
                                                           

Většina evropských králíků trpí celý život v malých holých klecích 

Tisková zpráva, 17. dubna 2019 

Nový průzkum zveřejněný dnes opět odhaluje krutost klecových velkochovů králíků.  

145 organizací po celé EU volá po zákazu používání klecí na králičích farmách. 

Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) nedávno navštívila italské velkochovy 

králíků. Videozáznam ukazuje to, nač opakovaně upozorňují evropské organizace pro ochranu zvířat: králíci 

žijí v bateriových klecích na holém drátěném pletivu, které jim často způsobuje poranění. Klece jsou tak 

přeplněné, že každý králík má životní prostor menší než list papíru A4. Nemohou běhat, skákat, panáčkovat 

ani projevovat další přirozené chování, což má očividně škodlivý dopad na jejich životní pohodu (welfare).  

Dnes zveřejněný videozáznam prokazuje, stejně jako mnohé další dokumenty z posledních let pořízené 

dalšími ochranářskými organizacemi, že všechny klecové velkochovy používané v mnoha zemích EU jsou 

stejně kruté.  

Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR říká: „Naprostá většina králíků chovaná v komerčních 

velkochovech se narodí v kleci a v kleci zůstane až do té doby, než je odvezou na jatka.  

Život ve vězení klece bez přístupu ven, na čerstvý vzduch a bez možnosti přirozeného pohybu není žádný 

život. Králíci v klecových velkochovech trpí stejně v České republice jako v Itálii a mnoha dalších zemích EU. 

To musí skončit.” 

Nový průzkum byl zveřejněn na podporu evropské občanské inciativy Konec doby klecové, která požaduje 

ukončení používání všech klecí v chovech hospodářských zvířat. K této iniciativě se připojilo 145 organizací  

z celé EU s cílem shromáždit 1 milion podpisů do září tohoto roku a zajistit, aby Evropská komise oznámila 

kroky, které povedou k zavedení legislativy ukončující používání klecí v celé EU. Dosud iniciativu podepsalo 

více než 750 000 občanů EU. 

Romana Šonková dodává: „Je načase, aby Komise konečně zareagovala na jasnou zprávu: lidé v EU už dál 

nechtějí tolerovat krutost a utrpení zvířat skryté v halách plných klecí.” 

V roce 2017 přijal Evropský parlament zprávu, která uznává, že holé bateriové klece jsou nevhodným 

ustájením pro králíky. Tím europoslanci zohlednili zájmy evropských občanů ohledně životních podmínek,  

v nichž jsou chována zvířata ve velkochovech. Navzdory tomu náš nový průzkum prozrazuje, že králíci 

nadále trpí v holých těsných klecích.  

V EU se každoročně v různých typech klecích chová více než 300 milionů hospodářských zvířat. Přidejte svůj 

hlas za Konec doby klecové pro všechna hospodářská zvířata na www.konecdobyklecove.cz. 

~konec~ 

http://www.konecdobyklecove.cz/


Pro více informací kontaktujte Romanu Šonkovou emailem: Romana.Sonkova@ciwf.org nebo 

telefonicky: 778 000 288. 

Videodokument z králičích velkochovů lze stáhnout zde: https://youtu.be/D3n_0FSXIu8 

Poznámky pro redakce: 

 

Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové sdružuje 145 organizací z celé EU, které sdílejí 

stejný cíl zbavit EU jednou provždy všech klecových chovů hospodářských zvířat. Je to poprvé v historii EU, 

co se tak velký počet organizací spojuje ve společné kampani na ochranu hospodářských zvířat. EOI 

iniciovala mezinárodní organizace Compassion in World Farming. V ČR jsou v EOI zapojeny tyto organizace 

(dle abecedy): Hlas zvířat, Home4Pets, Nadace na ochranu zvířat, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Platforma pro 

udržitelný rozvoj a etiku, Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Slepice v nouzi, Společnost pro zvířata 

a Svoboda zvířat. Oficiální registraci EOI naleznete zde. Podporu EOI vyjádřila již řada známých osobností 

(viz http://konecdobyklecove.cz/podporuji-nas/) a také europoslanců včetně JUDr. Jiřího Pospíšila a RNDr. 

Pavla Poce.  

 

Compassion in World Farming (CIWF) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen 

rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu 

hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného 

zemědělství a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, 

Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více 

o CIWF naleznete zde. 

Klecové velkochovy králíků 

Videozáznamy z velkochovů králíků byly pořízeny CIWF v Itálii v 2019, ve  Francii, České republice a Řecku  

v 2014 a Animal Equality ve Španělsku v 2014. 

Statistika: Podle zprávy Commercial Rabbit Farming in the European Union (Komerční chov králíků v EU) 

85% komerčních chovů používá konvenční (tj. holé) klece, 9 % obohacené klece a 6 % alternativní systémy  

z celkového počtu 119 milionů chovaných králíků. To znamená, že více než 100 milionů králíků žije v holých 

a více než 10 milionů v obohacených klecích, zatímco v alternativních systémech je to pouze asi 7 milionů – 

viz str. 13 zprávy EU.  

Holé klece jsou nejběžnějším způsobem ustájení králíků v EU. Králíci na výkrm se v nich chovají od odstavu 

(asi v 5 týdnech) do porážky v 8 – 12 týdnech. Klece jsou vyrobeny z drátěného pletiva, nejsou ničím 

obohaceny a jsou příliš nízké. Hustota osazení klecí je vysoká. Běžně se králíci na výkrm chovají v malých 

skupinách, ale mohou být ustájeni také individuálně nebo ve dvojicích v malých klecích. Drátěné podlahy 

jsou nepohodlné a způsobují králíkům poranění končetin. Holé prostředí s nedostatkem prostoru drasticky 

omezuje přirozené chování. To vše vede ke zdravotním potížím a vysoké mortalitě. Ve velkochovech králíků 

se často používá velké množství antibiotik, což přispívá k antibiotické rezistenci.  

Obohacené klece nazývané „welfarové klece” jsou vyšší a mají navíc vyvýšenou plošinu a materiál pro 

okusování (větvičky, řetízky).  Oproti holým klecím poskytují však minimální zlepšení, neboť prostorově jsou 

stále velmi omezené ve všech směrech, podlaha je z velké části stále drátěná a možnost přirozeného 

chování se téměř nezvětšila. 

Alternativní systémy jsou již dostupné a existují v podobě vnitřních chovů v prostorných obohacených 

kotcích, venkovních mobilních zastřešených ohrádek či chovů s výběhy. V takových systémech mohou 
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králíci naplňovat mnohem větší škálu svých přirozených potřeb, což jim prospívá fyzicky i psychicky a při 

dobrém managementu chovu je jejich kvalita života podstatně vyšší oproti oběma typům klecí. 

 

 

 


