
Otevřený dopis k současné kampani za zrušení klecových chovů 
 
Zemědělská výroba (na rozdíl od možná upřímně myšleného, ale naivního a často na nedostatku vědomostí postaveného 
aktivismu), je společensky vysoce užitečná činnost. Zcela nedoceněná dnešní většinově městskou společností, prchající z 
venkova za pohodlnějším životem. Společností, která je bohatě zásobena základními kvalitními potravinami. Ne díky 
obchodním řetězcům, ale díky zemědělcům či rybářům a systémové veterinární a hygienické kontrole. Přitom jen těžko se 
hledá jiný obor, kde by producent dostával za své zboží dlouhé dekády stále stejně peněž či dokonce méně, přičemž ceny 
většiny vstupů v čase neustále rostou. Úspěch "uživit se" je zde podmíněn neutuchající pracovitostí, sebeobětováním se, 
stále vyššími nároky na odborné znalosti, nedostatkem financí na investice, dodržováním přísných pravidel a jejich 
rostoucího počtu, odpovědností 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a trvalým rizikem. To platí stejně o menších i větších 
farmářích bez rozdílu. Drtivá většina z nich si celoživotně nemůže dovolit vzít "sick day" když jim není dobře, pracovat z domova, 
jezdit v zimě lyžovat a v létě k moři, vzít si dovolenou v dlouhých obdobích sezonních prací či sklizně. Skot, prasata, drůbež 
apod. potřebují každodenní celodenní péči. To vše jsou zemědělci ochotni snášet, ba ještě více. Za výše popsané situace není 
divu, že už nemají čas, síly a chuť se bránit nepravdám, které o nich šíří lidé bez znalostí z oboru. 
 
Zemědělci, ne aktivisté, jsou celosvětově skutečnými hrdiny minulosti, dneška i budoucnosti. Jedno do jaké míry souhlasíme 
s teorií o vlivu člověka na klimatické změny. V zemědělsky rozvinutých zemích, kterou ČR bezesporu je, málokterý sektor tak 
dobře ví, jaká je jeho uhlíková stopa, málokterý ji dokázal v posledních době tak výrazně snížit. Paradoxně často i nevědomě.   
 
V méně vzdělaných zemích, za jakou je v tomto případě bohužel nutné považovat i ČR, díky své relativně malé početnosti a tím 
i politickému vlivu, se stávají zemědělci stále častěji fackovacím panákem a terčem z většiny nesmyslných útočných argumentů 
zakomplexovaných lidí, zaplacených médií, aktivistů a také "vše-odborníků". Těmto tlakům pak pochopitelně podléhají někteří 
politici. Klesající úroveň vzdělání ducha pak vede k absurdnímu tvrzení, že "v demokracii má každý právo na názor" a navazující 
představě, že tyto názory jsou si rovné. Taková ale skutečná demokracie není. Názor může mít skutečně každý (za jeho 
prosazování musí nést také osobní odpovědnost), ale názor většiny platí jen v případě obecných záležitostí. V případě 
odborných záležitostí je validní jen a především názor odborníka. Názory laiků nemají v rozhodovacím procesu stejnou váhu. 
Vzděláním rovněž není, že si něco přečtu na nějakém webu, něco shlédnu na „youtube“ či si o něčem vygoogluji.      
 
V současnosti u nás vrcholí zcela absurdní a podle vedená kampaň zakázat klecový chov slepic. Můj názor, jako člověka 
pohybujícího se 40 let v zemědělství, je jednoznačný - NEZAKAZOVAT. Z odborných, ekonomických i morálních důvodů: 
 
MYLNÉ PŘEDPOKLADY 
Organizace OBRAZ se dle vlastního vyjádření mj. zaměřuje nejen na vzdělávání jednotlivců, ale též prosazování legislativních 
změn a dalších systémových reforem. Stačí se ale podívat na jejich webové stránky a troufám si konstatovat, že k tomu nemají 
dostatečné odborné předpoklady ani životní zkušenosti. Absence těchto faktorů, v kombinaci se stále menší zkušenosti se 
životem na venkově, ale mohou u městských lidi lidí vzbudit mylné hodnocení toho, co je a co není trápení zvířat.   
 
