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Tak takhle opravdu může připadat život 
prasatům na organické (eko) farmě Josefa 
Sklenáře u Jihlavy. Byť prasata nakonec stejně 
skončí na jatkách, jejich život se nedá přirovnat 
k životu desetitisíců prasat chovaných v techno-
logických systémech intenzivního zemědělství. 
Toto většinové pojetí zemědělství je zaměřeno 
na tvorbu zemědělského produktu (v našem 
případě co nejvíce uniformních a podle posled-
ních požadavků vypadajících prasat) – tedy 
vepřového masa a selat pro jeho produkci. Zde 
jsou i prasata živými, citlivými tvory, kteří mají 
nárok na plnohodnotný život.

Na farmě je v průměru asi šest set prasat, 
z toho sto prasnic a několik kanců. Pět až 
deset prasnic se selaty a jeden kanec tvoří 
rodinu, která žije společně v prostoru zčásti 
vnitřním (na hluboké podestýlce ze slámy) a 
zčásti venkovním. Krmení mají uvnitř a je jim 
neustále k dispozici.

Prasnice jsou v této rodině po většinu 
času, pouze několik dní před porodem se 
převedou do porodních kotců; ty pak do 
měsíce po porodu opouštějí a vracejí se do 
rodin. Porodní kotce chovatel Josef Sklenář 
průběžně rekonstruuje z nevhodných typů, 
které jsou však stále standardy v intenzivním 
zemědělství. Zde, na jeho farmě, již více než 
polovina porodních kotců nepůsobí prasnicím 
citové ani tělesné trápení a umožňuje jim 
kontakt se svými selaty (nejen při kojení), 
dává jim možnost pohybovat se po několika 
metrech čtverečních, upravovat si hnízdo ze 
slámy a rovněž se slámou dokrmovat. Také 
jim umožňuje udržovat v kotci čistotu a kálet 
pouze na jedno místo, čehož všechny prasni-
ce s radostí využívají. Prasata jsou totiž velmi 
čistotná zvířata.

žít jako prasátka v žitě
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Přibližně čtrnáct dní před porodem/
oprasením je to porodní kotec; prasnice zde 
po porodu spolu se selaty stráví ještě dvacet 
osm dní. Je jí odepřen téměř veškerý pohyb. 

Od selat je oddělena železnou zábranou; ne-
může se otočit ani očichat svá selata, pokud jí 
přímo neproběhnou přes rypák. Může pouze 
ležet nebo vstát.

Většinu březosti (115 dní) prasnice tráví v 
tzv. individuálních boxech/kotcích, jež se liší 
pouze tak, že okolo není prostor pro selata.

Někteří zemědělci mají prasnice v období 
od odstavu selat do zjištění jejich další březos-
ti ve skupinových kotcích a někdy je v těchto 
kotcích nechávají i po většinu doby březosti. 
Přesná statistika počtu prasnic v individuálních 
boxech a ve skupinovém ustájení není, odha-
duje se však, že je to 50 % a 50 %.

Vidíme zoufalé zvíře, prasnici, která v šoku 
z uvěznění, nemohoucnosti volně se pohybo-
vat a chovat se přirozeně kouše do kovových 
tyčí, vymezujících její prostor. Odborně se 
tomu říká projev stereotypního chování, to ale 
prasnici příliš nepomůže.

EU přijala v roce 2001 směrnici, která od 
roku 2013 zakazuje chov chovných prasnic 
v individuálních kotcích/klecích (to se však 
netýká prasnic v porodních kotcích) a od roku 
2006 zakazuje jejich uvazování (u nás se 
neprovádí).

jak se fotografie jmenuje? 
v textu: foto prasnice v kotci

Vidíme zoufalé zvíře, prasnici, která v šoku 
z uvěznění, nemohoucnosti volně se pohybovat 
a chovat se přirozeně kouše do kovových tyčí, 
vymezujících její prostor. Odborně se tomu říká 
projev stereotypního chování, to ale prasnici 
příliš nepomůže.

