
                                                           

Nová zpráva potvrzuje: Chov zvířat bez klecí podporuje udržitelnou 
živočišnou výrobu 

 
Tisková zpráva 13. 10. 2020 

Dnes zveřejněná zpráva Institutu pro evropskou environmentální politiku (IEEP) potvrzuje, že 
ukončení používání klecí pro chov hospodářských zvířat by mohlo přinést lepší zaměstnanost na 
venkově a zemědělství by se stalo udržitelnější. 
 
Zpráva nese název „Přechod k bezklecovému zemědělství v EU“ a zkoumá environmentální a 
společenské výhody a kompromisy ukončení používání klecí pro nosnice, prasata a králíky v EU jako 
součást transformace živočišné výroby. Zpráva dochází ke zjištění, že v kombinaci s ambiciózními 
kroky zaměřenými na snížení nadměrné spotřeby živočišných produktů, snížení dovozu bílkovinných 
zdrojů a zavedení ekologických chovů ve velkém měřítku by přechod na systémy bez klecí mohl 
spustit tolik potřebnou environmentální a sociálně-ekonomickou transformaci. 
 
Elisa Kollenda, politická analytička IEEP, říká: „Náš výzkum potvrdil, že přechod k bezklecovým 
systémům jako součást širších plánů pro udržitelné zemědělství je přínosem jak pro životní 
prostředí, tak pro welfare zvířat. Nedávná strategie Farm to Fork (Z farmy na vidličku) signalizuje 
nutnost přezkoumání a zlepšení právních předpisů v oblasti welfare hospodářských zvířat spolu s 
mnoha dalšími kroky vedoucími ke zlepšení udržitelnosti výroby a spotřeby. V další diskusi musí být 
jasnější vazba mezi oběma faktory. “ 
 
Studii zadala mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) s cílem poskytnout 
evropským politikům, kteří budou rozhodovat o zákazu klecových chovů, posudek podložený 
vědeckými důkazy.  
 
Začátkem tohoto měsíce Evropská komise obdržela evropskou občanskou iniciativu Konec doby 
klecové, kterou podepsalo téměř 1,4 milionu občanů EU. Ti pomocí tohoto nástroje vyzvali politiky 
k ukončení používání klecí pro chov zvířat v celé EU. Komise má na zpětnou reakci šest měsíců. 
 
Olga Kikou, vedoucí CIWF EU říká: „Průmyslové velkochovy jsou jednou z hlavních příčin devastace 
naší jediné planety. Klec není jen symbolem našeho pokaženého potravinového systému, ale také 
jedním z klíčových pilířů, které udržují při životě zastaralý model zemědělství. Potřebujeme revoluci v 
potravinářství i zemědělství. Začněme ji ukončením doby klecové! “ 
 



Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR a členka výboru EOI Konec doby klecové dodává: “Tato 
důležitá odborná zpráva IEEP přichází v pravou chvíli. Senát bude v nejbližší době hlasovat o zákazu 
klecí pro české nosnice. Zpráva je dalším zásadním argumentem ve prospěch zákazu, který nejen 
zlepší život milionům slepic, ale může také odstartovat tolik potřebnou transformaci našeho příliš 
intenzivního zemědělství směrem k větší udržitelnosti.”   

 

KONEC 

 
Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 
000 288 

 
Poznámky pro redakce: 
 
1. Odbornou zprávu „Přechod k bezklecovému zemědělství v EU“ dnes 13. října 2020 představil 
zástupce IEEP zástupcům Evropského parlamentu a Evropské komise na webináři pořádaném 
organizací Compassion in World Farming. 
 
IEEP provedl nezávislou studii zadanou Compassion in World Farming týkající se vlivu přechodu na 
bezklecové zemědělství na udržitelnost v živočišné výrobě. Zpráva vznikla na základě konzultací se 
zúčastněnými stranami a přezkoumáním odborné literatury. Prezentuje výběr politických nástrojů a 
opatření, které by podpořily přechod EU na systémy bez klecí. Zpráva přináší tři scénáře, jak lze 
současně řešit welfare hospodářských zvířat a udržitelnost produkce a spotřeby. Větší dopady na 
téměř všechny aspekty udržitelnosti lze očekávat, pokud bude přechod doprovázen změnami v 
celém rozsahu spotřeby a produkce živočišných produktů, a pokud dojde k podstatnému odklonu 
od současného nadužívání koncentrovaných krmiv. Celá zpráva je k dispozici v angličtině zde. 
 

2. Evropskou občanskou iniciativu (EOI) Konec doby klecové podepsalo téměř 1,4 milionu lidí ve 28 
evropských zemích. Je to teprve šestá evropská občanská iniciativa, která dosáhla požadované 
hranice 1 milionu podpisů ze všech 75 registrovaných iniciativ za posledních osm let. Skončila jako 
třetí s nejvyšším počtem podpisů a stala se první úspěšnou evropskou občanskou iniciativou v 
oblasti welfare hospodářských zvířat. Oficiální registraci EOI naleznete zde. Více informací o 
kampani najdete na: https://www.ciwf.cz/nase-kampane/konec-doby-klecove/.  
 

3. Institut pro evropskou environmentální politiku (IEEP) je institucí s více 40letou zkušeností, 
která se zavázala prosazovat politiku udržitelnosti založenou na důkazech a dopadech v rámci EU i 
ve světě. IEEP spolupracuje s řadou politických činitelů na lokální i evropské úrovni, nevládními 
organizacemi i soukromým sektorem. Jejím úkolem je provádět výzkumy a analýzy založené na 
ověřených faktech. Práce IEEP je nezávislá a pracuje s různými soubory názorů s cílem prohlubovat 
znalosti a zvyšovat povědomí. Další informace o IEEP naleznete na: https://ieep.eu  
 
4. Compassion in World Farming – Soucit ve světovém zemědělství (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 zemědělského hospodaření a výroby potravin. 
Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své 
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zástupce v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více o CIWF 
naleznete na https://www.ciwf.cz/.   
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