chránící přibližně 2,5 až 5 milionů slepic od života v strašných podmínkách. 
Zlepšující se welfare hospodářských zvířat je dobré pro obchodní účely. Z průzkumů názorů evropské veřejnosti plyne, že 
nosnice jsou jedním z druhů hospodářských zvířat, jejichž osud zákazníky zajímá, a tak jsou vejce dobrým začátkem. Je 
potěšitelné vidět, jak velké společnosti tak dobře reagují na zájmy svých zákazníků. CIWF žádá také další společnosti, aby 
braly ohled na welfare zvířat jako na hlavní součást své společné sociální odpovědnosti a rozhodly se vydat směrem od klecí. 
Požadavky na zásobování vejci z vyšších welfare standardů se zvyšují, například ve Velké Británii teď pochází 30 % 
zkonzumovaných vajec z neklecových chovů (oproti přibližně 10 % v polovině devadesátých let). Tento rostoucí trend má vliv 
na obchod. Stále více společností zlepšuje svoje standardy welfare zvířat jako odpověď na žádost veřejnosti a vědecké 
poznatky, jež dokládají, že klece jsou špatné pro život a welfare nosnic. 
Dobré vejce poprvé i v Česku 
Letošní ocenění Good Egg je prvním ročníkem. Compassion in World Farming bude žádat stále více hlavních obchodních, 
zpracovatelských, občerstvovacích a zprostředkovacích společností, aby přijaly vyšší welfare přístupy tím, že budou užívat 
vejce neklecová. O to samé se bude v rámci České republiky snažit také Společnost pro zvířata – z.o. ČSOP. 
Věříme, že v dalších letech budou moci toto ocenění za příspěvek k ukončení strádání slepic převzít také řetězce, maloobchody 
či občerstvovací společnosti působící u nás. Ostatně, první „vlaštovky“ se už objevují: vejce z volných ekologických chovů lze 
zakoupit v Delvitě, v blízké budoucnosti budou v nabídce například v Bille a v prodejnách se zdravou a bio výživou. Více 
informací o Good Egg Awards a slepicích viz níže a na www.thegoodeggawards.org. 

V češtině na www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Slepice. 

Vítězové v EU: Google, Jumbo (Netherlands), Colruyt (Belgium), Biocoop (France), Naturata (Germany), Delhaize 
(Luxembourg) tbc, Rewe Group (Austria) tbc, Recheis (Germany) tbc, P.P.H. Tast (Poland), Ecobotiga La Magrana (Spain). 

Vítězové ve Velké Británii: J D Wetherspoon, McDonald’s, Marks & Spencer, Pret A Manger, Sainsbury’s, Starbucks, The 
Eden Project, Wholefoods Market, Waitrose, Ugo Foods Group Ltd, House of Commons and the staff catering of Google, 
Microsoft UK and Sky. 

Klece pro slepice 
Dvě třetiny slepic v EU stále žije v klecích. Klec poskytuje jedné slepici plochu přibližně o velikosti papíru formátu A4 a 
znemožňuje přirozený způsob chování slepice jako je hrabání a hledání si potravy, snášení vejce do hnízda, hřadování, 
protahování křídel a celé páteře. Ocenění Dobré vejce bylo předáváno právě v době, kdy EU připravuje revizi stanoveného 
zákazu chovu slepic v neobohacených konvenčních klecích, a to na rok 2012. Toto ustanovení směrnice rady 1999/74/ES o 
minimálních požadavcích na ochranu nosnic je trnem v oku několika členským zemím, jejichž intenzivní průmysl se snaží o 
odložení či dokonce o zrušení zákazu. Průzkum Eurobarometr z roku 2005 ukázal, že 58 % Evropanů hodnotí welfare nosnic 
jako špatné, 59 % běžných zákazníků uvedlo, že by zaplatilo více za vejce z lepších welfare chovů slepic a 53 % těchto 
zákazníků už přednostně nakupuje vejce z neklecových systémů. 

• Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP  
• zástupce CIWF v ČR, člen ECFA (Evropská koalice pro hospodářská zvířata)  
• Lublaňská 18, 120 00 Praha, www.spolecnostprozvirata.cz; www.alternativeducation.org  
•  
• Compassion in World Farming  
• Velká Británie, www.ciwf.org.uk 

Příbuzné články: 

• Šance slepic na život mimo klece zase o něco blíže  
• Zákazníci a obchodníci ustupují od vajec z klecových chovů  
• Zákazníci a obchodníci ustupují od vajec z klecových chovů  
• Vejce od šťastných slepic jsou žádanější  
• Vyšší nároky na pohodu a ochranu zvířat pomohou zkvalitnit potraviny  
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Zákazníci a obchodníci ustupují od vajec z klecových 
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Přes polovinu vajec prodávaných v několika britských supermarketech tvoří nyní vejce z podestýlky 
nebo z volných chovů. Vejce od slepic z klecí nenabízejí ani supermarkety v Holandsku a od 1. 1. 
2007 nebudou v regálech ani v rakouských supermarketech. Vejce z klecí přestaly prodávat také tři 
hlavní belgické supermarkety. Ve Velké Británii a Irsku pochází z chovů na podestýlce nebo z chovů 
volných už přes třetinu celkové produkce vajec, polovina vajec ve Švédsku je neklecových, stejně 
jako 40 % vajec v Dánsku. Zákazníci chtějí humánní produkty. 

Ve zprávě CIWF Trust: Supermarkets and Farm Animal Welfare „Raising the Standard“, Survey 2005-2006, průzkumu, jehož 
se zúčastnilo 7 velkých britských supermarketů (ASDA, The Co-operative Group (Co-op), Marks & Spencer, Sainsbury´s, 
Somerfield, Tesco a Waitrose), se můžeme dočíst, že každý z těchto supermarketů má písemná pravidla pro welfare zvířat a 
člena vedení, který je za tuto oblast odpovědný. Každý z řetězců má také závazný postup, že importované mléko, maso a vejce 
musí pocházet ze systémů o stejných welfare standardech jako domácí produkty. Většina z nich má také vlastní standardy pro 
chytání drůbeže a některé postupují podle národních britských standardů (Co-op má vyšší standardy – drůbež nesmí být 
chytána pouze za jednu nohu, aby nedocházelo k bolesti, zlomeninám a vykloubení). 

