SLEPICE Z KLECE VEN
V rámci evropské kampanì za ukonèení chovu slepic v klecích, v ÈR s názvem
„Slepice z klece ven“, se od konce 90. let podaøilo:

- pøesvìdèit v EU moc výkonnou a zákonodárnou o nehumánnosti klecí
- zapojit do podpory kampanì veøejnost, jejíž pomoc je klíèová
- prosadit Smìrnici Rady 1999/74/ES v roce 1999. Smìrnice stanovuje minimální požadavky na ochranu nosnic.
Obsahuje tøi hlavní ustanovení – pro alternativní systémy, pro chov v nezdokonalených klecových systémech
a pro chov v obohacených klecích. Stanovuje zákaz použití nezdokonalených klecových systémù
od r. 2012.
- informovat veøejnost v Èeské republice o životì slepic v klecích - z pohledu zavøeného živého tvora, zapojit
veøejnost do podpory zákazu chovu slepic v klecích a také pomocí médií šíøit skuteènosti o utrpení slepic
v klecích.
- získat pro podporu kampanì známé a významné osobnosti z ÈR (www, odkaz Kampaò Slepice z klece ven)
- prosadit znaèení vajec podle zpùsobu chovu slepic (na vejci a balení) v EU, aby zákazník vìdìl, odkud vejce
skuteènì pochází (znaèení je povinné od r. 2004, do praxe v ÈR zavedeno v letech 2007 - 2008).
- kontrolovat jak je znaèení dodržováno producenty vajec v ÈR, upozoròovat na nedostatky a sledovat jejich nápravu.
- zablokovat nìkolik zámìrù èl. zemí EU na odložení zákazu (napø. nìkolik návrhù Polska, Itálie a Španìlska) v rozmezí let
2000 – 2011v rámci celoevropského úsilí CIWF a ENFAP
- ukonèit používání vajec z obou typù klecí v mnoha velkých evropských spoleènostech ještì pøed rokem 2012, zejména v rámci
ocenìní Good Eggs Award: udìlovaného CIWF: napø. Unilever – výrobky Hellmans, Mc Donalds.
www.thegoodeggawards.org

V roce 2011 se podaøilo:

- zhatit zámìr Polska na znovu otevøení jednání EU o odkladu zákazu obohacených klecí pro slepice: Podaøilo se
tak díky celoevropskému úsilí CIWF a ENFAP pomocí jednání, zasílání dopisù, pohlednic (z ÈR bylo odesláno pøes
1 700 pohlednic), emailù, organizování happeningù, petic. V ÈR se konal protest v dubnu, v Praze, vèetnì pøedání
otevøeného dopisu polskému velvyslanectví.
- zájemci se opìt mohli zapojit do našich aktivit: ZKUSTE SI KLEC a FOTOPETICE „Ne klece pro slepice“, napø. v rámci festivalu Velká
výzva na Malé Stranì v Praze 1, nebo Ekofestivalu na Praze 2
- kontaktovat 176 obchodních øetìzcù a prodejcù vajec v EU v rámci sítì ENFAP (v ÈR bylo kontaktováno 16). Informovat a žádat je
o ukonèení nabídky vajec z nezdokonalených klecí od ledna 2012. Vìtšina odpovìdìla, že o pøedpise vìdí a respektují jej.
- na podzim - odeslat v rámci sítì ENFAP pøes 20 000 pohlednic „Každé velké stìhování vyžaduje plán“ pøedstavitelùm EU se žádostí,
aby èlenské zemì zveøejnily veøejný plán na ukonèení použití nezdokonalených klecí. Z ÈR bylo distribuováno 800 ks pohlednic. odradit pøedstavitele EU od zavedení urèité pøechodné doby nebo ultimáta pro neplnící zemì (naposledy v listopadu zámìr komisaøe
Dallího)
V lednu 2012 vešel
v platnost zákaz chovu
slepic (nosnic) v tzv.
nezdokonalených
klecích. Od této doby
mohou producenti vajec
slepice chovat pouze v klecích obohacených. Je to
pozitivní krok pro ukonèení
prùmyslového chovu slepic
v klecích jednou pro vždy.

