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Úvod
Predstavujeme Vám správu o trhu s rybami s prihliadnutím na obchod s kaprom. Predaj
vianočného kapra je v našom blízkom regióne pevnou súčasťou vianočnej tradície. V tejto
správe preto porovnáme nielen dáta zo sveta a Európskej Únie (EÚ), ale bližšie sa pozrieme
aj na trh Vyšehradskej štvorky (V4), samozrejme vrátane Slovenska. Táto správa taktiež
obsahuje postoje verejnosti k otázkam o predaji kaprov počas vianočných sviatkov od
koncových spotrebiteľov a spotrebiteliek, a rovnako aj mená maloobchodných spoločností
na Slovensku, ktoré v posledných 12 mesiacoch prijali na Slovensku transparentné záväzky
ukončiť predaj živých kaprov.

V prvej časti sa budeme venovať téme rybám - prečo ryby a prečo práve kapry - aký počet
tvoria ryby chované v akvakultúrach, odkiaľ pochádza chov kaprov, a prečo by sme rybám
mali venovať väčšiu pozornosť. Trhy v globálnom a európskom merítku sú o kapitolu ďalej.
Posledný trh, na ktorý sa pozrieme bližšie, je trh okolitých krajín V4, kde sa kapor stále na
Vianoce predáva. Samozrejme nechýba ani kapitola o slovenskom trhu s poslednými
dostupnými dátami zo Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) a Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy Slovenska (ŠVPS). V samostatnej časti budeme hovoriť o
všetkých problémoch s predajom živých kaprov, a ako na ne pozerajú spoločnosti na
Slovensku a v Poľsku. V poslednej kapitole si priblížime dáta prieskumu agentúry Focus,
kde sú odpovede Slovákov a Sloveniek na otázky týkajúce sa konzumácie kapra počas
vianočných sviatkov.
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1 Prečo ryby?
Ryby tvoria 60 % všetkých druhov stavovcov na našej planéte a približne 3 miliardy ľudí sa
buď spolieha alebo je priamo závislé na konzumácii rýb1. Bohužiaľ, podľa posledných
vedeckých poznatkov vieme, že až 30 % rybích úlovkov na celom svete nie je štatisticky
zaznamenaných. Napriek tomu je nám známe, že ročne vylovíme 109 mil. ton rýb2.

Ryby sú zabíjané v najväčších počtoch spomedzi všetkých stavovcov na Zemi. Dnes však z
najnovších vedeckých poznatkov vieme, že naše domnienky o emočných, fyziologických či
iba zmyslových kapacitách rýb sú veľmi významne vzdialené od skutočnosti, nakoľko sú
takmer vždy úplne vyvrátené. Jasne z toho plynie, že ryby si zaslúžia našu pozornosť
rovnako ako ostatné druhy chovaných zvierat.

Už v roku 1908 americký profesor zoológie v Michigane publikoval štúdiu, kde chňapalov
(Lutjanus, druh morskej ryby) kŕmil mŕtvymi sardinkami. Niektoré sardinky boli umelo
nafarbené do červena a podávané chňapalom, ktorí ich konzumovali bez preferencie farby
chňapala. Následne niekoľko sardiniek prifarbil a prišil pichľavé chápadlá. Chňapali následne
prestali jesť sardinky a červeným sardinkám sa vyhýbali aj 20 dní po tejto skúsenosti3.
Už táto staršia publikácia dobre naznačuje, že aj chňapali cítia bolesť, majú farebné videnie,
kognitívne schopnosti a v neposlednom rade i pamäť4. Avšak aj táto téma sa spolu s inými
dostáva do popredia výskumu až desiatky rokov po prvom objave.

Až približne od roku 2000 sa začalo vedecké skúmanie rýb spojené s dopĺňaním
dovtedajších poznatkov.

Základné poznatky o prežívaní rýb
● Ryby dokážu cítiť bolesť a prežívať utrpenie. Podobne ako sa u vtákov dokázalo

vnímanie bolesti, je dokázané, že ryby cítia bolesť rovnako ako cicavce, a slúži im na
to podobná časť mozgu zvaná pallium, akú nájdeme aj u vtákov5,6,7,8.

● Schopnosť učiť sa a využitie pamäte u rýb9 bolo taktiež testované. V testoch
zisťovali, či sú ryby schopné naučiť sa vyhnúť bolestivým stimulom alebo situáciám.

9 Culum Brown. 2001. Familiarity with the Test Environment Improves Escape Responses in the Crimson Spotted
Rainbowfish. Animal Cognition 4.

8 Ebbesson L.O.E. a Braithwaite V.A. 2012. Environmental impacts on fish neural plasticity and cognition. Journal
of Fish Biology 81, 2151–2174.

7 Durán E., Ocaña F.M., Broglio C., Rodríguez F. a Salas C. 2010. Lateral but not medial telencephalic pallium
ablation impairs the use of goldfish spatial allocentric strategies in a ‘hole-board’ task.  Behavioural  Brain
Research 214, 480–487.

6 Broglio C., Rodríguez F., Gómez A., Arias J.L. a Salas C. 2010. Selective involvement of the goldfish lateral
pallium in spatial memory. Behavioural Brain Research 210, 191–201.

5 Braithwaite V.A. a Ebbesson L.O.E. 2014. Pain and stress responses in farmed fish. Revue scientifique et
technique 33(1), 245-253.

4 Reighard, J. 1908. An experimental Field-study of Warning Coloration in Coral Reef Fishes. In Papers of the
Tortuga Laboratory of the Carneige Institution of Washington, vol. II, 257-325.

3 Reighard, J. 1908. An experimental Field-study of Warning Coloration in Coral Reef Fishes. In Papers of the
Tortuga Laboratory of the Carneige Institution of Washington, vol. II, 257-325.

2 Pauly, D. a Zeller D.2016. Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than
reported and declining. Nature Communications 7(10244).

1 https://www.worldwildlife.org/industries/sustainable-seafood
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Tieto štúdie následne potvrdili, že ryby majú pamäť, a aj schopnosť rozumieť, učiť sa
a spoznávať10.

● Zrak rýb dokáže rozpoznať UV žiarenie. Toto videnie im umožňuje rozpoznávať ryby
vo svojom húfe, ktoré ľudské oko postráda11.

● Ryby majú na rozdiel od nás nepredstaviteľne pestrejší svet - vidia jasnejšie a
pestrejšie farby ako my12.

● Ryby dokážu rozoznať ľudské tváre a rozpoznať ich. Dokážu teda zistiť, kto pre nich
nie je hrozbou, ak sa o ne stará13.

Bolesť

Kapor má ako bahenná ryba, ktorá toho veľa na dne rybníkov nevidí, dobre vyvinutú
takzvanú bočnú čiaru14. Je to orgán, vďaka ktorému vie citlivo vnímať okolie svojho tela, a
dokáže sa vďaka nej aj orientovať v tme15. Preto sú pre kapra dotyky rúk či podberákov
bolestivé, a mohli by sme to prirovnať k bolesti, akú by človek pocítil pri tlačení predmetom
do oka. A pri predaji živých rýb dochádza k opakovanej manipulácii 16.