Welfare slepic snášejících vejce 
Prvním řetězcem, který začal prodávat vejce pouze z volných chovů (tj. slepice mají také výběh ven a možnost hřadování), a to 
jak celá, tak i vejce užitá do vlastních hotových potravin a jídel, byl M&S. Waitrose také prodává vejce pouze z neklecových 
chovů a nyní užívá pouze vejce z volných chovů do vlastních potravin a jídel. Kromě Somerfield tvoří prodej neklecových 
vajec přes 50 % v každém zúčastněném supermarketu. Co-op stanovil rok 2007 jako mezník, od kterého bude nabízet pouze 
neklecová vejce. 
Welfare výkrmových kuřat 
M & S prodává 100 % kuřecího masa, které pochází z pomalu rostoucích kuřat (tj. jejich porážka je nad 6 týdnů věku). M & S 
a Waitrose také nabízejí kuřata z chovů, kde je hustota do 34 kg/m2, jak doporučuje britský vládní předpis, i když z vědeckého 
hlediska je pro život kuřat nejlepší maximální hustota do 30 kg/ m2. 
Welfare další drůbeže 
Každý ze supermarketů nabízí určitou část (asi 10 %) krůtího z volných nebo ekologických chovů, přes třetinu krůtího u M & 
S pochází z těchto chovů. Waitrose nabízí 100 % kachního masa z volných chovů. Některé z kachen chovaných pro 
Sainsbury´s a Somerfield ale nemají přístup do vody. Skoro všechno husí maso je ve všech řetězcích z volných chovů, kromě 
Sainsbury´s. A husí maso u M & S pochází z chovů, kde mají husy dostatečný přístup do vody na plavání. 
Intenzivní chov kachen, krocanů a volný chov krocanů, Velká Británie 
Welfare prasat 
Veškeré vepřové maso, které nabízí pod svou značkou Waitrose, a přes polovinu vepřového značky Co-op pochází z 
humánnějších venkovních chovů, kde nejsou prasnice v klecích. Navzdory ustanovení směrnice EU z roku 2003, aby prasata 
měla k dispozici manipulativní materiál jako je sláma a aby jim nebyly rutinně zkracovány ocásky, ukázal průzkum, že tato 
ustanovení nejsou dodržována. Osmdesát a více procent vepřového nabízeného všemi řetězci pochází z prasat s ocásky 
useknutými, asi polovina vepřového z vykrmovaných selat a prasnic je od zvířat, která neměla k dispozici manipulativní 
materiál. 
Welfare ovcí a dobytka 
M & S je jediným supermarketem, který neprodává žádné jehněčí, hovězí nebo mléko z chovů, kde jsou zvířata trvale 
umístěna uvnitř. Naproti tomu Somerfield je jediným supermarketem, který nabízí jehněčí ze zvířat, která musela podstoupit 
tzv. mulesing (odřezání kůže v okolí konečníku, bez umrtvení). 
Welfare faremně chovaných ryb 
Co-op, M & S, Somerfield a Tesco už následovaly Waitrose a pstruzi v jejich nabídce jsou usmrceni humánnějšími metodami, 
a to za omráčení. Co-op, M & S a Waitrose jsou stále jedinými supermarkety, které nabízejí lososy usmrcené humánnějšími 
metodami. Ostatní supermarkety nabízejí asi třetinu lososů, kteří jsou stále usmrcování za použití oxidu uhličitého, což je 
metoda pro ryby velmi krutá. 
Přeprava zvířat 
Všechny supermarkety mají stanovenou maximální délku cesty na jatka do 8 hodin, v některých případech 12 hodin. Žádný 
řetězec nemá stanovenou přijatelnou délku přepravy na jatka pro vynesené nosnice, některé mají stanoveno 12 hodin nebo 
neuvádějí žádnou délku. Co-op stanovuje délku přepravy na 6 hodin, kromě délky přepravy slepic. 
Exotické a luxusní produkty: 



Tyto produkty jsou často získány za velkého utrpení zvířat. Příkladem je násilné vykrmování kachen a hus na abnormálně 
velká játra (foie gras) či usekávání nohou živým žábám. Exotické maso pochází z faremních chovů v podstatě divokých zvířat 
jako jsou pštrosi a emu. Většina supermarketů neprodává foie gras nebo žabí stehýnka či exotické maso. Pouze Sainsbury´s je 
jediným z uvedených řetězců, který nabízí foie gras.  
Výše uvedený materiál je k dispozici na: www.ciwf.org, Publications 
Výsledky průzkumu Společnosti pro zvířata „Kolik jsme ochotni zaplatit za vejce ?“, který probíhal v letech 2002 – 
2003: (Results of survey of Society for Animals – How much are we willing to pay for eggs., conducted 2002-3) 
1) Kolik jsme ochotni zaplatit za vejce z nebateriových chovů (celkem 397 respondentů)? 
V kategorii do 30 let bylo 308 tázaných: 

• 2,50 – 3,50 Kč by zaplatilo 60,7 %  
• 4,00 Kč a více by zaplatilo 39,3 %  
• V kategorii nad 30 let bylo osloveno 89 lidí:  
• 2,50 – 3,50 Kč by zaplatilo 52,8 %  
• nad 4,- Kč 47,2 % 

2) Kolik jsme ochotni zaplatit za vejce z ekologických chovů (celkem vyplnilo 415 respondentů)? 
V kategorii do 30 let bylo 332 tázaných: 

• 2,50 – 3,50 Kč by zaplatilo 18,7 %  
• 4, 00 Kč a více by zaplatilo 81,3 %  
• V kategorii nad 30 let bylo osloveno 83 lidí:  
• 2,50 – 3,50 Kč zaplatilo 27,7 %  
• nad 4,00 Kč 72,3 %. 