Pokraèujeme:
Kampaò v roce 2012

Ne všechny èlenské zemì EU splnily povinnost stanovenou smìrnicí 74 a zavedly od 1. ledna
2012 pouze klece obohacené. Jedná se zejména o tyto státy: Itálie, Polsko, Portugalsko,
Španìlsko, Øecko, Bulharsko, Belgie, Rumunsko a další - celkem je jich 13 - 15. V lednu zaèala
aktivita smìrem na Itálii – emaily a dopisy žádající její pøedstavitele o ukonèení užití
nezdokonalených klecí, o postih nedodržujících producentù a o veøejné poskytování údajù o poètu
slepic v klecích. V únoru a bøeznu aktivita pokraèuje smìrem na pøedstavitele dalších
nedodržujících zemí. Budeme opìt žádat EU, aby dùraznì postihovala zemì a producenty, které
zákaz klecí nezdokonalených nedodržují. I nadále budeme informovat o nehumánnosti klecí pro
chov zvíøat a pokraèovat v aktivitách za úplné ukonèení chovu slepic – nosnic v klecích.

Život v kleci je utrpením pro každého živého tvora – skuteènost, kterou všichni víme. Jen zvrácený pøístup k produkci potravin po
2. svìtové válce a rozvoj intenzivního prùmyslového zemìdìlství umožnil toto týrání a mrzaèení zvíøat, která se nedokáží sama bránit.
Do chovù s nosnicemi, do reprodukèních chovù, do výkrmen drùbežích brojlerù, nebo prasat a krùt, do reprodukèních chovù prasnic
apod. se exkurze nepoøádají (ani k jejich branám), nepropagují se pøímými pøenosy ze života zvíøat.... vìznìním a mrzaèením živých
tvorù se nedá chlubit, i když tato zvíøata jsou každodenní souèástí života vìtšiny lidí. Na druhou stranu – jak je úžasné vidìt spokojená
zvíøata v dobøe vedených ZOO, kam nás lákají propagace a reklamy.
ENFAP – Evropská sí pro ochranu hospodáøských zvíøat
Byla založená organizací Compassion in World Farming. Spoleènost pro zvíøata – z. o. ÈSOP je èlenem od roku
1999. Enfap sdružuje 31 èlenù ve 24 zemích EU a koordinuje aktivity v rámci kampanì za ukonèení chovu slepic
„The Big Move“ v EU.

Kampaò za zrušení chovu slepic v klecích byla zahájena v 70. letech
minulého století britskou (nyní mezinárodní) org. pro ochranu hospodáøských
zvíøat Compassion in World Farming. Trvalo pøes 40 let, než se podaøilo v EU
pøijmout pøedpis, který alespon zèásti mùže pomoci zmírnit strádání slepic
v klecích (smìrnice è. 74). Dnes již celoevropská kampaò „Chickens Out/The
Big Move“ stále pokraèuje, dokud budou slepice v prùmyslových intenzivních
chovech v jakýchkoliv klecích.

Spoleènost pro zvíøata – z. o. ÈSOP
byla založena v roce 1996,
ke kampani za ukonèení chovu
slepic v klecích „Chickens Out“
se pøipojila v roce 1999.