Zároveň sa u rýb, konkrétne u pstruha, potvrdila prítomnosť rovnakých nervových
zakončení, ktoré zabezpečujú šírenie bolestivých stimulov pre tupú a ostrú bolesť, tzv.
A-delta a C vlákien. Vďaka ich prítomnosti u pstruha sa potvrdilo, že ryby dokážu cítiť
bolestivé stimuly mechanického i chemického pôvodu ako je napríklad popálenie17.

Prevaha nahromadených dôkazov o bolesti potvrdzuje, že rybám by sa mali priznať rovnaké
ohľady ako suchozemským stavovcom.18.

Stres, strach a emócie

Emócie si nevyžadujú komplikované mozgové štruktúry, a tak prebiehajú u všetkých
stavovcov. Stres, strach, hnev či starostlivé správanie sú teda pocity vyskytujúce sa s
istotou aj u rýb a sú tiež potvrdené19.

19 Chandroo, K.P., Duncan I.J.H. and Moccia R.D. 2004. Can Fish Suffer? Perspectives on Sentience, Pain, Fear
and Stress. In Applied Animal Behaviour Science 86, 225-250.
Broglio, C. et al. 2005. Hallmarks of the Forebrain Vertebrate Plan: Specialized Pallial Areas for Spatial, Temporal
and Emotional Memory in Actinopterygian Fish. In Brain Research Bulletin 66, 277-281.

18 American Veterinary Medical Association. 2020. AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2020 Edition.
ISBN 978-1-882691-09-8.

17 Braithwaite, V.A. 2010. Do Fish Feel Pain? In Oxford University Press 68.
Sneddon, L.U. 2003. The Evidence for Pain in Fish: The Use of Morphine as an Analgesic. In Applied Animal
Behaviour Science 83, no. 2, 153-162.

16 Flock, A. 1971. The Lateral Line Organ Mechanoreceptors. Fish Physiology 5, 241-263.

15 Sneddon, L.U. 2019. Evolution of nociception and pain: evidence from fish models. Philosophical Transactions
of the Royal Society B, 374(1785).

14 Watanabe, K, Anraku K., Monteclaro H.M. a Babaran R.P. 2010. Morphological Characteristics of Lateral Line
in Three Species of Fish. Aquaculture Science 58(1), 25-35.

13 Newport C., G. M. Wallis, and U. E. Siebeck, 2013. Human facial Recognition in Fish.

12 George S. Losey et al., 1999. The UV Visual World of Fishes.

11 Ulrike E. Siebeck et al., 2010. A Species of Reef Fish That Uses Ultraviolet Patterns for Covert Face
Recognition.

10 Culum Brown, Kevin Laland and Jens Krause. 2011. Fish Cognition and Behaviour.
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Aj rybám sa rovnako ako nám ľuďom tvorí stresový hormón kortizol. Nadmerný stres tak
u rýb môže spôsobovať okrem nadmernej tvorby slizu i nechutenstvo, depresiu či
oslabenie imunitného systému. Navyše je dokázané, že ryby sa aktívne vyhýbajú
stresovým stimulom a že depresia u rýb dokáže byť liečená antidepresívami podobne
ako u nás ľudí20.

Ryby sú tiež zvedavé zvieratá a pri nových skúsenostiach u nich najprv prevláda strach,
no následne podľa konkrétneho jedinca je skôr či neskôr prekonaný zvedavosťou, a ryba
tak začne aktívne skúmať nové veci21.

Prežívanie emócií potvrdil aj výskum na tzv. “rybách čističoch”. Tieto ryby majú špeciálnu
stratégiu kŕmenia poskytovaním služieb iným druhom, označovaným ako klienti. Ich
kŕmenie spočíva v odstránení odumretej kože, ektoparazitov, infikovaného tkaniva z
povrchu tela či žiabrových komôr. U klientov týchto rýb bol sledovaný, a následne
pokusom potvrdený pocit uvoľnenia, relaxácie a zníženia stresu v prípade ak boli ryby
očistené spôsobom podobným hladeniu22.

Pamäť

Kapor si pamätá zlú skúsenosť s chytením na háčik viac ako rok, a snaží sa jej neskôr
vyhýbať23. Mýtus o trojsekundovej pamäti rýb je tak naozaj iba mýtom, ktorý sa jasne
rozchádza s realitou.

V skutočnosti si ryby svoje zážitky môžu pamätať niekoľko mesiacov až rokov. Môžu si
napríklad pamätať aj únikovú cestu, ktorú absolvovali jedenkrát, a to pred obdobím o dĺžke
približne jedného roku24. Pamätanie si únikovej cesty, a teda vytváranie kognitívnych máp
bolo pritom sledované u rýb už v roku 197125.

U rýb bolo taktiež sledované známe klasické podmieňovanie podľa I. P. Pavlova26. Toto
klasické podmieňovanie je známe aj ako pokus so “slintajúcim laboratórnym psom”, ktoré
uskutočnil lekár a fyziológ Ivan P. Pavlov. Pavlov psa vždy po rozsvietení svetla nakŕmil, čo v
konečnom dôsledku zapríčinilo, že pes po čase na každé rozsvietenie svetla reagoval
zvýšenou tvorbou slín. U rýb sa tiež ukázalo, že niektoré druhy dokážu rozlišovať ľudské
tváre a odlíšiť svojho chovateľa od iných ľudí27.

27 Newport, C., Wallis G.M. and Siebeck U.E., 2013. Human facial Recognition in Fish.

26 Catchpole, Z., 2008. Fish with a Memory for Meals Like a Pavlov Dog. The Telegraph.

25 Aronson, L.R. 1971. Further Studies on Orientation and Jumping Behaviour in the Gobiid Fish (Bathygobius
soporator). In Annals of the New York Academy of Sciences 188, 378-392.

24 Brown, C., 2001. Familiarity with the Test Environment Improves Escape Responses in the Crimson Spotted
Rainbowfish. In Animal Cognition 4, 109-113.

23 Beukema, J.J., 1970. Angling Experiments in Carp (Cyprinus carpio) II. Decreased Through One Trial
Learning. In Netherlands Journal of Zoology 19, 81-92.

22 Soares, M.C. et al., 2011. Tactile Stimulation Lowers Stress in Fish. In Nature Communications 2, 534.

21 L. Ziv et al., 2013. An Affective Disorder in Zebrafish with Mutation of the Glucocorticoid receptor. In Molecular
Psychiatry 18, 681-691

20 L. Ziv et al., 2013. An Affective Disorder in Zebrafish with Mutation of the Glucocorticoid receptor. In Molecular
Psychiatry 18, 681-691.
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Navyše, Americká veterinárna lekárska asociácia (AVMA) vo svojich odporúčaniach v
súvislosti s eutanáziou zvierat napísala:

„Domnienky, že reakcia rýb na bolesť predstavuje iba jednoduchý reflex, boli vyvrátené
štúdiami, čo demonštrujú elektrickú aktivitu predného a stredného mozgu v reakcii na
zmyslovú stimuláciu a jej odlišnosti od nociceptorovej stimulácie. Učenie a využitie pamäte u
rýb bolo zistené v testoch, kde sa ryby mali naučiť vyhnúť sa bolestivým stimulom a
situáciám. Tieto štúdie následne potvrdili u týchto živočíchov ako pamäť, tak aj schopnosť
rozumieť, učiť sa a spoznávať28.”

