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ve věku 13 – 17 týdnů. V intenzivních chovech jsou selata 

oddělena od svých matek již ve 3 – 4 týdnech. Chovné 

prasnice  jsou po celý svůj život těsně uzavřené v klecích. 

Selata jsou zase natěsnána do malých holých kotců, kde 

pak zůstávají 24 týdnů, dokud nejsou připravena k porážce.    

Navzdory domestikaci si dnešní prasata uchovala celou 

řadu rysů chování, které zdědila po svých předcích. V inten-

zivních chovech pramení mnoho problémů s welfare prasat 

právě z toho, že se kvůli omezením prostředí, v němž nyní 

žijí, nemohou chovat tak, jak by to pro ně bylo přiroze-

né.  Prasata většinou nemají přístup k podestýlce či jiné 

formě organického materiálu pro obohacení jejich životního 

prostoru. To pak zvyšuje jejich nepohodlí a pravděpodob-

nost, že dojde ke zranění.  Holé prostředí železobetonových 

kotců jim neposkytuje podněty k zabavení se a k uplatnění 

průzkumného chování (rytí a hledání potravy, ke kterému 

mají silně vyvinuté pudy), soustředí se tak na nejslabší je-

dince, kterým okusují ocásky, uši a napadají je. Ti pak čas-

to následkem stresu nebo poranění onemocní a uhynou. 
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Divoké prase – předchůdce dnešního prasete

Na světě se každý rok vyprodukuje více než miliarda pra-

sat, což je nejvíce ze všech savců chovaných na maso. 

V severní Evropě pocházejí všechna prasata z divokých 

prasat (Sus scrofa)  a k jejich domestikaci došlo přibližně 

před osmi či devíti tisíci lety. 

Životní podmínky divokých prasat a prasat chovaných na 

maso snad nemohou být rozdílnější. Divoká prasata může-

me nalézt v mnoha různých prostředích, avšak nejčastěji se 

vyskytují poblíž zalesněných ploch a říčních údolí. Prasata 

z intenzívních chovů jsou zavřená v budovách, kde je podla-

ha vyrobená buď z hladkého betonu či betonu s rošty nebo 

z perforovaného kovu, který je buď zcela holý nebo pota-

žený plastem. Podestýlku, například ze slámy, ve většině 

zařízení nemají, protože technologie chovu jsou zařízené na 

odkliz tekutých výkalů tzv. kejdy a sláma by překážela. 

Sociální skupiny jsou rovněž zcela odlišné. Divoká prasata 

žijí v malých rodinných skupinkách skládajících se z 2-4 

prasnic a jejich selat. Mohou se pohybovat až na vzdále-

nosti několika stovek kilometrů. Selata jsou odstavena až 

Kapitola 2. Úvod do welfare prasat

Moderní prasnice si udržely mnoho prvků cho-
vání svých předků. 

Tabulka 1. Rozdíly jednotlivých parametrů u divokých prasat a u prasat z intenzívních chovů

Divoká prasata
Prasata z intenzívních chovů

Akční rádius do 2500 ha
natěsnaná na sebe, stísněná na 
malém prostoru  

Sociální organizace rodinné skupinky matky odděleny od selat

Porod ve vytvořených hnízdech ve stísněných podmínkách 

Velikost vrhu 6 10

Selata odchovaná za rok 6 24

Odstavení selat ve 13 – 17 týdnech ve 3-4 týdnech (v USA někdy i ve 2)

Pohlavní dospělost 18 měsíců 6 měsíců

Močení a kálení na vymezených místech v místě umístění 

Regulace teploty
hnízda, válení v bahně, stín a shlukování 
(prasnice)

zcela nemožné regulovat teplotu

Potrava
vysoce rozmanitá, vláknitá, obtížné ji na-
lézt; hledáním potravy stráví většinu času.

koncentrovaná, chudá na vlákninu, 
zkonzumovaná během 15 minut 
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Prasata jsou velmi inteligentní, vysoce sociální zvířa-

ta. Jsou to cítící bytosti; dokáží prožívat bolest, strach 

a frustraci a v některých testech inteligence si vedou 

dokonce lépe než psi. Postoje veřejnosti k prasatům se 

začínají měnit, a to především díky lepšímu chápání pro-

blémů spojených s welfare zvířat, které v mnoha státech 

vedlo ke vzniku řady nových zákonů o welfare zvířat.  

Prasata jsou cítící bytosti – stvoření schopná citů, na 
jejichž naplnění a uspokojení jim záleží.

Úloha chovatele je zásadní bez 
rozdílu způsobu chovu.

Souhrn
Dnešní prasata pocházejí z divokých prasat. Navzdory domestikaci si s sebou stále nesou řadu etologických 

potřeb a rysů chování, které zdědily po svých divokých předcích. Mnoho problémů s jejich welfare pak pramení 

právě ze skutečnosti, že dnešní intenzivní chovy prasatům nedovolují projevovat jejich přirozené sklony a cho-

vání. 




