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Tajný prieskum odhalil nevhodné životné podmienky prasiat 
v európskych veľkochovoch! 

Prasatá sú v európskych veľkochovoch chované vo veľmi zlých a často 
nedovolených podmienkach, ako odhalil prieskum organizácie na ochranu hospodárskych 
zvierat Compassion in World Farming (CIWF) v spolupráci s českou partnerskou 
organizáciou Společnost pro zvířata zverejnený na konci roka 2008. 

Pracovníci prevádzajúci prieskum na farmách naprieč Európou zistili žalostné životné 
podmienky zvierat prakticky na všetkých navštívených farmách. Väčšina prasníc se chová 
v boxoch tak úzkych, že sa v nich nemôžu ani otočiť. Väčšina prasníc vo výkrme sa tiesni 
v preplnených holých a často silne znečistených kotcoch. 

Štúdia zaznamenala vysokú mieru zanedbania životnej pohody (welfare) zvierat: 

• Až u 100% prasiat na navštívených farmách se vykonáva rutinné skracovanie 
chvostíkov, ktoré je legislatívou EÚ zakázané. 

• Bežne rozšírené je nedostatočné vybavenie prostredia v stajniach prasiat - 
legislatívou EÚ zakázané. 

• Naďalej sa používajú priestorovo veľmi obmedzené systémy chovu kotných 
prasníc a prasníc po pôrode – v súčasnosti legislatívou EÚ povolené.  

„Všeobecne je situácia v chovoch prasiat veľmi podobná vo všetkých krajinách, ktoré sme 
navštívili,“ vysvetľuje pracovník CIWF, ktorý sa prieskumu zúčastnil. 

„Prasatá vyzerali zanedbane a prejavovali známky agresívneho správania sa, ich životný 
priestor bol bez podnetov. Stiesnené kotce mali holé podlahy a boli značne znečistené.  
Je hrozné, keď si človek predstaví, že väčšina mäsa, ktoré se predáva v supermarketoch či 
reštauráciách, pochádza zo zvierat žijúcich v takýchto podmienkach.“ 



Hlavný odborný poradca CIWF Peter Stevenson hovorí: „Náš prieskum ukazuje, aké dôsledky 
má priemyslová technológia chovu na tieto vysoko inteligentné a citlivé zvieratá. Väčšina 
prasiat v Európe trpí v krutom svete tovární na výrobu mäsa – vo veľkochovoch.“ 

Šesťmesačná štúdia nebývalého rozsahu mala za cieľ preskúmať situáciu v rámci celej 
Európy. Dôkladný prieskum prebiehal v Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Španielsku a 
Spojenom kráľovstve a poskytol ukážky veľkochovov prasiat naprieč kontinentom. 

„Společnost pro zvířata a Compassion in World Farming vyzývajú Európsku komisiu a 
vládu Českej republiky, aby viac presadzovali legislatívu EÚ, ktorá požaduje, aby sa 
prasatám obohacovalo prostredie poskytovaním vhodného materiálu (slama) a ktorá zakazuje 
rutinné skracovanie chvostíkov. Žiadame tiež, aby sa sprísnili právne predpisy a tým sa 
skončilo utrpenie každodenne pôsobené týmto hravým a inteligentným zvieratám,“ hovorí Ing. 
Dita Michaličková, predsedkyňa Společnosti pro zvířata. 

Ochrana prasiat a legislatíva EÚ 

Krátenie chvostíkov a obohatenie prostredia: 
  Krátenie chvostíkov u mladých prasiatok sa vykonáva na zamedzenie ich vzájomného 
ohrýzania. Rutinné skracovanie chvostíkov bez znecitlivenia je v EÚ zakázané, no 
napriek tomu prieskum potvrdil jeho bežné prevádzanie – v niektorých krajinách až u 
100% prasiat. Taktiež správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z roku 2007 
uvádza, že viac než 90% prasiatok v EÚ má skrátený chvostík. Prasatá si vzájomne ohrýzajú 
chvostíky, pretože trpia stiesnenosťou a frustráciou v bezpodnetnom prostredí kotcov, 
častokrát s roštovou podlahou.  

Obohatenie prostredia napríklad slamou okusovanie chvostíkov značne znižuje či úplne 
odstraňuje. Podľa legislatívy EÚ sa musí prasatám prostredie obohacovať, ale prieskum 
zistil, že na veľkej väčšine  navštívených fariem takéto obohatenie chýbalo. Podľa 
legislatívy EÚ by sa malo prasatám poskytovať obohatenie v podobe slamy alebo iného 
prírodného materiálu, ktorý im umožňuje zamestnať sa prirodzenými aktivitami, ako je rytie, 
hľadanie potravy a skúmanie okolia. 

Boxy pre kotné a kojace prasnice: 
  Boxy pre prasnice po prvých štyroch týždňoch kotnosti budú od roku 2013 v EÚ 
zakázané (tento zákaz už platí vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve, pričom sa vzťahuje na 
celé obdobie kotnosti). Prieskum zistil, že zatiaľ sa naďalej bežne používajú. Väčšina kotných 
prasníc sa zatvára do boxov – kovových klietok tak úzkych, že se v nich nemôžu ani otočiť. 
Keď má prasnica rodiť, presunie se do pôrodného boxu – rovnako úzkeho a obmedzujúceho 
akékoľvek aktivity. V prirodzených podmienkach prasnica stavia hniezdo z trávy, vetvičiek a 
listov, no v boxe si môže iba ľahnúť a o svoje mláďatá sa tu nemôže správne starať. Zostáva v 
ňom do odstavu prasiatok vo veku troch až štyroch týždňov, potom sa opäť pripustí a opäť sa 
zatvorí do boxu pre kotné prasnice. 

Výzva pre EÚ 



V tomto roku bude EÚ revidovať smernicu na ochranu prasiat. CIWF a Společnost pro 
zvířata vyzývajú k :  

• úplnému zákazu boxov pre kotné prasnice od roku 2013 (tj.zrušenie výnimky, 
ktorá povoľuje držať prasnice v úzkych boxoch prvé štyri týždne kotnosti), 

• zákazu pôrodných boxov,  
• zákazu bolestivých zásahov – uštipovaniu zubov a kastrácie kančekov, 
• vymáhaniu existujúceho zákazu skracovania chvostíkov, 
• zdokonaleniu požiadavky na obohacovanie prostredia a zlepšeniu jej vymáhania 

s cieľom zaistiť, aby všetky prasatá mali k dispozícii slamu alebo podobný 
materiál a aby sa zakázali celoroštové podlahy, 

• zväčšeniu minimálneho priestoru u prasiat vo výkrme. 

Poznámky  

Compassion in World Farming 
Organizácia založená v Spojenom kráľovstve v roku 1967 chovateľom dojníc, vedie 
prostredníctvom Európskej koalície pre hospodárske zvieratá (ECFA) kampane za lepšie 
životné podmienky pre zvieratá chované na produkciu potravín v celej Európe i ďalších 
častiach sveta.  
Kontakt: Annabel Davis, Head of Media, +44 (0)1483 521973, +44 (0)7771 926005, 
annabel@ciwf.org 
Kontakt v ČR:  Romana Šonková, koordinátorka ECFA pro ČR, SR a Maďarsko, 
731 101 200, romana@ciwf.org 

Společnost pro zvířata 
Kontakt: Ing. Dita Michaličková, predseda 
Tel.: 00420 222511 494 
Mail: s.pro.zvirata@ecn.cz 

Sloboda zvierat 
Kontakt: Romana Filkusová, hovorca 
Tel.: 0903 731 563 
Mail: press@sloboda.sk 
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