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Správná zemědělská praxe
Správná zemědělská praxe je konceptem, který rozvinula FAO - Food and Agriculture Organisation of the United 

Nations/Organizace OSN pro výživu a zemědělství.

Postupy správné zemědělské praxe:

• produkovat bezpečné, zdravé a vysoce kvalitní potraviny pro konzumenty

• poskytnout práci za spravedlivou výplatu pro venkovské komunity

• jsou udržitelné sociálně a pro životní prostředí

• poskytnou vysoké standardy pro welfare zvířat

Správná zemědělská praxe by měla pomoci zajistit takový rozvoj, který je humánní i trvale udržitelný. Compassi-

on in World Farming Trust se obává, že moderní intenzivní systémy produkce působí prasatům utrpení. 

Intenzivní hospodaření přispívá ke ztrátám práce na venkově, poškozuje životní prostředí a zdraví a ohrožuje 

bezpečnost potravin.

Tato kniha pojmenovává aspekty welfare správné zemědělské praxe v produkci prasat. Využívá vyrovnanou kom-

binaci vědeckých poznatků a praktických studií, aby zdokumentovala snahy na zlepšení welfare v řadě venkov-

ních a vnitřních systémů produkce prasat. 

Pozn.: pojem „welfare“ – dobré životní podmínky, pohoda

Překlad: Společnost pro zvířata -  z. o. ČSOP, 2007 - 8

www.společnostprozvirata.cz
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Èást 1. Úvod do welfare prasat, jejich chování 
             a rozvoje intenzivní �ivoèišné produkce

Kapitola 1. Úvod do welfare zvíøat

Lidé se dlouhodobě zabývají ohleduplným chovem zvířat 

a tento trend stále roste. Přesvědčení, že my lidé máme 

jisté morální povinnosti pokud jde o poměr ke zvířatům, 

vedlo k několika pokusům definovat  a vytvořit pojem 

welfare (dobré životní podmínky, blaho, dobro) zvířat. 

Tři základní přístupy jsou tyto:

• Je biologie zvířat normální?

• Je zvíře v dobrém psychickém stavu?

• Žije zvíře svůj normální přirozený život? 

Ten první přístup se zakládá na normální biologické čin-

nosti (včetně fyzikální a fyziologické)  zvířete. Podle Bro-

oma  (1986):  „Dobrý stav zvířete závisí na jeho schop-

nosti, jak se vyrovnat se svým prostředím“. Jestliže se 

prostředí stává obtížným, zvířata užívají různé způsoby, 

jak na změny reagovat. Například: jestliže je prasnici 

horko může změnit své chování a odejít do stínu, nebo 

změnit fyziologii a začít se potit. Pokud tyto regulační 

systémy dovolí vyrovnat se s podmínkami prostředí, 

pak je možno říci, že nastává adaptace. Nestane-li se 

tak, zvíře je stresováno. Stres je stav vyvolaný zevními 

vlivy, které naruší kontrolní systémy organismu a vede 

ke zmenšení fyzické odolnosti (viz kapitola13 o fyziologii 

stresu).

Normální fyziologické funkce zahrnují také zdraví. Zvíře 

s chabým zdravím se hůře vyrovnává  s prostředím 

a jeho welfare je ohroženo. Zvíře trpící vysokými nápory 

stresu je také velice náchylné k chorobám (Ekesbo, 

1981), protože stres může narušit imunitní systém (viz 

kapitola 14 o nemocech) . Welfare zvířat může být proto 

posuzováno podle řady indikátorů, které zahrnují chová-

ní, fyziologii, a zdraví. 

Druhý přístup je založen na aktuálních pocitech zvířete. 

Ty zahrnují subjektivní zkušenosti zvířete. Představa je 

taková, že pozitivní pocity jako je pohodlí a libost by 

měly být podporovány, ty negativní jako bolest a strádá-

ní by měly být odstraněny. Zmíněné pocity mohou být 

hodnoceny testy preferencí a motivací zvířat.

Třetí přístup zdůrazňuje, aby zvířata byla chována v tako-

vém prostředí, které je přirozené pro druh zvířete, nebo 

v prostředí, ve kterém mohou projevit všechny prvky své-

ho chování a chovat se podle své přirozenosti. Všechna 

chovaná zvířata zdědila řadu způsobů chování od svých 

divokých předků – ty byly vyvolány aktuálními potřebami. 

