
Výzva pro nového ministra zemědělství:  
zamezte kupování živých ryb! 

Tisková zpráva 1. 12. 2021 

Mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming (CIWF) dnes zahajuje sběr 
podpisů pod otevřený dopis budoucímu ministrovi zemědělství s výzvou, aby ukončil utrpení 
kaprů, kterému jsou vystaveni, jsou-li zakoupeni živí.  

„Naše iniciativa Vánoce pro kapry se snaží upozornit na problémy spojené s možností nákupu 
ryb v živém stavu. To zahrnuje takové zacházení s živými, citlivými tvory, které lze na základě 
nejnovějších vědeckých poznatků označit za týrání zvířat,” vysvětluje Lucie Moravcová, vedoucí 
kampaně RyboLove z CIWF. K tomuto jednání dochází zejména, ale nikoli pouze, při prodeji tzv. 
vánočních kaprů. 

Podle ochránců zvířat dochází k závažnému zhoršení životní pohody (welfare) zvířat zejména 
v těchto situacích: 

• Zakoupená živá ryba bývá přenášena obvykle v igelitovém obalu po libovolně dlouhou 
dobu bez vody. V důsledku toho se jí slepí žaberní destičky, funkce žaber se zhorší a ryba 
se dusí. 

• Před domácím usmrcením bývá ryba přechovávána běžně ve vaně, což je pro ni 
absolutně nevhodné prostředí. Kvůli rozdílné teplotě vody může dojít k teplotnímu šoku, 
hrozí nedostatek kyslíku a chlor obsažený ve vodě může poškodit kůži i nervovou 
soustavu zvířete. 

• Správné omráčení kapra před vykrvením není jednoduché. V případě usmrcení v 
domácnosti tak existuje vysoké riziko, že zvíře není před vykrvením a po celou dobu 
vykrvování omráčeno s dostatečnou ztrátou citlivosti a vnímání. 

• Někteří lidé vypouštějí zakoupené ryby s dobrými úmysly zpět do volné vody. Většina 
ryb však pravděpodobně nepřežije, neboť její energetické zásoby jsou vlivem sádkování 
vyčerpány a imunita oslabena. Navíc i v tomto případě existuje riziko teplotního šoku. 

„Ve všech výše zmíněných bodech jde bezesporu o porušování zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání,” píše se v závěru otevřeného dopisu, který může podepsat i široká 
veřejnost na webových stránkách www.ciwf.cz. „Vzhledem k tomu, že nelze účinně kontrolovat, 
jak se s jednotlivými živými rybami po nákupu zachází, je jediným možným řešením takovému 
nákupu zamezit,” uzavírá Moravcová. 

  

 

http://www.ciwf.cz


Iniciativa Vánoce pro kapry má i svého maskota, kapřici Kaprolínu, která pomáhá šířit poselství 
soucitu s rybami. 
 

KONEC 

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

Poznámky pro redakce:  

Otevřený dopis ministrovi zemědělství je k dispozici zde:  https://bit.ly/3G7dIJI 

Česká republika patří k největším producentům kaprů v Evropské unii. Česko (stejně jako Polsko) 
vyprodukuje až 25 % kaprů. V roce 2019 se v ČR vylovilo 17 945 tun kaprů. Před Vánoci se prodá 
kolem 85 % tuzemských ryb prodávaných v ČR. V roce 2020 se vánoční kapři prodávali na 2 662 
místech.  

Iniciativa Vánoce pro kapry běží již třetím rokem. Jejím cílem je zamezit prodeji ryb v živém 
stavu (ať už o Vánocích či v průběhu roku). V loňském roce podpořilo tento záměr také Rybářské 
sdružení ČR, které vydalo své doporučení k nákupu vánočních ryb, v němž mimo jiné vyzývá 
veřejnost, aby si kupované ryby nechala odborně usmrtit na prodejním místě. Podobně se 
vyjádřila i Státní veterinární správa: „…Další kontrolovanou oblastí je správné porážení kaprů, 
kdy spotřebitelům doporučujeme využít služeb proškolených odborníků přímo na stánku, než 
složitě přepravovat ryby domů. Každý rok upozorňujeme, aby lidé nevypouštěli ryby zpět do 
přírody, protože je to ohrožuje na životě.” Více informací o kampani najdete na 
www.rybolove.cz. 

https://bit.ly/3G7dIJI
http://www.cz-ryby.cz/uploads/Doporuceni.pdf
https://www.ciwf.cz/media-a-novinky/tiskove-zpravy/2020/12/nekupujte-si-domu-zive-vanocni-kapry
http://www.rybolove.cz/
http://www.rybolove.cz


Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) 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 zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. 
Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

http://www.ciwf.cz/