- systémy produkce potravin pro společnost se nemění na podkladě přání skupinky lidí, ale na podkladě dlouhodobé potávky a 
nabídky, na podkladě odborného vývoje a výzkumu, který stál a stojí velké peníze. Nic na světě není ideální, stejně tak klecový 
způsob chovu nosnic. Nic ale dosud lépe nevyhovuje potřebám společnosti, hygienickým a veterinárním nárokům, podmínkám 
vytvořeným zemědělcům, jejich finančním možnostem, situaci na pracovním trhu.  
 
- aktivisté proti tomu přicházejí s tvrzením o mantře "lepšího života pro hospodářská zvířata". Tuto mantru staví na úroveň 
vědeckého poznání a snaží se vyvolat dojem, že veškerý vývoj z minulosti lze vynulovat a jejich stanoviska jsou na stejné 
startovní čáře, jako veškerý dosavadní odborný vývoj. Nejsou. Veškeré jejich ideály přitom mají být realizovány za peníze jiných, 
což je rovněž typické, nejen pro generaci, která dostává od společnosti téměř zadarmo nejvíc, co která generace v historii. 
   
- jejich činnost, jako neziskové organizace je postavena na sponzorských darech (výroční zpráva 2018 – cca 4.5 milionu Kč). O 
jejich původu se ve výroční zprávě na webu nedočteme. Může jít o peníze prostých nadšenců a naivních filantropů. Stejně jako 
např. o peníze firem konkurujících českým velkochovatelům nosnic. Dokud nedojde ke zveřejnění detailního složení 
sponzorských peněz, nejsou relevantním partnerem pro jakoukoliv diskusi o "hájení dobra".  
   
- při své kampani obviňují jiné z neetičnosti. Sami postupují ukázkově neeticky. Nelegální a tím i neprůkazná videa (snadno 
zinscenovatelná) nejsou žádným důkazem. Je ostudou především veřejnoprávních médií (ČT1 apod.), že jdou takto 
postupujícím aktivistům na ruku. Nic nebrání redaktorům navštívit vybraný velkochov v doprovodu státní veterinární správy. 
Stejně tak nejsou férové diskusní pořady, kde moderátor dává prostor jen aktivistovi. Jako poplatníci za veřejnoprávní média a 
plátci daní máme nárok na objektivní, ne aktivistickou práci redaktorů.  
 
- Za celou kampaní je i sázka na to, že se spojí myšlenka boje, za aktivisty vysněný lepší způsob chovu nosnic, s nevraživostí části 
společnosti k zemědělským velkoproducentům. Reportáže přitom razí lidé, kteří z většiny nebyli v životě ani na chmelové 
brigádě a vše (široký výběr cenově dostupných a kvalitou garantovaných potravin) je jim podáno až pod nos.  



MYLNÁ PODSTATA PROBLÉMU 
- aktuálně provozované způsoby výroby vajec jsou nejvíce optimalizovaným výsledkem dlouhodobého vývoje, na podkladě 
mnohaletých odborných poznatků. Na rozdíl od názoru aktivistů, že slepice je pocitově na úrovni člověka a při tomto způsobu 
chovu "trpí". 
 
- všechny relevantní chovy v ČR jsou pod trvalým dozorem SVS (státní veterinární správy), splňují požadavky platných zákonů v 
rámci ČR i EU, které dělají pro welfare zvířat mnohem více, než většina zbývajícího zbytku světa. 
 
- realizační cena za produkt (vejce) je trvale nízká. Společnost chce veterinárním a hygienickým normám odpovídající produkt 
a za co nejnižší cenu. To vše něco stojí. Producent má sám maximální zájem na tom, aby měla každá nosnice co nejvyšší 
produkční dlouhověkost, což je podmíněno i odpovídajícími podmínkami welfare. Jinak řečeno, záleží i na zdraví nosnic, na 
kvalitě vajec. Je zcela nesmyslné vytvářet dojem, že majitelům velkochovů je jedno, v jakých podmínkách nosnice jsou.  
 