Klece nezdokonalené tzv. konvenèní - citace smìrnice:
1. pro každou nosnici musí být v kleci zajištìna podlahová plocha alespoò 550 cm2 (mìøeno pùdorysnì), kterou lze užívat bez omezení, nezapoèítávají se do
ní zejména zvednuté okrajové plochy (zabraòující plýtvání krmivem), které mohou omezovat využitelný volný prostor;
2. klec musí být vybavena krmítkem pøístupným bez omezení. Jeho délka musí být alespoò 10 cm násobeno poètem nosnic v kleci;
3. pokud nejsou k dispozici kapátkové nebo kalíškové napájeèky, musí být každá klec vybavena souvislým napájecím žlabem stejné délky jako krmítko
uvedené v bodì 2. Tam, kde jsou instalována napájecí zaøízení, musí být v dosahu každé klece alespoò dvì kapátkové nebo kalíškové napájeèky;
4. výška klece musí být alespoò 40 cm na 65 % plochy klece a v žádném místì nesmí být menší než 35 cm;
5. podlahy klecí musí být zkonstruovány tak, aby poskytovaly pøimìøenou oporu každému z dopøedu smìøujících drápkù obou bìhákù. Sklon podlahy nesmí
pøekroèit 14 % nebo 8°. V pøípadì podlah vyrobených z pletiva s nepravoúhlými oky mohou èlenské státy povolit prudší sklon;
6. klece musejí být vybaveny vhodnými zaøízeními na zkracování drápù.
2. Èlenské státy zajistí, aby chov v klecích uvedených v této kapitole byl zakázán s úèinností od 1. ledna 2012. Kromì toho s úèinností od 1. ledna 2003 se
nesmìjí stavìt ani poprvé uvádìt do provozu žádné klece uvedené v této kapitole.
Klece obohacené - citace smìrnice:
1. nosnice musejí mít:
a) alespoò 750 cm2 prostoru v kleci na nosnici, z toho 600 cm2 využitelných; výška klece jiná než ta, která je nad využitelnou plochou, musí být alespoò 20
cm v každém bodì a žádná klec nesmí mít celkovou plochu menší než 2000 cm2;
b) hnízdo;
c) takové stelivo, aby umožòovalo klování a hrabání;
d) vhodné høady skýtající alespoò 15 cm na nosnici;
2. je tøeba zajistit krmné korýtko, které je možno používat bez omezení. Jeho délka musí být alespoò 12 cm násobeno poètem nosnic v kleci;
3. každá klec musí mít napájecí systém pøimìøený velikosti skupiny; tam, kde jsou kapátkové napájeèky, musí mít každá nosnice v dosahu alespoò dvì
kapátkové nebo kalíškové napájeèky;
4. pro usnadnìní kontroly, instalace a snížení poètu nosnic musí být mezi øadami klecí ulièka o minimální šíøce 90 cm a mezi podlahou budovy a spodní
øadou klecí musí být ponechána mezera alespoò 35 cm;
5. klece musejí být vybaveny vhodnými prostøedky pro zkracování drápù.

Slepice v kleci trpí:

Slepice v klecovém systému chovu stráví celý svùj život,
dlouhý pøibližnì 13 - 14 mìsícù, namaèkané v kleci, a to
nepøetržitì bez možnosti nìkdy vyjít z klece ven. Rozmìry
klece slepici ani neumožní protažení køídel a celého tìla (pro
protažení jednoho køídla potøebuje nejménì 900 cm2),
drátìná kovová podlaha má na svìdomí bolestivé otlaky
a pøerostlé paøáty, klec èasto neumožòuje zcela vzpøímený
postoj. Z nedostatku pohybu trpí ptáci osteoporózou, jejich
kosti jsou velmi køehké a èasto se lámou. Z prašného
tmavého prostøedí se za celý svùj život nedostanou ven na
pøirozené svìtlo. Intenzivní zemìdìlství degradovalo tyto
tvory na stroje, kterým je dovoleno jen pøijímat krmivo
a snášet vejce – nic víc.

PODPOØTE Kampaò Slepice z klece ven.
Finanèní podpora veøejnosti nám umožní
v kampani efektivnì pokraèovat.

Kampaò Slepice z klece ven podporuje:
Spoleènost pro zvíøata – z. o. ÈSOP
Michelská 5, 140 00 Praha 4
s.pro.zvirata@ecn.cz www.spolecnostprozvirata.cz
è. ú.: 15 81 82 860/0300