Zrak

Ryby majú oproti nám nepredstaviteľne lepšie videnie. Ich svet vnímajú cez tzv.
tetrachromatické videnie, na rozdiel od našeho trichromatického29, vďaka čomu je ich svet
omnoho zaujímavejší. Znamená to, že majú širšie viditeľné spektrum a vidia pestrejšie farby
ako my30. Mnohé ryby dokonca vidia aj UV žiarenie, ktoré ľudské oko nedokáže zachytiť31.

2 Prečo kapor?
Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) je sladkovodná ryba pochádzajúca z jazier a riek Európy a
Ázie. Ľudia ho v Európe lovili už pred 10 000 rokmi na území dnešného Francúzska a na lov
využívali parožie jeleňov. Keď toto objavili po príchode do Francúzska rímske légie, rozhodli
sa túto pochúťku priniesť domov. Tam sa zrodili prvé akvakultúry kaprov. Najprv išlo iba o
chov pre potravu, avšak čoskoro sa pridal k nemu aj chov ako koníček32. Kapor je
všežravec, no najviac obľubuje slimáky, kôrovce a červy na dne vôd. Potravu si hľadá po
celý deň, avšak najviac počas noci a ranného svitania.

Najnáročnejšie obdobie pre kapra je v raných štádiách vývoja jedincov. Tak ako aj iné
mláďatá, aj malé kapry sú veľmi citlivé na držanie stabilných podmienok prostredia. V tomto
štádiu sú však v chovoch premiestňované z liahňového rybníka do sádok či priamo do
rybníkov.

Kapry sú vo všeobecnosti schopné prežiť vo vodách s nízkou hladinou kyslíka, avšak s
výnimkou prvých mesiacov života. Čo sa týka dobrých životných podmienok zvierat,
výsledky hodnotenia rizika zistili, že nedostatok kyslíka je jeden z najdôležitejších
negatívnych faktorov pre všetky štádiá života kaprov. V rybníkoch však dochádza k
závažnému vyčerpaniu kyslíka bežne koncom leta pri vysokých teplotách33.

33 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European
Commission on animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish: carp. The EFSA Journal (2008)
843, 1-28.

32 Balon, E.K. 1974. Domestication of the Carp Cyprinus carpio L.
31 Losey, G.S. et al., 1999. The UV Visual World of Fishes. In Journal of Fish Biology 54, no. 5, 921-943.

30 Siebeck, U.E.  et al., 2010. A Species of Reef Fish That Uses Ultraviolet Patterns for Covert Face Recognition.
In Current Biology 20, no. 5, 407-410.

29 Brown, C., 2015. Fish Intelligence, Sentience and Ethics. In Animal Cognition 18, no. 1, 1-17.

28 American Veterinary Medical Association. 2020. AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2020 Edition.
ISBN 978-1-882691-09-8.
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3 Trh s kaprom vo svete
Vo svetovej produkcii kapra obyčajného od roku 2015 do roku 2017 viedla Čína, ktorá je
dlhodobo najväčším producentom kapra na svete. Oproti nárastu v ostatných štyroch
krajinách - Indonézii, Vietname, Bangladéši a Rusku - kde sa ročná produkcia za toto
obdobie zväčšovala, v Číne naopak klesla o 0,4 mil. ton ročne34.

Je potrebné poznamenať, že jednotlivé krajiny sa líšia v spôsobe chovu a teda aj vo
výslednej hmotnosti predávaných rýb. Preto pri prepočte objemu produkcie na počet
produkovaných rýb môže nastať zmena priečky, na ktorej sa daná krajina nachádza, keďže
kapry sa vo svete usmrcujú pri hmotnosti 0,5 až 2,5 kilogramu (kg).

Kapry sa tradične chovajú pre domácu spotrebu, ale v medzinárodnom obchode zohrávajú
nezanedbateľnú úlohu. Hoci sú kapry celosvetovo chované - ako vidíme aj v grafe vyššie - v
ich produkcii dominuje Ázia. Prvých päť popredných producentov kapra z hľadiska počtov vo
farmových chovoch sú práve ázijské krajiny, ktoré sa spolupodieľajú na svetovej produkcii
kaprov - v roku 2017 až 96,3 %. Celosvetová produkcia presahuje 4 milióny ton ročne.

34 FAO. 2017. Fish and Aquaculture Department Statistics. Food And Agriculture Organization Of The United
Nations Statistics Division database .
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4 Trh s kaprom v EÚ
10 TOP druhov rýb chovaných v akvakultúrach EÚ podľa objemu živej hmotnosti sú:

1. Slávka stredomorská
2. Losos dúhový
3. Pstruh dúhový
4. Slávka jedlá
5. Ustrica tichomorská
6. Pražma kráľovská
7. Morský vlk
8. Kapor obyčajný
9. Mušla japonská
10. Tuniak modroplutvý

Porovnanie s produkciou v sladkovodných akvakultúrach
V podiele produkcie sladkovodných akvakultúr medzi členskými štátmi EÚ je so 14%
podielom prvé Francúzsko, Poľsko je až na druhom mieste s podielom 13 %. S rovnakým
13% podielom medzi členskými štátmi EÚ je ešte Taliansko, ostatné krajiny majú menej než
10% podiel. Avšak v porovnaní podielov na produkcii v chove kapra je spomedzi všetkých
krajín EÚ na prvom mieste Poľsko.

V EÚ má celkovo chov kapra mimoriadny význam. V roku 2018 až 96 % z celkovej
produkcie tvorili práve kaprovité ryby, kde z tých najznámejších patrí napríklad aj karas či
mrena. Ako sme aj uviedli vyššie, kapor obyčajný je v poradí 8. najrozšírenejším druhom
ryby chovanej v EÚ  a v roku 2017 tvoril 5,27 % produkcie všetkých akvakultúr únie35.

Čo sa týka ekologického chovu kaprov v EÚ, chov kapra tvorí 4 % z celkovej produkcie
kapra a od roku 2015 do roku 2020 sa znížil až o 49 %.

35

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/fisheries-a
nd-aquaculture-production_en
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Podiel EÚ na svetovej produkcii je však iba 2%, čo predstavuje niečo okolo 70 000 ton
ročne36.

Vývoj produkcie kapra obyčajného sa od roku 2009 do roku 2018 v EÚ celkovo znížil o 10
%. V Nemecku klesol dokonca celkovo až o 52 %. V Česku, Maďarsku a Rumunsku

36 EUMOFA - European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products. 2021. Freshwater
aquaculture in the EU.
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produkcia kapra obyčajného za toto obdobie však narástla37. Kapor obyčajný ako chovaný
druh tvorí objemovo najväčší podiel na produkcii v Česku, Poľsku, Maďarsku, Litve a v
Lotyšsku38.

Keďže presné a kompletné objemy produkcie kapra obyčajného nie sú aktualizované každý
rok, zverejňujú sa aj za niekoľko rokov spätne. Graf preto uverejňujeme s dátami za rok
2017.

