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Michaličková Dita Laura – Společnost pro zvířata 

 Společnosti pro zvířata, Dita L. Michaličková: je zásadní si uvědomit, že zvířata jsou pro 

chovatele výrobním nástrojem, žijí z nich, jak se k nim chovatelé chovají? Naše zkušenosti z 

mnoha případů týrání hospodářských zvířat, s opomíjením péče, nezájmem orgánů 

o skutečné vyřešení a záchranu zvířat jsou negativní a případy strádání hospod.zvřat se řeší 

často jejich převozem na jatka.  Pro nás jsou to živí tvorové a opatření pro welfare zvířat má 

tuto skutečnost zohledňovat. S bagatelizací této samozřejmosti jsme se strany chovat.svazů 

a také úředníků setkávali mnoho let a nepřekvapuje nás.  Nicméně vítáme že se konečně 

pod tlakem EU a veřejnosti situace pomaličku mění.   

Návrh zlepšení životních podmínek selat v prvních 7 dnech po porodu – vyloučení 
krácení ocásků, zavedení kontrol 

U selat mladších 7 dnů se zkracují ocásky bez aplikování analgetik. Nicméně zkracování 
ocásků samo o sobě nezabrání kousání ocasů, protože významná část prasat se zkrácenými 
ocásky má poškození ocasu. Směrnice 2008/120 / ES o minimálních normách pro ochranu 
HZv zakazuje rutinní uštipování ocasu u selat (přičemž nedávná studie ukázala, že u 77% 
selat byly ocásky zkracovány ve 24 zemích EU zapojených do studie). V ČR dle platných 
předpisů nelze tento zákrok provádět rutinně, jen v odůvodněných případech, nicméně 
zkracování ocásků se rutinně v chovech provádí. Prevencí okusování ocásků je obohacení 
prostředí v chovech selat, větší prostor, znalost svých prasat (pokud jedno začne 
okusovat, je nutné jej separovat) a  pravidelná kontrola v chovech (!). 
Návrh zlepšení životních podmínek selat – vyloučení chirurgické kastrace selat  
Chirurgická kastrace bez použití analgetik a anestezie, přesto že je provedena v prvním týdnu 
života selat, je stresující a silně bolestivý zákrok, otevřená rána z důvodu následných infekcí 
zvyšuje mortalitu selat. Za nejpřirozenější a dle vědeckých studií finančně i organizačně 
nejméně náročnou alternativou, je výkrm kanečků, který je rozšířen v řadě evropských zemí 
(Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Španělsko). Kančí pach lze úspěšně eliminovat výběrem 
vhodného genotypu (u zušlechtěných plemen byla sledována nižší tvorba pachových látek), 
výživou, prostředím (čistota ustájení hraje zásadní roli) a zejména porážkovou hmotností. 
Základní podmínkou při výkrmu kanečků je organizace odděleného výkrmu prasat podle 
pohlaví a dodržení max. dobu výkrmu do věku 180 dní při dosažení 90–100 kg živé hmotnosti 
podle intenzity výživy, přičemž prasničky lze vykrmovat do vyšších hmotností (120 až 130 kg).  
Návrh – obohacené prostředí u prasat – podle možnosti technologie, nejen zavěšené řetězy a 
pneumatiky 
Návrh – podpora celoročního přístupu dojnic a jaloviček do výběhu, jehož část je pevná; 
podpora dlouhověkosti dojnic. Podestýlka ze slámy – určitě. Separát – definice, složení? 
Návrh – zákaz zkracování ocásků jehňat, ovcí použitím gumového kroužku nebo uštipnutím 
bez anestézie 
Návrh – vyloučení dlouhotrvající přepravy a porážka zvířat v ČR nebo v sousední zemi: 
podmíněnost dotací na masný dobytek jeho porážkou v ČR nebo max. v sousední zemi 
(podpora lokálních malých jatek a mobilních jatek); přeprava všech kategorií maximálně do 8 
hodin a drůbeže do 4h – podpora lokálního zpracování a export masa, jatečných půlek, 
genetického materiálů. To je v souladu s legislativou EU a je v souladu s důkazy o trvalém 
ohromném utrpení zvířat během dlouhotrvající přepravy a jejich další mučení a brutální 
zabíjení v zemích severní Afriky a Blízkého východu (zejména), což je také v rozporu 
s legislativou EU. 

Nařízení rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. 12. 2004 o ochraně zvířat během přepravy a 
souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/97, 
uvádí:  



„Obecné podmínky pro přepravu zvířat  Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat 
způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.“ (Kapitola 1, článek 3)“ 

„ZPŮSOBILOST K PŘEPRAVĚ 1. Zvířata mohou být přepravována pouze tehdy, jsou-li pro 
plánovanou cestu způsobilá, a všechna zvířata musí být přepravována za podmínek, které 
zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení.“   …“udržet pro všechna 
zvířata v dopravním prostředku teplotu v rozsahu 5 °C až 30 °C s tolerancí +/– 5 °C podle 
venkovní teploty“ 

Nařízení také uvádí povinnost členských zemí, aby přijaly opatření, pokud dochází 
k porušování ustanovení nařízení.  