Neschopnost jim vyhovět  může vážně narušit welfare 

zvířat.

Webster (2005) zhodnotil tyto různé přístupy takto: 

Dobré welfare znamená, že zvíře je „fit a šťastné“ nebo 

„fit a dobře se cítící“. Jinými slovy v dobrém fyzickém 

a psychickém stavu.

Dobré welfare je také eliminace utrpení. Utrpení bylo 

definováno významnou welfare badatelkou mj. jako „vel-

ká řada nepříjemných emocionálních stavů“ (Dawkins, 

2000) zahrnující také strach, frustraci a bolest. Světová 

veterinární asociace (2000) prohlásila welfare zvířat 

vědeckým oborem, který zahrnuje „aplikované aspekty 

etologie, bioetiky a koncepty utrpení a pohody“. 

Tradiční 
africká pras-
nice a její 
sele. Může 
se přiroze-
ně chovat, 
jsou ale její 
fyzické po-
třeby dobře 
zajištěny? 

Prasnice 
v porodním 
kotci. V dob-
ré fyzické 
kondici. Trpí 
kvůli omezo-
vání svého 
přirozeného 
chování?
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Fyzické a psychické stavy svědčící o strádání nebo dobré 

pohodě nemohou být vždy snadno hodnoceny přímo na 

farmě. Proto je většina předpisů o welfare zvířat zaměře-

na na to, co má být zvířatům poskytnuto.  

Pět svobod
Všechna zvířata mají jisté potřeby, které musí být splně-

ny, aby pociťovala dobré welfare. Tyto potřeby jsou často 

vyjádřeny v pojmech Pěti svobod, které byly přijaty Radou 

pro hospodářská zvířata (Farm Animal Welfare Council) 

ve Spojeném Království. 

1. Osvobození od žízně, hladu a podvýživy – přístupem 

 k čerstvé vodě a potravě k zajištění plného zdraví 

 a vitality.

2. Osvobození od nepohodlí – poskytnutím vhodného 

 prostředí zahrnujícího úkryt a pohodlné místo pro 

 odpočinek.

3. Osvobození od  bolesti, zranění a nemocí – prevencí 

 nebo rychlou diagnostikou a léčbou.

4. Svobodou pro vyjádření svého přirozeného chování 

 – zabezpečením dostatečného prostoru, vybavení 

 a společnosti stejného druhu zvířat.

5. Osvobození od strachu a úzkosti  –  vytvořením 

 podmínek k vyloučení psychického strádání.

Někteří by upozorňovali i na svobodu výběru jejich pro-

středí, zda být v přístřeší nebo venku, zda pít, přijímat 

potravu nebo odpočívat, zda se drbat na hřbetu nebo se 

válet v blátě. Zvířata jsou individua a jejich potřeby ne-

musí být totožné. Tato svoboda je však omezena potře-

bou redukování možností výběru, které mohou ohrožovat 

zdraví a bezpečnost. 

Jak dalece zajistí každý z těchto 
systémů Pět svobod hospodářským 
zvířatům? 

Svoboda výběru. Tato zvířat se mohou válet, aby se ochladila, 
nebo si vyhledat úkryt nebo se vzájemně choulit kvůli zahřátí.
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Vedení chovu a možnosti welfare

Systém s nízkým potenciálem pro zajištění welfare. 

Systém s vysokým potenciálem pro zajištění welfare. Dobrá péče 
o zvířata a dobré vedení chovu jsou nezbytné pro dosažení tohoto 
stavu. 

Každodenní odpovědnost za uplatnění všech Pěti 

Svobod  spočívá na ošetřovateli zvířat. Dobrý chovatel je 

klíčovým činitelem  v udržování dobrého welfare (viz kap. 

15 o chovu dobytka). Dobrý ošetřovatel často pozná, 

jak se zvířata cítí – pozorováním, zkušeností, zdravým 

rozumem a empatií. Pozoruje jak fyzický, tak psychický 

stav zvířat a ví si intuitivně rady se zdravotními 

problémy.a problémy ohledně zajištění dobrých životních 

podmínek (welfare).