Import a export
Kaprie mäso určené k ľudskej spotrebe môže vstúpiť na trh EÚ s nulovými alebo zníženými
clami z krajín, s ktorými má únia v platnosti dohody o voľnom obchode, alebo z rozvíjajúcich
sa krajín, ktoré využívajú všeobecný systém preferencií EÚ (VSP)39. Väčšina dovozu a
vývozu kaprov sa však uskutočňuje priamo v rámci únie, a to skoro výhradne len so živými
rybami. Vývoz mimo EÚ bol v roku 2018 obmedzený len na 666 ton a dovoz v tom istom
roku na 6 633 ton.

39 https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/markets-and-trade/trade_en

38 FAO. 2017. Fish and Aquaculture Department Statistics. Food And Agriculture Organization Of The United
Nations Statistics Division database.

37 EUMOFA - European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products. 2021. Freshwater
aquaculture in the EU.
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Väčšina trhov EÚ s kaprom obyčajným sa však spolieha na domácu produkciu, nie na
dovoz. Výnimkou je len Nemecko, ktoré dováža 30 % svojej spotreby, najmä s ohľadom na
nedávny prudký pokles produkcie40. Vývozu sa týka najmä obchod s čerstvými kaprami.
Vývoz chladených kaprov je totižto veľmi nízky a obchod s mrazenými kaprami ešte nižší. V
EÚ ho vyváža najmä Poľsko a Belgicko.

5 Trh s kaprom vo V4
Trh vo Vyšehradskej skupine či tzv. V4 sa formoval od roku 1993, a týka sa teda 4 krajín -
Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. Cieľom spojenia týchto krajín je povzbudzovať
optimálnu spoluprácu so všetkými svojimi susedmi. A to sa týka aj v prípade trhu s kaprami
špeciálne o to viac, že všetky krajiny V4 predávajú kapra najmä počas vianočných sviatkov, a
zdieľajú tú istú tradíciu - predaj a následné konzumovanie kapra na Vianoce.

Väčšina chovu kapra obyčajného je sústredená práve v Strednej alebo Východnej Európe.
Nie je preto žiadnym prekvapením, že tromi najväčšími producentmi v EÚ sú práve Česko,
Poľsko a Maďarsko. V roku 2018 boli tieto tri krajiny zodpovedné za 71 % celkovej produkcie
EÚ kapra obyčajného. Čo sa týka objemu produkcie v roku 2017, bol o 4 % menší, čo
predstavuje skoro 49 000 ton41. Pre tieto tri krajiny V4 kapor obyčajný tvorí najväčší objem
ich produkcie akvakultúr spomedzi všetkých ostatných sladkovodných rýb42.

Ak by sme brali do úvahy spotrebu, najväčším trhom pre kapry v Európe s ročnou spotrebou
takmer 20 000 ton je Poľsko43. V Poľsku sa kapor obyčajný ako aj iné druhy kapra chovajú
polointenzívnym spôsobom v rybníkoch, ktorý by sme mohli opísať ako kompromisom medzi
intenzívnym a extenzívnym chovom, a ktorý si vyžaduje minimálnu kontrolu chovných
podmienok. Až 84,4 % územia rybníkov je využívaných pre produkciu kapra na rozlohe 64
000 hektárov (ha). Dopyt po kaprovi obyčajnom je v Poľsku citeľne sezónny a prebieha
najmä v decembri.

V Maďarsku prevažuje chov kapra v rybníkoch s priemernou veľkosťou jedného rybníka 25
000 ha. Ročná produkcia sa odvíja najmä od počasia, no presné informácie o dopyte po
kaprovi v Maďarsku známe nie sú.

V Česku dominuje extenzívny chov v rybníkoch, kde sa chovajú kapry obyčajné spolu s
dravými druhmi rýb a doplnkovými druhmi napríklad síhom, šťukou alebo lieňom. Podľa
prieskumu vnútroštátnych orgánov vydaného Európskou komisiou (EK) sa v roku 2019.
Česku predalo 40 % živých sladkovodne chovaných rýb, 11,3 % spracovaných rýb, a 48,7 %
produkcie sa vyviezlo za hranice 44.

44 EUMOFA - European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products. 2021. Freshwater
aquaculture in the EU: Annex 1 Country Profiles.

43 EUMOFA - European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products. 2021. Freshwater
aquaculture in the EU.

42 FEAP Secretariat. 2020. FEAP Production Report 2020: European Aquaculture Production Report 2014-2019.

41

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/fisheries-a
nd-aquaculture-production_en

40 EUMOFA - European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products. 2016. Price structure in the
supply chain for fresh carp in Central Europe.
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6 Trh s kaprom na Slovensku

Dodnes v sektore akvakultúr na Slovensku podľa Strategického plánu rozvoja akvakultúry
Slovenskej republiky do roku 2030 vydaného Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) nie je vyriešený vhodný zber dát, a teda nemáme
presné údaje o stave tohto odvetvia. Dáta získava ŠÚ SR, a to iba pomocou
zhromažďovania prijatých každoročných výkazov priamo od chovateľov. Aj samotné MPRV
vo svojom strategickom pláne spomína nepresnosť zberu štatistických dát ohľadom
produkcie rýb45.

Ako aj vyplýva z predchádzajúcej kapitoly, v rámci krajín V4 je Slovensko najmenším trhom.
Celková produkcia v roku 2018 bola 599 ton, čo Slovensko radí na posledné priečky v
produkcii nielen v rámci V4, ale aj spomedzi všetkých krajín EÚ. Za nami v produkcii kapra
zaostáva už len Taliansko s celkovým objemom produkcie 542 ton a Slovinsko so 123,30
tonami.

Na Slovensku sa taktiež stretávame s nedostatočnou alebo takmer neexistujúcou
legislatívou pre akvakultúry, a teda aj pre chov samotného kapra. V Nariadení vlády č.
322/2003 Z. z., o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely sú dve prílohy, ktoré tvoria
väčšinu nariadenia, avšak prvá vopred vylúčila ryby a druhá, týkajúca sa minimálnych
požiadaviek na chov, ryby vôbec nespomína. V Nariadení vlády č. 432/2012 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania, sú pravidlá na správne
usmrcovanie zvierat na bitúnkoch, ktoré smú vykonávať osoby, ktoré prešli vzdelávacími
programami. Bitúnky ani vzdelávacie programy o vhodnom usmrcovanie rýb však neexistujú.
Omračovanie rýb elektrickým prúdom, na rozdiel od iných druhov zvierat, neudáva nijaké
povinné hodnoty sily prúdu a teda nezabezpečuje možnosti vhodného omráčenia, či kontroly
vhodného usmrcovania rýb.

Ďalšiu časť údajov o importe, exporte či samotných prevádzkach a stave akvakultúr získava
ŠVPS. Avšak dáta o hmotnostiach, či počtoch predaných rýb na Slovensku údajne
neexistujú vôbec. S oboma týmito problémami je úzko spätý aj fakt, že mnohé stavby či
pozemky rybníkov sú majetkovo nevysporiadané46.

Podarilo sa nám však zachytiť dáta za rok 1996 až 2020 o hmotnosti vylovených kaprov
určených na predaj. Z dát je zjavné, že Slovensko zaznamenalo 75% nárast produkcie kapra
obyčajného od roku 2009 do roku 2018, a to i napriek 10% poklesu, ktorý zaznamenala EÚ v
roku 2018. Aj napriek tejto produkcii je však údajná spotreba rýb na Slovensku podľa MPRV
nízka.

