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ZOO Tábor podporuje kampaň proti chovu hospodářských 

zvířat v klecích 

 
 

17. 3. 2016, Tábor/Praha – Přeplněné drátěné klece, v nichž nemají zvířata ani dostatek místa 

na jakýkoliv větší pohyb, jsou dennodenní realitou drtivé většiny českých hospodářských 

zvířat. Například z takřka čtyř milionů slepic chovaných v Česku jich zhruba 84 procent živoří 

v podobných nevyhovujících podmínkách. Není proto divu, že si frustrované slepice místo 

popelení a hřadování vzájemně vyklovávají peří či si ho odírají o těsné klece. V nevyhovujících 

klecích však zemědělci stále vězní také například prasata, králíky, husy, kachny či křepelky. 

ZOO Tábor se proto rozhodla zapojit do kampaně Společnosti pro zvířata – ZO ČSOP „Konec 

doby klecové“, která chce dosáhnout lepšího prostředí v chovech všech těchto hospodářských 

zvířat. 

 

„Jako známého milovníka zvířat mě toto téma rozhodně nemůže nechat chladným. Navíc 

posláním naší ZOO Tábor je ochrana zvířat, proto nemůžeme kruté podmínky v hospodářských 

chovech jen tak přehlížet. Chov hospodářských zvířat v klecích, které často mají zcela 

nevyhovující rozměry, považuji za týrání zvířat, jehož jediným smyslem je dosažení co 

největšího zisku. To v žádném případě nemůže ospravedlnit utrpení, které nevyhovující klece 

zvířatům působí,“ přibližuje ředitel ZOO Tábor Evžen Korec důvody, proč se do kampaně 

táborská zoologická zahrada zapojila. Společnost pro zvířata – ZO ČSOP podporuje také jeho 

firma EKOSPOL, která je dlouhodobým lídrem bytové výstavby v Česku. 

 

Veřejnost se s kampaní i podrobnostmi o chovech hospodářských zvířat v Česku může 

seznámit na webových stránkách společnosti (www.spolecnostprozvitata.cz). Už tento pátek 

18.3. začne v pražském výstavišti v Holešovicích v rámci festivalu Evolution třídenní výstava 

ke kampani Konec doby klecové. 

 

„Lidem názorně ukážeme rozdíly mezi životem hospodářských zvířat v klecových 

velkochovech a životních podmínkách volných chovů. I po mnoha letech činnosti mě stále 

překvapuje krutost a bezohlednost představitelů a uživatelů systémů intenzivního zemědělství, 

http://www.spolecnostprozvitata.cz/
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včetně klecových technologií. Copak potřebují vyzkoušet na vlastní kůži zavření v kleci, aby 

pochopili frustraci, bolest a bezmocnost uvězněných živých tvorů?“ ptá se statutární 

zástupkyně Společnosti pro zvířata – ZO ČSOP Dita Michaličková a dodává, že podpora 

veřejnosti pro tuto kampaň je klíčová především pro zvířata v klecích. 

  

Součástí výstavy budou také výroky známých českých osobností včetně majitele ZOO Tábor 

Evžena Korce. 

 

ZOO Tábor je nejmladší zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od 

insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla 

ZOO Tábor otevřena o měsíc později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí. 

Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Aktuálně v ZOO 

Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. Rozlohou je největší zoologickou 

zahradou jižních Čech. Více informací včetně otevírací doby a vstupného naleznete na 

webových stránkách ZOO Tábor www.zootabor.eu.  
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