Kde odzvonilo neobohaceným tzv. konvenčním klecím: 
Ve Švédsku zákaz už vešel v platnost. 
V Rakousku budou neobohacené klece zakázány od 1. 1. 2009. (Navíc od 1. 1. 2005 není povoleno uvádět do provozu ani tzv. 
obohacené klece. Obohacené klece, které byly v provozu před 1. 1. 2005, mohou být užívány po tomto datu dalších 15 let.) 
V Německu jsou neobohacené klece zakázány od 2008. Do roku 2009 platí výjimky na jednotlivé případy. ("0bohacené" klece 
jsou v SRN povoleny do 2020, tento termín by mohl být na základě vědeckého výzkumu prodloužen.) 
V rámci celé EU by tyto neobohacené bateriové klece neměly být používány od roku 2012. 

podle materiálu Společnosti pro zvířata – z. o.ČSOP 
www.spolecnostprozvirata.cz, www.alternativeducation.org 
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Přestože by měl zákaz chovu slepic v konvenčních klecích, tj. tzv. neobohacených, začít podle 
směrnice Rady 1999/74/ ES platit až od roku 2012, připomíná Státní veterinární správa ČR 
chovatelům, že při plánování nových zařízení pro chov nosnic by měli s tímto zákazem počítat už 
nyní. Je to i ekonomicky výhodnější, nová zařízení se nemusí totiž za tak krátkou dobu vyplatit. Je 
třeba také vzít v potaz, že zákazníci si všímají, za jakých podmínek jsou slepice chovány, a 
v nezanedbatelné míře i dávají přednost vejcím od „šťastných slepic“. Při rozhodování o přijetí směrnice limitující možnost 
chovat slepice v obyčejných klecích sice zaznívaly hlasy mnoha producentů, kteří chtěli zákaz posunout, popřípadě zrušit, 
zvítězila úvaha, že potenciální zisky by neměly mít přednost před pohodou chovaných slepic. 

Na tom se při hlasování v uplynulém týdnu shodla kvalifikovaná většina ministrů zemědělství členských zemí EU. Na 
skutečnost, že je nutné brát ohled na pohodu (welfare) chovaných zvířat, a to i v tomto případě nosnic, při různých 



příležitostech vždy upozorňuje i Státní veterinární správa ČR, která je v této otázce zajedno s nevládními organizacemi 
zabývajícími se ochranou zvířat. 

Zlepšováním pohody – welfare – zvířat se zabývala také konference o vlivu úrovně pohody zvířat na označování kvality 
potravin, uspořádaná 28. března v Bruselu. Více než 270 účastníků, zástupců veterinárních správ, chovatelů i zpracovatelů a 
ochranářských organizací se shodlo na prospěšnosti označovat potraviny tak, aby zákazníci měli podle čeho se orientovat, 
chtějí-li dát přednost chovům vedeným podle zásad welfare. Šlo by o dobrovolné označování nad rámec daný legislativou. 

Podle Markose Kyprianou, komisaře pro zdraví DG SANCO (Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele), lze chápat 
důraz na welfare chovaných zvířat, tj. i nosnic, jako konkurenční výhodu proti produkci z nečlenských zemí. V tomto ohledu 
se ukazuje jako vhodné o standardech welfare zvířat hovořit i na světové úrovni, a to nejlépe v rámci WTO. (podle Josef 
Duben, SVS ČR) 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.  

Příbuzné články/Similar articles: 

• Šance slepic na život mimo klece zase o něco blíže  
• Lepší podmínky pro brojlery  
• K jakým změnám dojde v chovu brojlerů  
• Česká slova o welfare nejsou prázdná  
• Vyšší nároky na pohodu a ochranu zvířat pomohou zkvalitnit potraviny  
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