Evropský soudní dvůr: předpisy platí i mimo EU 

V platnosti je také rozsudek Evropského soudního dvora č. C-424/13 z roku 2015, že přeprava 
zvířat do třetích zemí nemůže být povolena, pokud tam nejsou dodržována ustanovení 
nařízení Rady č. 1/2005. Bohužel, navzdory tomuto rozsudku, se exporty do třetích zemí 
z EU  a z ČR stále ve velkém povolují, ročně stamilióny zvířat, z ČR desítky až stovky tisíc. 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13 

V roce 2019 bylo v rámci EU a mimo EU exportováno 1 618 145 656 zvířat – ovcí, skotu, 
drůbeže a prasat. Z toho 4 504 992 ovcí, prasat a skotu do zemí mimo EU. Jak takový export 
vypadá a zabíjení zvířat v těchto zemích: www.stoptransport.cz 
 

Další důležitou oblastí je značení živočišných produktů podle welfare zvířat:  Dle 

Eurobarometru (2016) bylo zjištěno, že 47% občanů EU „nevěří, že v současné době existuje 

dostatečný výběr produktů v obchodech a supermarketech, které by splňovaly dobré životní 

podmínky zvířat.  Instituce EU vzaly tento požadavek vážně - v květnu 2020 vydala Evropská 

komise řadu oznámení, ve kterých stanoví směry politiky EU k dosažení klimatické neutrality 

v zemědělsko-potravinářském odvětví („strategie Farm-to-Fork“). Evropská komise ve své 

strategii označuje označování jako ústřední nástroj, který spotřebitelům poskytuje vysoce 

kvalitní informace, pokud jde o úroveň udržitelnosti výroby potravin, nutriční hodnotu potravin, 

jakož i informace pro spotřebitele týkající se dobrých životních podmínek zvířat. V tomto 

posledním bodě Evropská komise oznámila přijetí označování o dobrých životních 

podmínkách zvířat v EU. Česká republika by z důvodu konkurenceschopnosti měla co nejdříve 

nastavit vlastní a přehledný systém hodnocení úrovně welfare chovu pro označování produktů 

s lepším welfare. Aby byla zajištěna transparentnost pro spotřebitele, rozsahznačení týkajícího 

se dobrých životních podmínek zvířat, by měl dále pokrývat celý dodavatelský řetězec: chov, 

výkrm, přepravu a porážku, tj. být víceúrovňový. Nejlépe např. „Typ ustájení, 

podestýlka, výběh, druh mrzačení, “ +“ další welfarové ukazatele (číslo)“. Welfare 

značení se osvědčilo u produkce vajec, kdy navíc spotřebitelé vidí i původ země vajec 

a mohou dát přednost vejcím z ČR. 

Miloslav Sikyta – KZP ČR 

dobrý den, za KZP ČR děkujeme za možnost se zapojit do pracovní skupiny. Podněty: u 

dotačního titulu suchostojné dojnice by se měl zařadit požadavek výstup za stáje do výběhu 

by měl být zpevněný v min. cca 15 m2, mnoho stájí má problém s přechodem i když se řádně 

nastele, dále podpořit stáje s robotickým dojením, dnes těchto stájí přibývá a do budoucnosti 

díky problémům s kvalitní lidskou obsluhou dojíren ještě přibude. V rámci welfare by tyto stáje 

měly být TOP. Co se týče lehacích boxů je dobré mít dobrou velikost ,ale každá kráva by měla 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13
http://www.stoptransport.cz/


mít v rámci kotce svůj lehací box. Jinak si nejslabší dojnice /většinou prvotelky/ nelehnou a 

rotují kotcem.  

Jarmila Dubravská - EHSV 

Nema vyznam reagovat na nepravdive informacie, ktore su od niektorych ucastnikov 

prezentovane.  

Ovce a kozy su typicke pastevne zvierata.  

Michaličková Dita Laura – Společnost pro zvířata 

Děkuji pane Štefle, o krátkém věku "spotřeby" dojnic a důležitosti motivovat k jejich 

dlouhověkosti jsem také mluvila.  zároveň jde i o to, aby pastvina splňovala základní 

požadavky: zdroj pitné vody, možnost úkrytu před počasím, aby pastviny nebyly na 

podmáčené půdě (často dávají dobytek na zaplavovaná území podél řek, bohužel). Dita Laura 

Michaličková, www.stoptransport.cz 

Špinka Marek – VÚŽV 

- OPATŘENÍ: volné ustájení v produkční stáji s boxovými loži – minimální celková plocha 
lehacího prostoru stáje činí 2,90 m2/1 dojnici v případě jednořadého uspořádání boxů, 
2,60 m2/1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 m2/1 dojnici 
v případě použití kombiboxů,  
Znamená to, že musí mít každý jednotlivý box tyto rozměry, nebo je možné dosáhnout 
plochy na dojnic i tím, že snížím počet dojnic a zachovám dosavadní rozměry boxů? 
To by byla špatná možnost 

- Turnusový provoz prasnic: bude v něm stanoveno, že se skupiny prasnic se nebudou 
míchat? Nebo toto nebude podmínkou opatření, ale jde jen o celý turnus do sekce, v 
rámci které se složení skupin prasnic bude měnit? 

 

- Velmi podporuji pana Stibala a další: podpora pro technologické systémy chovu prasat, 
které budou umožňovat stlaní slámou! Přinese to velmi efektivní zlepšení mnoha 
stránek welfare, i vnímání chovu prasat veřejností. 

 

- LOGICKY Pro dojený skot – krávy: 
Podpora pro venkovní prostory, vyšší podpora pro chov na pastvě!! 
Podpora, pokud suchostojky venku; vyšší podpora, pokud i dojnice laktující venku!! 
 

Anne Dostálová – VÚŽV 

Přesto bych venkovní chovy obecně doporučila. Pracujeme výhledově pro delší období a 

nákazová situace se může změnit. Venkovní chovy, pokud jsou dobře vedené, jsou 

jednoznačně na špičce welfare. I z pohledu vnímání veřejnosti. 

 

https://www.stoptransport.cz/