46 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 2021. Strategický plán rozvoja
akvakultúry Slovenskej republiky do roku 2030. Dostupné z:
https://www.mpsr.sk/strategicky-plan-rozvoja-akvakultury-slovenskej-republiky-do-roku-2030/794-40-794-17472/

45 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 2021. Strategický plán rozvoja
akvakultúry Slovenskej republiky do roku 2030. Dostupné z:
https://www.mpsr.sk/strategicky-plan-rozvoja-akvakultury-slovenskej-republiky-do-roku-2030/794-40-794-17472/
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Import a export Slovenska
Čo sa týka importov a exportov, dáta opäť nie sú úplné ani druhovo špecifické. ŠÚ SR nám
síce poskytol dopočítané údaje za roky 2011 až 2020, avšak kategórie kaprovité ryby aj živé
ryby sú v týchto údajoch spojené, pričom kategória kaprovité ryby môže zahŕňať
pravdepodobne aj údaje o jazierkovo chovaných kaproch koi. Kategória živé ryby podľa
informácii od ŠVPS zahŕňa najmä kapra obyčajného. Čo to znamená v presných čislach
však povedať nevieme. Mnohé z týchto údajov boli ešte naviac označené ako neúplné
hlásenia bez hmotnostných a množstevných jednotiek. Odhadom z týchto výsledkov vieme,
že približne 75 % živých a kaprovitých rýb na Slovensko dovážame z Českej republiky, a
ďalšiu približne štvrtinu z Maďarska. Výnimkou bol rok 2017, kedy bol dovoz z týchto dvoch
krajín takmer rovnaký.
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Vývoz živých rýb zo Slovenska smeruje najmä do ostatných krajín V4 a do Rumunska. Z
nasledujúceho grafu vidieť, že vývoz je oproti dovozu významne nižší.
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7 Problémy spojené s predajom živých kaprov
I napriek všetkým už dnes dostupným vedeckým poznatkom nemajú ryby vrátane kaprov
dostatok potrebnej ochrany47,48,49. Túto ochranu mala zabezpečiť vhodná legislatíva. Najmä
pri aktuálne narastajúcej podpore akvakultúr50, kedy môžu množstvá predávaných kaprov
pribúdať. Je preto potrebné zaviesť pravidlá ich vhodného chovu, manipulácie, ale aj
usmrcovania. Zhrnuli sme preto najvypuklejšie problémy, ktoré sú spojené s predajom od
samotného výlovu až po usmrtenie predajcom či po usmrtenie kapra doma.

50 https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/from-farm-to-fork/

49 Nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na
vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

48 Nariadenie vlády č. 322/2003 Z. z., o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.

47 Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009, o ochrane zvierat počas usmrcovania.
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Vyhladovanie
Prvým problémom je vyhladovanie. Kapry síce znižujú príjem potravy počas zimy aj vo
svojom prirodzenom prostredí, ale v tom prípade prechádzajú do latentného zimného
spánku na bahnitých dnách jazier. Hladovka, ktorú kapry podstupujú, má za následok nielen
úbytok na váhe, ale i úbytok mäsa. Kapor je tak oproti svojej prirodzenej váhe podvyživený.
Pri nakupovaní živého kapra nakoniec kupujúci platia za menej mäsa v horšej kvalite51.
Ďalším dôvodom vyhladovania je zníženie hmotnosti, ktorá je vhodná na prenos domov.
Prenos v priemere 2-5 kg ryby si totiž vie zabezpečiť skoro každý človek, bez ohľadu na vek,
spred maloobchodnej predajne či trhoviska priamo domov. 14 alebo 20 kg kapry by neboli
tak zaujímavé pre zákazníkov a zákazníčky, a prenos by nebol taký pohodlný a jednoduchý.

Siete a podberáky
Druhým problémom sú siete a podberáky. Siete sa používajú pri výlove a podberáky pri
manipulácii s jedným alebo jednotkami jedincov napríklad počas predaja živých kaprov.
Používanie podberákov spôsobuje kaprom nielen stres, ale poškodzuje to ich oranný sliz na
koži a môže dôjsť aj k poraneniam52.

Kade
Tretím problémom je samotná kaďa alebo podobná nádoba. V takomto prípade často
dochádza k vyčerpaniu kyslíka a kapry v nich tak môžu aj zahynúť. Prúd vody je v týchto
priestoroch často nedostatočný, čo spôsobí kyslosť vody a pôsobí tak nebezpečne na ryby.
Posledným neprirodzeným a negatívnym faktorom je nedostatočná hĺbka týchto nádob53,
nakoľko kapry prirodzene žijú na dne vôd.

Prevoz
Kapry sú vďaka svojmu mechúriku a sluchovým orgánom obzvlášť citlivé na nadmerný hluk
a vibrácie54. Zbytočné prevážanie týchto živých tvorov je ďalším problémom a dôležitým
faktorom zvýšeného stresu. Prevoz kaprov nielen z ich prirodzeného prostredia do kadí, ale i
domov v sieťovanej taške je pre kaprov veľmi stresujúci, a môže im spôsobiť zranenia až
smrť udusením či vyčerpaním.
Transportný stres je jedným z najzávažnejších typov stresu u rýb, cicavcov, ale i vtákov,
nakoľko sa v danej situácii nachádzajú v priestore s obrovským množstvom negatívnych
stimulov - veľký hluk, nevhodná teplota, otrasy či nedostatočný priestor na pohyb.

54 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European
Commission on animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish: carp. 2008. The EFSA Journal
843, 1-28.

53 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European
Commission on animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish: carp. 2008. The EFSA Journal
843, 1-28.

52 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European
Commission on animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish: carp. 2008. The EFSA Journal
843, 1-28.

51 Pérez-Jiménez, A., Trenzado Romero C.E., Hernández G.C. 2010. Metabolic Responses to Food Deprivation
in Fish. Biology of Starvation in Humans and Other Organisms. ISBN: 978-1-61122-546-4.
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Predaj
Po vyššie spomenutých faktoroch je veľká pravdepodobnosť, že kapor zahynie a predaja sa
nedožije. Ak sa ale dostane pred predajne, vyhladovaný, natlačený a vystresovaný
prevozom, čaká ho ďalšia manipulácia. Predajcovia a predajkyne prenosnými sieťami
manipulujú s rybami, narážajú do nich pri naberaní, keďže sú stále natlačené hlava na hlave,
a ich životný priestor sa nijako nezväčšil. Zároveň pri opakovanej manipulácii dochádza k
zmenám teploty prostredia, v ktorom sa kapry nachádzajú, čo im spôsobuje teplotný šok a
ďalší stres55. Ak má kapor “šťastie”, zažije minimum manipulácie na mieste. Vynahradí si ju
ale manipuláciou rukou predajcu alebo predajkyne, keď sa ho snaží vložiť do plastovej tašky
napriek jeho zvýšenému slizu zo stresu, čo manipulácie ešte viac komplikuje. V takomto
stave je kapor predaný zákazníkovi alebo zákazníčke, ktorá si ho následne odnáša domov.

