
V Rakousku zaveden zákaz chovu slepic v klecích, včetně „obohacených“, s platností 
od 2009. 

Supermarkety v Rakousku budou od r. 2007 prodávat vejce pouze z 
VOLNÝCH chovů 

 
 
Informace poskytnuté rakouskou organizací na ochranu zvířat VgT – Verein Gegen Tierfabriken: 
 
V květnu roku 2004 odhlasoval rakouský parlament zákaz chovu nosnic ve všech typech klecí, tj. včetně tzv. 
obohacených a to s platností od 1. 1. 2009. Od tohoto roku již nebude žádná slepice chována v Rakousku v kleci. 
 
Aby byl tento zákaz pojištěn, zahájila organizace VgT kampaň, jejímž cílem 
bylo ukončení prodeje vajec pocházejících od nosnic chovaných v kleci 
v supermarketech.  
VgT již od roku 1992 prováděla v supermarketech kontroly vajec UV 
světlem a ověřovala, zda je pravdivé prohlášení, že vejce nepocházejí z 
bateriových chovů. Organizace zjistila, že 25 % všech vajec bylo označeno 
chybně. Posléze začala většina supermarketů VgT za kontrolu vajec platit. 
Tato aktivita vedla k tomu, že největší řetězec Billa zastavil prodeje 
klecových vajec již v roce 1994.  
  
Od poloviny roku 2004 do konce roku 2005 vedla VgT kampaň a jednání se 
všemi supermarkety v Rakousku. A před koncem roku 2005 všechny rakouské 
supermarkety souhlasily, že do začátku roku 2007 ukončí prodej vajec z 
bateriových klecí!  
Billa, Merkur, Mondo, Pennymarkt, Zielpunkt, Lidl, Hofer, Spar, M-Preis, 
Adeg, ... 
 
Další velký úspěch je souhlas supermarketů, že budou postupně končit s 
použitím vajec z klecí ve vlastních potravinářských výrobcích! - to však již 
bez stanoveného termínu.  
 
Od následujících rakouských pekárenských,cukrářských či 
cateringovýchspolečností (některé s restauracemi) má VgT písemné smlouvy o 
ukončení používání vajec z klecových chovů:  
Aida, Sacher, derMann, Felber, Ströck, Anker, Ölz, Auer Martin, Sorger, 
Meinl Konditorei, Demel, Resch&Frisch, Guschlbauer, Manner, Auer Hubert  
 
Firmy vyrábějící nudle: 
Recheis, Karnerta, Wolf (Společnost Wolf má svoje vlastní chovy nosnic, původně bateriové, ale díky kampani 
VgT je změnila na chovy v halách.) 
  
K ukončení používání klecových vajec organizace přesvědčila také parlamentní kuchyně a kuchyň v největší 
rakouské nemocnici a oblastní nemocnici v Salzburgu. 
 
Následující pekárenské, cukrářské či cateringové společnosti se zatím k ukončení používání vajec z klecových 
chovů nepřipojily: 
Thurner, Coffee Shop Company, Starbucks, Iglo, Griesson-debeukelaer, Merkur Restaurants, Spar 
Restaurants, Wojnar, Coppenrath&Wiese, Jomo, Stock Eierlikör, Zahner Traiteur, Metro Market.  
 
Aktuální seznamy společností jsou v němčině na: http://www.vgt.at/actionalert/kaefigeier/index.php 
 
Podle informací prezidenta VgT Martina Ballucha. Foto VgT 
VgT – Verein Gegen Tierfabriken, Asociace proti zvířecím továrnám v Rakousku. 
 

http://www.vgt.at/actionalert/kaefigeier/index.php


Více informací je na www: http://www.vgt.at/projekte/legehennen/history.php 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. 3. 2006 
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP 
s.pro.zvirata@ecn.cz, www.spolecnostprozvirata.cz 
tel: 222 13 52 24, 603 179 558 
 

http://www.vgt.at/projekte/legehennen/history.php
mailto:s.pro.zvirata@ecn.cz
http://www.spolecnostprozvirata.cz