Prasnice v intenzívním zemědělství již nemá ta-
kové štěstí- Po většinu života je zavřena 

v kleci / kotci
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Majiteli farmy se také daří jedinečná věc: 
prasnice stále kojí a zároveň jsou připouštěny 
přirozenou plemenitbou, kancem. Tak to zde 
bez problémů praktikují již několikátý rok a 
všechny reprodukční ukazatele (pro odborní-
ky: jako servis perioda či interval) jsou obdob-
né jako v konvenčních intenzivních chovech. 
To, že jsou selata dlouho kojena, jim umožňuje 
ideální výživu a dává ochranu proti chorobám. 
Zvířata jsou otužilá a na farmě se preventivně 
nevakcinují ani se jim neaplikují antibiotika. Se-
lata, kterých má prasnice průměrně dvacet za 
rok, jsou tak s matkami v rodině až do tří měsí-
ců věku (v intenzivním zemědělství se odebírají 
již ve stáří osmadvaceti dní). Selata se již před 
dovršením prvního měsíce přikrmují speciální 
krmnou biosměsí i senáží nebo zelenou pící. Při 
odstavu jsou již plně adaptována na krmnou 
směs a přechod, který je v konvenčním chovu 
kritický, jim nedělá žádné potíže. Také na roz-
díl od konvenčních chovů zůstávají ve skupině 
se selaty, která znají, i na stejném místě, pouze 
prasnice se převedou do březárny. Život stráví 
selata běháním na čerstvém vzduchu, hraním 
si s ostatními, průzkumem, hledáním potravy, 
vyhříváním se na sluníčku, pozorováním okolí. 
Vzhledem k dostatku podnětů z okolí nedo-

chází ke stresům a kanibalismu (okusování se 
navzájem) a i nejslabší jedinci zde dobře pro-
spívají – na rozdíl od konvenčních chovů, kde 
dochází k úhynu slabších jedinců.

Selata zde vykrmují do sedmi měsíců. Na 
jatka je vozí co nejblíže a majitel farmy či jeho 
spolupracovníci si pokaždé ohlídají, jak se tam 
s prasaty zachází. Pan Sklenář připravuje pří-
mo v areálu farmy provoz vlastních jatek, aby 
nebyl závislý na jiném subjektu a aby prasata 
netrpěla téměř žádným stresem.

Prasata vykrmovaná v intenzivním systému 
výkrmu jsou zavřena do železobetonových 
hal bez oken, kde žijí v tmavých prázdných 
kotcích bez slámy, bez možnosti hledat si 
potravu, zkoumat okolí, rýt do země apod. 
Protože všechny tyto činnosti ke svému životu 
potřebují, jsou ve stresu, navzájem se napada-
jí a okusují si uši, zbytky ocásků a také oblast 
pupku (vlivem časného odstavu mají ještě po-
třebu sát mléko). Samozřejmě, slabší jedinci 
nepřežijí; této smrti se říká úhyn a registruje se 
pod pojmem ztráty.chovatel a jeho zvířata
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Doufejme, že se jim blýská na lepší časy. V již 
zmíněné směrnici EU budou muset mít všechna 
prasata včetně těch na výkrm určité množství 
podestýlky, aby jejich prostředí bylo trochu 
obohacené: částečně se jim bude lépe ležet, 
budou si mít s čím hrát a budou moci využívat 
svůj instinkt rýt a hledat potravu.

Farma má potíže s odbytem svého kvalitního 
masa. V minulosti se jí dařilo vyvážet do EU, 
ale velké problémy v celoevropském odbytu 
vepřového, způsobené mj. nevýhodnými 
podmínkami supermarketů, znamenají pro eko-
nomické přežití značné riziko. V současnosti 
nabízí zdejší biovepřové třeba velkoobchod 
Carrefour v Brně.

Než budou lidé ochotni zcela vynechat 
maso z potravy, je nákup živočišných biopro-
duktů jedinečnou šancí, jak zlepšit život zvířat, 
neničit dále přírodu a pomoci jak svému zdraví, 
tak i svědomí.

Tráva prasatům opavdu chutná

V ekologickém zemědělství je zakázáno 
zkracovat prasatům ocásky. Ze záběru vidíme, 
jak je prasata potřebují proti hmyzu, pro vzá-
jemnou komunikaci apod. V ocase jsou nervy 
a po uštípnutí, které se provádí zaživa a bez 
lokálního umrtvení, zůstává pahýl po celý život 
citlivý a bolestivý na dotek.




