VELKOCHOVY

velkochovy jsou průmyslová zařízení pro intenzivní chov zvířat ve velkých
počtech na malém prostoru. Smyslem velkochovů je dosáhnout co
nejvyššího zisku za vynaložení co nejnižších nákladů.

ZVÍŘATA

LIDÉ

100x70 cm je rozměr kotce, ve kterém
tráví tele první měsíce života.
V naší zemi žije více než 80 %
slepic v klecích.
Na českých jatkách je každoročně
poraženo přes 110 milionů zvířat.

Nebezpečné patogeny, které
mohou
vyvolávat
životu
nebezpečné střevní infekce,
byly odhaleny u více než 70 %
vzorků od prasat a u více než
60 % vzorků od kuřat na maso.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Červené maso se považuje za
potenciální karcinogen. Zpracované maso (šunky, salámy,
párky atd.) je považováno za
karcinogen a spadá do stejné
kategorie nebezpečnosti jako
tabák nebo azbest.
Plošným podáváním antibiotik zvířatům v krmivu i ve vodě
se zvyšuje riziko vzniku
superodolné bakterie, která
je přenosná na člověka.
Lidé pracující na jatkách a ve
velkochovech jsou častými
svědky utrpení a smrti
a následkem toho mohou
trpět různými psychickými
problémy.

Živočišná výroba v čele s velkochovy
je jedním z hlavních původců klimatické změny. Je totiž zodpovědná za
přibližně 18 % veškerých emisí
skleníkových plynů.

Chov zvířat může za 90 % veškerého vypouštěného amoniaku, který
vede mimo jiné ke vzniku kyselých dešťů, a tím i k okyselování
půdy a vody.
Zvířata ve velkochovech se často
krmí sójou a kukuřicí vypěstovanou na místě vypálených deštných pralesů v Amazonii. K nám
dovážená sója pokrývá asi 325 tisíc
hektarů půdy v zahraničí, což je
plocha velká jako Karlovarský kraj.

NELÍBÍ SE VÁM, JAK SE ZACHÁZÍ SE ZVÍŘATY?

1
Zajímejte se o původ
potravin, které jíte. Objevte
ve svém okolí farmy, kde
zvířata
žijí
svobodněji
a mohou se pohybovat na
čerstvém vzduchu. Kupujte raději kvalitnější maso,
mléko a vejce, které nepochází
z
průmyslových
chovů.

2
Zkuste ze svého jídelníčku
výrobky zvířecího původu
částečně vyloučit. Třeba
tak, že do svého týdne
zařadíte jeden den, kdy
místo masa, mléka a vajec
budete
jíst
rostlinnou
stravu. Můžete si tím zlepšit
zdraví
a
ulehčíte
zvířatům i planetě.

3
Živočišné výrobky můžete
ze svého stravování vyřadit
úplně a nemusí to být tak
těžké. Inspiraci a pomoc
najdete třeba na webu
www.veganskavyzva.cz.

ZA BRANAMI
VELK CHOVŮ

NESEHNUTÍ

Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace. Cílem našich ekologických
a lidskoprávních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu
k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto
podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují
zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody.
O NAŠÍ SKUPINĚ ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Informujeme českou veřejnost o tom, v jakých podmínkách žijí zvířata ve
velkochovech. Naše činnost je závislá na finanční podpoře lidí, jako jste vy.
Podpořte nás libovolnou částkou na účet č. 2600013234/2010 a staňte se tak
změnou, kterou chcete vidět na tomto světě. Děkujeme.
nesehnuti.cz/zvirata
NESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ
svoboda – zodpovědnost – angažovanost
Tel.: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz I zvirata@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz
Vytištěno na recyklovaném papíře.
Vydalo NESEHNUTÍ v roce 2018.

OTEVŘETE TÉMA,
O KTERÉM SE NEMLUVÍ

Ani selata nečeká ve
velkochovech nic hezkého. Provádějí se na
nich bolestivé zákroky – kastrace, uštípnutí ocásku a uřezávání
zubů. Při těchto zákrocích se nepoužívají
anestetika.
Proto se prasata ve
velkochovech bojí lidí.

ce

Přirozená délka života krávy 20 let

Prasnice má silně vyvinutou potřebu
starat se o mláďata. Již dlouho před
porodem staví hnízdo ze slámy
a větví, aby byla selata v teple a bezpečí. Ve velkochovech ale stráví
velkou část svého života buď v kleci,
ve které se může stěží otočit, nebo ve
skupině s jinými prasnicemi, i když by
raději byla o samotě. V porodní kleci
nemůže stavět domeček pro své děti
a musí porodit na místo, kam kálí, což
by se v přírodě nikdy nestalo.

Slepice jsou spokojené, když se mohou
s načechraným peřím vyhřívat na
sluníčku, zkoumat své okolí, hrabat
v půdě a vyzobávat zrnka, žížaly nebo
hmyzí larvy.

i
ep

Délka života krávy ve velkochovu 4,5 roku

Prasata nejraději tráví dny rytím v půdě,
odpoledním šlofíkem v hlubokém lůžku
ze slámy či listí a ochlazováním
v bahně. Ve velkochovech jsou však
prasata chována v kotcích s roštovou
podlahou, kde mají jen minimální
prostor k pohybu. Není tam téměř nic,
čím by se mohla zabavit, a tak jsou
frustrovaná a často agresivní.
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Ve velkochovech je běžnou praxí oddělit tele od matky hned
po porodu a kráva ho nemůže očichat ani olízat. Tele, ještě
mokré od plodové vody, je převezeno do samostatného kotce,
ve kterém musí strávit první měsíce života. Kráva po svém
dítěti dlouho bučí. Zanedlouho ji však čeká znovu umělé
oplodnění, porod a celé se to opakuje.
Přetržení mateřského pouta je jednou z největších násilností,
ke kterým ve velkochovech dochází.
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Pro mámu krávu je její tele středem vesmíru. Hned po
porodu ho celé olíže jazykem. Dospívající tele si potřebuje hrát
se svými vrstevníky a chce poznávat svět.
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Krávy potřebují travnaté pastviny, na které
svítí slunce, se stromy poskytujícími stín.
Většina dojných krav je ale zavřená pod
zámkem v halách a na pastvinu se nikdy
nedostanou. Denně je po nich vyžadováno tolik mléka, že to jejich tělo
nedokáže dlouhodobě ustát. Ještě
mladé, v průměru v šesti letech, jsou
poslány na jatka.

Vejce v obchodech ale nejčastěji pocházejí od slepic
chovaných v klecích, které
jsou naskládané v několika
patrech nad sebou v halách
bez oken. Každá slepice zde
má k dispozici prostor
o velikosti papíru A4, ve
kterém ani nedokáže naplno
roztáhnout křídla. V jedné
hale jsou chovány desetitisíce až statisíce slepic.

Kuřata se ve velkochovech
líhnou v líhních a hned poté jsou
vytříděna na slepičky a kohoutky.
Slepičky jsou umístěny do klecí,
kde celý život snáší vejce, a po
několika letech jdou na jatka.
Kohoutci ale vejce nenesou. Při
třídění je lidé pracující ve velkochovech hází do plastových
pytlů, kde se pod tíhou ostatních
kuřat postupně udusí. Naplněné
pytle se vysypou do drtiče, který
mrtvá i dosud živá kuřata rozemele.
Vaječný průmysl zachází se
zvířaty jako s necítícími stroji.

