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Šance slepic na život bez utrpení v klecích zase o něco blíže 
 
Evropská komise potvrdila zákaz užití neobohacených klecí od roku 2012 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evropská komise ve své dlouho očekávané zprávě z 8. 1. 2008 vyjádřila stanovisko 
podporující ponechání zákazu užití neobohacených klecí pro slepice (tzv. nosnice) od             
r. 2012. Zákaz je stanoven směrnicí 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 zapojili 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 působí od našeho vstupu do EU, směrem proti zavedení zákazu krutých 
klecí pro slepice.  Přitom třeba jen celodenní pobyt v kleci, bez možnosti z klece vyjít ven (tak jak 
nemohou ani slepice), by mohl pomoci změnit názor odpůrcům zavedení tohoto zákazu.   
 
Pokud by Komise svůj původní postoj přehodnotila a žádala revizi tohoto zákazu, pak by se dle 
našeho názoru jednalo o nedemokratický přístup, a o nepřijatelné rozhodnutí s ohledem na ty 
producenty a státy, které již upustily od užití těchto klecí a investovaly do ohleduplnějších 
alternativních systémů.  
 
 
Klece pro slepice 
 
Směrnice z roku 1999 rozlišuje dva typy klecí: klece 
nezdokonalené (neobohacené, konvenční) a klece 
tzv. obohacené.  
V prvním typu klecí tj. nezdokonaleném má slepice 
prostor menší než arch papíru A4, slepice jsou těsně 
na sobě, v holé prázdné kleci, stojí pouze na pletivu, 
zepředu mohou žrát z dopravníku a do zadní části 
snášejí vejce, jenž padají na další dopravník. Druhým 
typem jsou klece tzv. obohacené, jejichž zavádění se 
teprve rozbíhá. Jsou o něco větší a slepice musejí mít k dispozici hnízdo, bidýlko, popeliště a 
vybavení na obrušování drápů. Slepice jsou v kleci po celý svůj život, nikdy se nedostanou ven. 
Klec znemožňuje slepici projevit přirozené chování – jako je hrabání a hledání si potravy, snášení 
vejce do hnízda, hřadování, popelení, protahování si křídel a celé páteře.   
 
Směrnice dále upravuje chovy alternativní, které mohou být v uzavřených halách na podestýlce, 
v halách nebo kurnících s volným výběhem ven, kam patří i chovy ekologické (bio).  

 
Dvě třetiny slepic v EU stále žijí v klecích, a to v naprosté většině v klecích nezdokonalených. V ČR 
je to přes 90 % slepic chovaných v zemědělském sektoru.  
 
Vejce z klece? Ne, děkuji 
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 chovů s vyšším welfare (s lepšími 



životními podmínkami) a 53 % těchto zákazníků již přednostně nakupuje vejce z neklecových 
systémů.  
 
V ČR lze již v polovině super/hypermarketů zakoupit vejce z chovů na podestýlce a vejce z chovů 
ekologických (zde má slepice možnost volného pohybu uvnitř haly i ve venkovním výběhu a je 
krmena kvalitním krmivem v bio kvalitě).  
 
Zpráva komise bude k dispozici na: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm 
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