- podmínky pro chov se liší země od země a nelze tvrdit, že co je nejlepší v Rakousku, platí v ČR, ačkoliv jsme sousedé. 
Velkovýrobní charakter ČR je důsledkem čtyřiceti let komunismu, perzekuce a tehdejší totální destrukce soukromého 
zemědělství. Velké výměry pro hospodaření většiny dnešních podniků nevznikly proto, že by to primárně chtěli dnešní 
producenti, ale protože na těch polích po roce 1989 nebyl ochoten nikdo jiný hospodařit. Z řady důvodů. Velikost, a tedy nutná 
vybavenost nejmodernějšími technologiemi, jsou dnes komparativní výhodou ČR a jednou z podmínek konkurenceschopnosti 
i do budoucna. Souběžná existence menších zemědělců, kteří nabízejí alternativní produkt či služby, je rovněž žádoucí. Ačkoliv 
na nejmodernější technologie a robotické systémy finančně nedosáhnou. Lidstvo ale tato skupina neuživí.    
 
ZASAHOVÁNÍ DO PRÁV JINÝCH BEZ VLASTNÍHO RIZIKA 
Počet lidí a nároky na zdravou výživu v čase neustále rostou. Producenti vajec nakupují pouze technologie, které jim platná 
legislativa dovolí, které jsou v daném čase nejmodernější, vyvinuli je odborníci. Trvá pak pochopitelně určitou dobu, než se 
investice či úvěr zaplatí a náklad vrátí. Nejde tu přitom jen čistě o náklady na změnu technologie, ale i náklady spojené se 
změnou produktivity nedostatkové lidské práce při změně způsobu chovu, vícenáklady na zajištění stejné veterinárně 
hygienické kvality, využívanou plochu půdy apod. Ještě se neuhradily náklady na investice požadované EU před pár lety a vše 
přestaneme užívat? Tomu se říká udržitelné hospodaření?    
 
ODVOLÁVAT SE K VYŠŠÍ MORÁLCE NELZE PŘI SOUČASNÉM VLASTNÍM PORUŠOVÁNÍ MORÁLKY 
Podobným postupem (nelegálně, na skrytou kameru) by se dalo jistě natočit leccos "kontroverzního" i v domácnosti každého 
z aktivistů a také by a po právu protestovali. Což je jistě spekulace, ale zcela relevantní. 
 
ŘEŠENÍ? 
- pokud dojde většinová společnost k závěru, že chce i přes v budoucnu jasně stále větší, celosvětovou poptávku po potravinách 
živočišného původu s garantovanou veterinárně hygienickou kvalitou (viz současný stav věci) další investice do welfare 
produkčních systémů, tak se na to také musí najít finance. Pochopitelně na úkor jiných společenských priorit. Změny technologií 
nejsou zadarmo, jako je tomu u aktivistických proklamací a z jejichž publikování aktivisté částečně žijí (viz cca 1.5 milionu na 
mzdové výdaje pár aktivistů z Obrazu – viz výroční zpráva 2018).  
 
- změna technologií pak musí být povinná pro všechny země, odkud vejce dovážíme či kam je vyvážíme. Stejně tak musí ve 
všech těchto zemích platit stejná regulace trhu, podpora trhu, dotační pravidla apod.   
 
ZÁVĚREM 
Dokud tomu tak nebude, nebrání nic aktivistům v tom, aby za své sponzorské peníze velkochovy od majitelů vykoupili a pak 
zavřeli, nebo se vrhnuli sami na produkci vajec způsobem, který prosazují a díky vlastní práci a znalostem ovládli trh s vejci... 
 
Jinak nezbývá než jim doporučit věnovat se společensky užitečnější činnosti a vybavit se k tomu vyšším stupněm znalostí, než 
jaké prokazují v kampani proti domněle krutým klecovým chovům.  
 
Zbývá poslední aspekt - morálka. Čistý štít a svědomí se budují celý život, jsou ireverzibilní. Jakmile je jednou ztratíte, už je nikdy 
nezískáte. "Obraz" ztratil svoji morální věrohodnost, díky zvolenému způsobu vedení kampaně (nelegální videa, nátlakové akce 
typu "ucpání" mailové stránky politiků) hned na začátku.  
 

Mirek Novotný 