V súčasnosti predaj poskytuje možnosť usmrtenia kapra na mieste kúpy. V našej legislatíve
však neexistuje žiadna právna požiadavka, aby predajcovia a predajkyne boli odborne
spôsobilí na usmrcovanie živých rýb. Ak by aj boli, tento krok kapra ušetrí len od niekoľkých
problémov ako preprava v plastovej taške, pobyt v chlórovej vani a neodborné usmrtenie v
domácom prostredí, nehovoriac o hluku, ktorý tvoria okoloidúci ľudia a vianočné koledy na
parkoviskách predajní. Neodstraňuje to však ostatné problémy s predajom živých kaprov, o
ktorých píšeme vyššie - t.j. vyhladovanie, výlov, bolestivý a náročný transport a zraňujúca
manipulácia.

Kyslík
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uvádza, že kapor je všeobecne schopný
prežiť vo vodách s nízkymi hladinami kyslíka. V porovnaní s lososom, ktorý sa udusí po 15
minútach mimo vody, kapor sa dokáže pomaly dusiť aj niekoľko hodín56. Táto skutočnosť je
tak masovo zneužívaná pri jeho živom predaji. Avšak pokiaľ ide o dobré životné podmienky,
nízky obsah kyslíka vo vode predstavuje jedno z najväčších nebezpečenstiev pre život
kapra57. A ak sa kapor dožije samotného predaja, stáva sa, že kapor pri prevoze do
domácností zahynie od stresu, vyčerpanosti a v neposlednom rade v dôsledku nedostatku
kyslíka v plastovej taške, kde pomaly trpí.

Vaňa
Vane v našich domácnostiach majú rovnako nevyhovujúce podmienky, a stres, ktorý kapor
vo vani prežíva, je len následkom samotného predaja kaprov. Pri prenose a prechovávaní vo
vani kapry zažívajú teplotný šok. Teploty prostredia, v ktorom sa počas procesu nachádzajú,
sa rapídne striedajú. Zároveň sú vystavené chlórovanej vode, ktorá je pre nich absolútne
nevhodná a neprirodzená. Kapry v chlórovanej vode zažívajú doslova peklo, keď im chlór

57 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European
Commission on animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish: carp. The EFSA Journal (2008)
843, 1-28.

56 Stecyk, J.A.W. a Farrell A.P. 2002. Cardiorespiratory responses of the common carp (Cyprinus carpio) to
severe hypoxia at three acclimation temperatures. Journal of Experimental Biology 205(6), 759-768.
Nakamura, K. 1993. Elevation of cold air-tolerance in common carp. Suisanzoshoku 41(3), 417-421.

55 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European
Commission on animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish: carp. 2008. The EFSA Journal
843, 1-28.
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leptá oči a žiabre58. Vo vani taktiež vnímajú hluk a hlukom spôsobené vibrácie, či nepríjemné
striedanie svetla a tmy59 pri zapaľovaní a vypínaní svetla. Videnie si kapor však dokáže
prispôsobiť pri takto náhlych zmenách až po niekoľkých minútach60.

Usmrtenie
Usmrtenie kapra je posledným problémovým krokom, ktorým kapry prechádzajú v dôsledku
predaja živých kaprov. Pred usmrtením je potrebné zviera omráčiť, aby zabíjanie
neprebiehalo počas plného vedomia. U rýb je to obzvlášť veľmi dôležité, nakoľko po
prerezaní žiabier vykrvácajú až priebehom niekoľkých minút61, počas ktorých preukázateľne
zažívajú obrovské utrpenie. Zákazníci a zákazníčky pri kúpe kapra nijako nepreukazujú, či
majú odborné znalosti rýchleho a efektívneho omráčenia, uistenia sa o strate vedomia a v
neposlednom rade samotného usmrtenia rýb. Navyše celú situáciu ešte zhoršuje zvýšená
tvorba slizu v dôsledku stresu a strachu z nebezpečenstva, čo významne sťažuje
manipuláciu s nimi. Tieto kapry tak končia svoj život neodbornou manipuláciou a usmrtením,
ktoré im spôsobuje ďalšie zbytočné utrpenie.

Podľa Strategického plánu rozvoja akvakultúry Slovenskej republiky do roku 2030 sa však
naskytá možnosť využiť prebytočné spracovateľské kapacity a ryby prestať predávať živé62.
Podľa údajov ŠVPS z októbra 2022 má slovenský trh 29 spracovateľských prevádzok63, a
kapry sú stále predávané najmä živé, na rozdiel od iných druhov zvierat ponúkaných na
pultoch našich obchodov.

8 Vianočný kapor
Teórie o tom, prečo konzumujeme v našom regióne rybu, a špecificky kapra, sa líšia. Historik
Vincurský hovorí o kresťanskej tradícii, známe sú však aj údaje o komunistickej propagande
zameranej na predaj živého kapra, ktorú začal už Hilary Minc koncom 40. rokov ako Minister
priemyslu a obchodu v stalinovskom Poľsku.

“Stredoveký kresťan chápal mäso (carnis) úplne iným spôsobom ako my dnes. Nerozumel
mu vo svetle biológie, ale skôr teológie. A mäso malo svoj jasný duchovný význam. Spájalo
sa s telom, telesnosťou a s tým súvisiacimi nečistými túžbami. Nestriedmosť v jedení bola

63

https://www.svps.sk/potraviny/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=853&Sekcia=808&Cinnost=PP
&Podsekcia=0

62 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 2021. Strategický plán rozvoja
akvakultúry Slovenskej republiky do roku 2030. Dostupné z:
https://www.mpsr.sk/strategicky-plan-rozvoja-akvakultury-slovenskej-republiky-do-roku-2030/794-40-794-17472/

61 Robb, D.H.F., Kestin, S.C., a  Warriss,  P.D. 2000. Muscle  activity  at  slaughter: I. Changes in flesh colour and
gaping in rainbow trout. Aquaculture 182, 261-269.

60 Vetter, B.J., Rogers L.S. a Mensinger A.F. 2018. The effect of light stimuli on dark-adapted visual sensitivity in
invasive silver carp Hypophthalmichtys molitrix and bighead carp H. nobilis. Journal of Fish Biology 95(1),
256-262.

59 Bzonek, P.A. et al. 2021. Deterring the Movement of an Invasive Fish: Individual Variation in Common Carp
Responses to Acoustic and Stroboscopic Stimuli. Transactions of the American Fisheries Society. ISSN
0002-8487.

58 El-Bouhy, Z.M. et al. 2006. Study of The Effect of Chlorine on Health and Growth of Some Ornamental Fishes.
In Zagazig Veterinary Journal 34(2), 164-172.
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dokonca priamo prepojená so sexuálnou žiadostivosťou. Bolo preto považované za
kresťanskú cnosť sa týmto pokrmom vyhýbať”, tvrdí historik Historického ústavu MU v Brne,
Martin Vincurský. V článku, kde sa venoval pôstom v stredoveku a porovnával biblický
model so stredovekou tradíciou a náboženstvom, zmienil aj rehoľu sv. Benedikta, ktorá
dokonca všetkým zdravým mníchom úplne zakazovala konzumáciu mäsa „štvornožcov“64,
nie však rybu.

