MĚJME ÚCTU K ŽIVOTU
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Chovu hospodářských zvířat se často říká „živočišná
výroba“. Z tohoto výrazu je zřejmé, že na
hospodářská zvířata často hledíme jen z pohledu
jejich hospodářského využití.
Spotřebitelé často vyhledávají nejlevnější potravinové
výrobky, bez ohledu na to, jakým způsobem byly
vyprodukovány. Nízké ceny jsou mnohdy vykoupeny
utrpením zvířat, která jsou chována v nevyhovujících
podmínkách a vyživována nekvalitními krmivy. Často
jsou vystavena neodbornému a krutému zacházení.
Kvalita života chovaného zvířete se následně projeví
také na kvalitě produktu, který je z takto odchovaného
zvířete vyroben.

DRŮBEŽ
Předkem kura domácího je kur bankivský. Ve volné
přírodě žije v malých skupinách a většinu dne tráví
hledáním potravy na zemi. V noci hřaduje na nižších
větvích. Jeho aktivita je vázána na denní světlo.

PRASATA
Prasata jsou inteligentní, hravá a mimořádně aktivní
zvířata. V přirozených podmínkách vytvářejí stabilní
sociální skupiny. Většinu času tráví zkoumáním okolí,
rytím a vyhledáváním potravy.

Hospodářská zvířata jsou stejně jako my lidé, cítící
bytosti. Mějme proto úctu k jejich životu.
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JAK JIM MŮŽETE POMOCI?
99 Při nákupu potravin živočišného původu se vždy
zajímejte o původ tohoto zboží.
99 Upřednostňujte živočišné produkty, pocházející
z ekologických, zejména certifikovaných chovů,
zaměřených na životní pohodu zvířat.
99 Vytvořte
poptávku
po
„ohleduplnějších“
potravinách. Obchody budou chtít takové
potraviny nabízet a zemědělci budou chtít zvířata
chovat v lepších podmínkách.
99 Přehodnoťte své stravovací návyky. Jezte méně,
zato kvalitněji.
99 Dopřejete tak hospodářským zvířatům prožít svůj
mnohdy krátký život důstojně a s ohledem na
jejich přirozené potřeby.
Chcete nám pomoci?
Nadaci na ochranu zvířat a její aktivity ve
prospěch zvířat můžete podpořit poukázáním
jakékoliv částky na bankovní účet
Nadace na ochranu zvířat u ČSOB, a.s.
číslo účtu 208077066/0300.
Za jakoukoli podporu Vám DĚKUJEME!

ALTERNATIVY
99 Chov na podestýlce je kompromisem. Slepice žijí
volně v halách. Problémem je vysoká hustota
chovu, utlačování slabších, prašnost a hlučnost.
99 Z hlediska životní pohody je nejlepší alternativou
chov s volným výběhem nebo ekologický chov.

KUŘATA (brojleři)
PROBLÉMY INTENZIVNÍCH CHOVŮ
88 Zrychlený růst – vlivem šlechtění a krmiv dosahují
stanovené hmotnosti za poloviční čas, než tomu
bylo u jejich předků.
88 Následkem zrychleného růstu zaostává vývoj kostí
za růstem svaloviny.
88 Velké koncentrace zvířat v halách s umělou ventilací
a osvětlením.
88 Nedostatek čerstvého vzduchu (prach, čpavek
z výkalů), absence denního světla.

PROBLÉMY INTENZIVNÍCH CHOVŮ
88 Nevhodné prostředí – většinou uzavřené
železobetonové kotce s roštovou podlahou bez
podestýlky, chudé na podněty.
88 Nemožnost vykonávat přirozené aktivity.
88 Stresové stavy – vyvolané nečinností, frustrací
a vysokou koncentrací chovaných zvířat.
88 Porodní klece – prasnice jsou do nich přemísťovány
před porodem a drženy do odstavu selat ve 3 až
4 týdnech po porodu. Porodní klec omezuje
prasnici v její potřebě vystavět si před porodem
hnízdo a po porodu v sociálním kontaktu
s mláďaty. Z důvodu stresu dochází k prodloužení
doby porodu a zvýšení počtu mrtvě narozených
selat.
VHODNÁ ALTERNATIVA Ekologický chov

VHODNÁ ALTERNATIVA Ekologický chov

SLEPICE (nosnice)
PROBLÉMY INTENZIVNÍCH CHOVŮ BATERIOVÉ KLECE
Aktuální změny
99 Od 1. 1. 2012 zákaz nebohacených klecí.
99 Nově větší životní prostor o 1/3 na 1 nosnici,
hnízdo, stelivo a vhodný hřad.
Přetrvávající problémy
88 Stále malý životní prostor.
88 Není uspokojena přirozená potřeba neustálého
pohybu.
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JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SE

SKOT
Příbuzní tura domácího žijí v přírodě v malých stádech
o počtu přibližně dvanácti až třiceti zvířat. Sociální
kontakty hrají ve stádě důležitou roli.
DOJNICE
PROBLÉMY INTENZIVNÍCH CHOVŮ
88 Abnormální fyziologické nároky – požadavek na
maximální produkci mléka při minimálních
nákladech. Denní výkon dojnice je možné přirovnat
k výkonu člověka, který běhá den co den šest až
osm hodin.
88 Deformace končetin - velká vemena způsobují
deformaci zadních končetin a následně zhoršenou
schopnost pohybu.
88 Kulhání - zvířata kulhají a trpí bolestí.
88 Celoživotní fixace na jedno místo u žlabu.

SETKÁTE S TÝRÁNÍM ZVÍŘAT?
99 Případ oznamte, a to nejlépe písemně, příslušnému
inspektorátu
Krajské
veterinární
správy,
příslušnému obecnímu úřad (Odbor životního
prostředí) nebo, zejména v případě podezření ze
spáchání trestného činu týrání zvířete, Policii ČR.
99 Před podáním oznámení zjistěte přesnou adresu
místa, kde je zvíře týráno a pokud je to možné,
i jméno majitele či pachatele. Uveďte podrobný
popis události, datum, čas a místo. Doporučujeme
také pořídit fotodokumentaci nebo videonahrávku
události a přiložit ji k oznámení.
99 Nadace na ochranu zvířat sice nemá možnost
praktických zásahů a konkrétních řešení situace, ale
poskytne radu, doporučí optimální postup, navrhne
řešení, případně se do řešení situace a komunikace
s odpovědnými orgány sama zapojí.

SOS ZVÍŘE
HOSPODÁŘI

VHODNÁ ALTERNATIVA Ekologický chov
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DOPRAVA HOSPODÁŘSKÝCH
ZVÍŘAT
NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY
88 Někteří dopravci stále nedodržují povinnosti, které
jim ukládá platná právní úprava, týkající se ochrany
zvířat proti týrání a ochrany zvířat při přepravě.
88 Přeprava i na velmi dlouhé vzdálenosti.
88 Velká koncentrace zvířat na minimálním prostoru.

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
Pacovská 869/31
140 00 Praha 4
Tel.: 222 135 460
Email: nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
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