Zvířata mohou však trpět v každém z uvedených systémů 

pokud ošetřovatelé zvířat a jejich vedení nejsou na 

patřičné úrovni, ale i zmíněné systémy se liší v přínosu 

pro welfare. Bez ohledu na zkušenosti  a svědomitost 

ošetřujícího personálu je welfare nevyhnutelně 

kompromisem ve většině intenzivních systémů chovu. 

Je zde určitá mez, do které může ošetřovatel překročit 

míru stresu způsobeného malým prostorem, přeplněním, 

nečinností a předčasným odstavením mláďat. Důležitá 

úloha ošetřovatelů v intenzivních chovech je v zabránění 

dalších stresujících momentů.

Výborné volné a ekologické systémy mohou poskytnout 

to nejlepší vzhledem k potřebám zvířat. Jsou schopny 

se lépe postarat o jejich různé behaviorální potřeby 

a environmentální nároky. Welfare může tak být 

kompromisem v extenzivním chovu, může však být zcela 

naplněno při dobrém vedení chovu a péči o zvířata.   

Zvířata v chovech si zaslouží dobré systémy chovu 

a také dobrou péči. Dobří ošetřovatelé si zaslouží 

pracovat v dobrých systémech, aby měli šanci dosáhnout 

vysoké úrovně welfare (viz kapitola 17 o ekonomických, 

environmentálních a sociálních pohledech). 

Proč by se měli chovatelé zabývat 
welfare zvířat? 

Chovatelé a ošetřovatelé jsou klíčovými pro zajištění welfare.

 

Zvířata jsou cítící individua, mohou být nadšená, spoko-

jená, plná strachu nebo vyděšená. Stačí se zeptat ošet-

řovatelů. Jinými slovy zvířata  jsou ovlivňována svými 

pocity. Dobří farmáři a ošetřovatelé vědí, že zajištění 

welfare znamená i dobrou produktivitu.

Například:

• zvětšením životního prostoru rostoucím vepřům se  

 zvětšují váhové přírůstky,

• selata později odstavená lépe rostou,

• změnou na volný systém nebo hlubokou 

 podestýlku se snižuje výskyt kanibalismu nebo  

 okusování ocásků,

• výukou ošetřovatelů o dobrých zásadách chovu se  

 zvýší výnosnost.
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Stresované prasnice ve větší míře ubližují selatům. Nao-

pak dobrá pohoda posiluje imunitní systém a může snížit 

úmrtnost. Snížení hladiny stresu posiluje zdraví a repro-

dukční schopnosti. A projevuje se také lepší kvalitou 

masa před porážkou. 

Naštěstí již existují nové trhy pro tzv. welfare produkty. 

Spotřebitelé jsou si čím dál tím více vědomi toho, co 

znamená welfare chov pro produkci masa a mnozí jsou 

za něj ochotni i více zaplatit (viz kap. 17 o ekonomických 

a sociálních aspektech). Tento způsob produkce směřuje 

k tradičním malým farmám, které tak vytváří i nové pra-

covní příležitosti na venkově. Zodpovědný přístup k wel-

fare zvířat, zdraví ale i k životnímu prostředí může mít 

dlouhodobě kladný vliv na stav farmářského podnikání.

Dobrý farmář se stará o dobrý stav chovaných zvířat. Prá-

ce ošetřovatelů je efektivnější, jsou-li zvířata spokojená 

a prospívající.

Dobré zacházení se zvířaty je rovněž prospěšné pro 

celou společnost. Je více než jisté, že  násilí vůči zvířa-

tům posléze často vede také k násilí k lidem (Ascione 

a Arkow, 1999). Zvířata na farmách představují většinu 

domestikovaných zvířat. Farmáři a ošetřovatelé proto 

přispívají pravděpodobně více k jejich welfare než jiné 

profesionální skupiny.

Závìr
Welfare zvířat  lze definovat jako dobré, jestliže jedinec je fit, zdravý, šťastný a netrpí strádáním. 

Welfare v chovech záleží převážně na:

• dobrém ošetřování,

• dobrém životním prostředí,

• zdravotní kontrole,

• dobrých genetických předpokladech.

Další informace o uvedených faktorech jsou v odpovídajících kapitolách.