Ryba nebola považovaná za tak výživnú, keďže išlo o ľahší pokrm, ktorý bol skôr dostupný
pre tých, čo žili na brehu mora, rieky či jazera65. Vďaka náboženskej pôstnej tradícii sa však
z rýb ku koncu stredoveku stal veľmi žiadaný produkt a chovali sa vo veľkom v umelo
založených rybníkoch a nádržiach. Typickým krajom, kde na sklonku stredoveku prekvitalo
rybnikárstvo, boli napríklad aj susedné južné Čechy. Ryby sa stali natoľko obľúbeným
pôstnym jedlom, že v stredoveku sa pôstne dni zvykli označovať ako „dni ryby“66.

Podľa slov teológa Philipa Kosloski je dnes všetko inak, a mnoho ľudí sa preto pýta na
relevantnosť dodržiavania tohto pravidla67 - teda na jedenie ryby v dňoch cirkevného pôstu.
Podľa Kosloski zámerom cirkvi ale nie je nabádať veriacich, aby mali všetky piatky na stole
drahé ryby či morské plody, ale “pointou je prinášať obety, vďaka ktorým sa približujeme k
Bohu, ktorý pre nás z lásky vykonal najväčšiu obetu, akú človek môže priniesť”68.

Ku kaprovi ako pôstnemu jedlu nášho regiónu sa vyjadril aj riaditeľ Catholic Concern for
Animals (CCA) - organizácie, ktorá vznikla v roku 1929 v Londýne a vzrástla na
medzinárodnú neziskovú organizáciu. Má spolupráce po celom svete naprieč niekoľkými
politickými a náboženskými skupinami, a prostredníctvom svojej práce sa snaží ovplyvniť
politiku, médiá a verejnú mienku, aby pomohla zmeniť spôsob, akým sú zvieratá vnímané a
ako sa s nimi zaobchádza v ľudskej spoločnosti. Sám riaditeľ CCA - Chris Fegan, ktorý sa
vyjadril k téme predaja živých kaprov v našom regióne sa už viac ako 25 rokov venuje
právam zvierat, a zároveň je aj predsedom Animal Interfaith Alliance a podpredsedom
skupiny venujúcej sa dobrým životným podmienkam rýb v organizácii EuroGroup for
Animals. Fegan nevidí dôvod, aby sme s dnešnými znalosťami považovali ryby za tzv.
poddruhy iných zvierat. Tvrdí, že na zaobchádzanie s rybami by sme sa mali pozerať
rovnako, ako je tomu v prípade iných chovaných zvierat. Čo vidí ale ako
najproblematickejšie z pohľadu kresťanstva je práve usmrcovanie, na ktorom sa kresťania a
kresťanky podieľajú69.Navyše CCA sa pozerá na pôsty úplne inak - to, čo bolo platné v
stredoveku, už nie je platné dnes. Dodržiavanie pôstu v kresťanstve by nemalo byť nijako
spájané s jedením, a už vôbec nie s jedením mäsa, vrátane rybieho70. S ohľadom na tradície
na Slovensku sa jeho pohľad skôr prikláňa k regiónom, kde jedia pôstne bezmäsité
kapustnice či šošovicovú polievku.

70 Chris Fegan, 03.11.2022, Stanovisko Catholic Concern for Animals k tlačovej konferencii

69 Chris Fegan, 03.11.2022, Stanovisko Catholic Concern for Animals k tlačovej konferencii

68 https://www.slovoplus.sk/precokatolici-cez-post-nemozu-maso

67 https://www.slovoplus.sk/precokatolici-cez-post-nemozu-maso

66 https://www.milost.sk/logos/clanok/ako-sa-ludia-postili-v-stredoveku

65 https://www.milost.sk/logos/clanok/ako-sa-ludia-postili-v-stredoveku

64 https://www.milost.sk/logos/clanok/ako-sa-ludia-postili-v-stredoveku
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Podľa iných zdrojov ide zase skôr o výsledky komunistickej propagandy. V roku 1947 bol
kapor propagovaný sloganom „Kapor na každom štedrovečernom stole“71 poľským
ekonómom, Ministrom priemyslu a obchodu a podpredsedom vlády pre hospodárske
záležitosti v stalinovskom Poľsku - Hilary Mincom. Zaujímavosťou je, že kapor bol dovtedy v
Európe známy skôr ako “židovská pochúťka”, a sám Minc bol židovského pôvodu. S
mnohými druhmi rýb, ktoré bolo v období komunizmu ťažké zohnať, sa nakoniec Mincova
vízia stala skutočnosťou, a zrodila sa tak vraj tradícia vianočného kapra72.

Minulý rok sa k predaju živých kaprov vyjadrilo aj MPRV. Hovorca MPRV Andrej Wallner
tlmočil, že “predaj živého kapra a najmä v čase Vianoc je vecou tradície, ktorá je nielen na
Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. MPRV taktiež dodalo, že “podľa agrorezortu by
nemal byť predaj živých rýb zakázaný, a nemali by sme potláčať naše tradície”73. Ústredný
riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš však spotrebiteľov a spotrebiteľky Slovenska upozornil, aby s
rybami cítili, lebo “mnohokrát trpia už len tým, že sa prevážajú, transportujú, …”74. Bíreš
zároveň dodal, že “Kapor je tradícia, ale nie je tradícia, že sa musí kupovať živá”75.

Konzumáciou mrazeného rybieho mäsa sa zaoberala štúdia nórskej výskumnej spoločnosti
SINTEF, ktorú realizovala v spolupráci s inštitútom Institute of Nutrition and Seafood
Research (NIFES). Vyplýva z nej, že mrazené ryby sú rovnako kvalitné ako čerstvé. Vedci
tak vyvrátili mýtus, že mrazené ryby a plody mora, ktoré sú zvyčajne lacnejšie, nemajú takú
hodnotu ako tie, ktoré sú predávané ako čerstvo ulovené. Ďalšou výhodou mrazených
morských úlovkov je fakt, že ich v mrazenom stave môžete skladovať štyri až šesť mesiacov,
počas ktorých ich kvalita nepoklesne. Čerstvé ryby si však udržia svoju kvalitu len dva alebo
tri dni po výlove76.

9 Záväzky spoločenskej zodpovednosti firiem
Predaj živých kaprov je na nedodržiavanie minimálnych vhodných podmienok náchylný.
Najpriamočiarejším krokom k tomu, aby sme sa podobným praktikám vyhli a nedochádzalo
viac k nedodržiavaniu podmienok, je úplné ukončenie predaja živých kaprov.

76 https://norwegianscitechnews.com/2017/11/frozen-cod-just-good-fresh/
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https://notesfrompoland.com/2020/12/04/christmas-comes-early-for-carp-in-poland-after-groundbreaking-animal-
cruelty-ruling/

71 Chris Fegan, 03.11.2022, Stanovisko Catholic Concern for Animals k tlačovej konferencii
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Škandál v E.Leclerc
S predajom živých kaprov sa spája aj škandál a následne 40 záväzkov poľských pobočiek
spoločnosti E. Leclerc ukončiť predaj živých kaprov. Záväzky prišli po škandále so zlým
zaobchádzaním s kaprami pri predaji77.

Išlo o dlhotrvajúci prípad, ktorí ochranári a ochranárky zaznamenali v roku 2010 a týkal sa
rýb držaných v prepravkách bez vody, následne vložených do plastových vriec, čo vo
väčšine prípadov viedlo k uduseniu78. Keď ochranári podali na troch zamestnancov
obžalobu, súdy ich dvakrát uznali nevinnými z týrania zvierat. Právnici poľskej ochranárskej
organizácie sa však potom odvolali na Najvyšší súd, ktorý v roku 2016 zrušil verdikt
odvolacieho súdu a nariadil opätovné posúdenie prípadu79.

V novom rozhodnutí súdu totiž sudca skonštatoval, že obvinení „si museli uvedomiť, že ich
správanie spôsobilo utrpenie rýb tým, že boli držané bez vody, balené do plastových vriec a
hádzané do kontajnerov“. Nakoniec Varšavský súd v roku 2020 odsúdil dvoch
zamestnancov poľskej pobočky francúzskej siete supermarketov E.Leclerc na desať
mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Vedúci obchodného
oddelenia v tejto predajni dostal ročný podmienečný trest80.

Záväzky spoločenskej zodpovednosti firiem
Keďže predaj živých kaprov je sústredený najmä v regióne Slovenska, Českej republiky a
Poľska, záväzky ukončiť predaj živých kaprov sme spozorovali aj v susednom Poľsku. V
Poľsku je aktuálne 7 maloobchodných značiek, v ktorých sa už predaj živých kaprov
nepraktizuje, a nie je ani poskytovaný tretím stranám.

Z tých najväčších reťazcov, ktoré sa v minulosti alebo i aktuálne nachádzajú na našom trhu,
záväzok prijali Kaufland, LIDL, Tesco či Carrefour. Tesco však už na poľskom trhu nepôsobí.
Mnohé záväzky boli prijaté v roku 2019, s platnosťou od roku 2020. Vo všetkých reťazcoch v
Poľsku, ktoré záväzok prijali, môžete kapra zakúpiť v chladenej alebo mrazenej forme.
Navyše, podľa prehľadu dostupnosti v slovenských reťazcoch, mrazený i chladený kapor je v
ponuke už i dnes.

Na Slovensku na prelome rokov 2021 a 2022 boli prijaté 3 záväzky. Prvý záväzok prijal
maloobchodný reťazec Kaufland. Neskôr sa k nemu pridala aj spoločnosť Terno real estate,
s.r.o., ktorá pokryla záväzkami hneď dve maloobchodné značky - predajne potravín Terno a
Kraj.
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Všetky 3 maloobchodné značky so záväzkom jednoznačne a transparentne vylúčili predaj
živých kaprov. Ich záväzky sú platné už od kalendárneho roka 2022.

10 Postoje verejnosti
Všeobecný záujem o kúpu živého kapra nie je na Slovensku dobre zmapovaný a jediné
aktuálne dáta, ktoré k téme máme, pochádzajú z prieskumu nezávislej agentúry Focus z
novembra 2021. Prieskumu sa zúčastnilo 1005 respondentov.

Z prieskumu a iných dát vieme, že predaj živých kaprov využíva približne tretina
respondentov a respondentiek (34,5 %) a teda väčšina ponuku predaja živej ryby nevyužíva
a nekupuje kapra vôbec (44,4 %) alebo ho kupuje už spracovaného - chladeného alebo
mrazeného (21,1 %).
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Z 34,5 % ľudí, ktorí využívajú predaj živých kaprov, v prieskume odpovedalo na následnú
otázku: „Predstavte si, že si idete kúpiť ŽIVÉHO kapra na štedrovečernú večeru. V predajni,
kde ste prišli, však živé kapre nemajú, ale majú tam chladeného alebo mrazeného kapra. Čo
urobíte?” Na hypotetickú otázku boli respondentom, ktorých sa to týka (teda tí, ktorí
neodpovedali že kapra nekupujú), prezentované dve možnosti, ktoré si respondenti vybrali v
takmer rovnakom pomere (26,5 % zodpovedalo, že by hľadali ponuku živých kaprov v inej
predajni a 29,1% respondentov by sa uspokojilo s ponukou chladeného alebo mrazeného
kapra).

Žiaden z dopytovaných faktorov ako príjem domácnosti, vek a vzdelanie neukázal podstatné
rozdiely v kupovaní živého kapra, okrem rozdielov v regiónoch. Prieskum ukázal, že tradícia
kupovania živej ryby na štedrovečerný stôl je silnejšia na západnom Slovensku.
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S tým, že by kapry mali mať pri predaji dobré životné podmienky, súhlasí väčšina opýtaných,
ale s úplným zákazom predaja väčšina nesúhlasila.
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Záver
Najnovšie vedecké poznatky, ktoré sú zhrnuté v tejto správe, ukazujú, že ryby sú schopné
prežívať bolesť, stres a strach podobne ako iné cicavce. Rybám sa však stále nevenuje
dostatočná pozornosť napriek tomu, že počet rýb, ktoré sú lovené na konzumáciu, je
násobne vyšší, ako je počet iných hospodárskych zvierat. V prípade chovu kapra hovoríme
o státisícoch kaproch každoročne zabíjaných na Slovensku len počas vianočných sviatkov.

Dnes už však vieme, že kapor je schopný prežívania, pamätá si miesta, ktoré má rád a aj
tie, ktoré mu spôsobovali stres či bolesť. Svet kapra a iných druhov rýb je však v ich
prirodzenom prostredí omnoho pestrejší.

Preprava, predaj a zabíjanie kaprov sú dôležitými negatívnymi faktormi, ktoré vplývajú na
dobré životné podmienky kaprov. Počínajúc výlovom, bolestivou manipuláciou a hlukom pri
preprave, cez držanie vyhladovaných rýb s oslabenou imunitou v stresovom prostredí v
natlačenej kadi, končiac konečným transportom bez vody, držaním v dráždivej chlórovanej
vode a neodborným zabitím.

Chladený alebo mrazený kapor, prípadne predávaný a usmrtený priamo na rybníkoch je
dnes okamžite dostupnou alternatívou. Zodpovednosť za to, akým spôsobom budeme vo
svetle najnovších vedeckých poznatkov k rybám pristupovať, nesú však v prvom rade
subjekty podieľajúce sa na ich predaji akými sú najmä maloobchodné reťazce, rovnako ale
aj mestá a obce, ktoré predaj živých kaprov počas vianočných sviatkov sprístupňujú.
Nahradenie predaja živých kaprov predajom spracovaných kaprov , ako je to aj v prípade
iných rýb, odstráni najproblematickejšiu časť celého vyššie spomenutého procesu a nahradí
ju profesionálnym zabitím a spracovaním kaprov hneď po výlove.

Takéto riešenie ošetrí najpálčivejšie problémy týkajúce sa dobrých životných podmienok
zvierat, umožní ľuďom pokračovať vo vianočných tradíciách bez zbytočnej krutosti, a
zároveň umožní predajniam zachovať si už existujúce vzťahy s ich lokálnymi dodávateľmi.
Preto sa v regióne strednej a východnej Európy stala požiadavka záväzku firiem, miest a
obcí ukončiť predaj živých kaprov vhodným riešením zabezpečenia základnej ochrany rýb
pred krutosťou.
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