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Kapitola 3. Pøirozené chování prasat

©
 D

a
le

 A
re

y
/
 C

IW
F
 T

ru
s
t

Úvod

Řada studií o domestikova-

ných prasatech, která utekla 

zpátky do přírody, ukazuje, 

že jejich chování se úzce 

podobá chování evropských 

divokých prasat, z nichž 

dnešní prasata pocházejí. 

Dokonce i v podmínkách in-

tenzivních chovů lze u prasat 

stále ještě pozorovat většinu 

původních rysů chování. 

Pochopíme-li tak jejich přiro-

zené chování, budeme moci 

přesněji určit a účinněji řešit 

celou řadu problémů spoje-

ných s welfare prasat.

Akční rádius a prostředí

V oblastech obývaných prasaty v přírodě vždy nalezneme 

vodu, místa, kde lze sehnat potravu, stanoviště slouží-

cí odpočinku a konečně místa, kde se prasata chladí, 

vzájemně třou a drbají a kde kálejí. Prasata se mohou 

v závislosti na dostupnosti potravy vyskytovat v oblas-

tech o velikosti od 100 do více než 2500 ha. Divoké 

prase není obvykle považováno za teritoriální zvíře.  
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Sociální uspořádání
Sociální chování je u prasat vysoce vyvinuto. Již pár 

hodin po narození si selata se svými sourozenci začí-

nají vytvářet vztahy sociální nadřazenosti a postupně 

se tak formuje určitá statická hierarchie. K bojům proto 

dochází jen vzácně, až na případ, kdy se během období 

páření střetnou dva dospělí samci s velmi podobným 

postavením. Na podzim, kdy se potrava soustřeďuje jen 

na určitých místech, může docházet k projevům agrese, 

avšak obvykle jsou regulovány „submisivním“ chováním 

níže postavených jedinců. 

První styky a vazby mezi selaty často přetrvávají až do 

dospělosti, obzvláště mezi prasnicemi. Předpokládá se, 

že prasata si dokáží zapamatovat až 30 jedinců (Mee-

se a Ewbank, 1973), což odpovídá zjištění, že prasata 

lze jen zřídkakdy spatřit ve skupinkách více než dvaceti 

jedinců.   

Základní sociální skupina sestává z jedné až ně-

kolika samic a jejich potomstva a z dalších volně 

přidružených jedinců. Tato organizace zůstává více 

méně stálá až do začátku období páření v říjnu, kdy 

se k samicím připojí kanci. Dospělí samci jsou spíše 

samotáři, avšak v období pozdního léta mohou tvořit 

i skupinky.    

Mláďata se nejčastěji rodí na jaře, i když je známo, že 

samice mohou rodit prakticky v průběhu celého roku. 

Je-li dostatek potravy, mohou samice rodit i dvakrát 

do roka. V rámci jednotlivých sociálních skupin se 

potomstvo často rodí přibližně ve stejnou dobu.  

Divoké prase

Divoká 
prasata a 
domestikova-
né prasnice 
s mladými 
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Porod

Délka březosti je u domestikovaných prasnic 115 dní. 
Jeden až dva dny před slehnutím se prasnice oddělí od 
skupiny a začne být agresivní i vůči svým vlastním mlá-
ďatům. Výzkumy naznačují, že její vyhledávání samoty 
zvyšuje šance na přežití jejího nového vrhu (Jensen, 
1988). Prasnice stráví značný čas hledáním vhodného 
místa, kde pak pečlivě vybuduje hnízdo. Vyhrabe díru 
v zemi, kolem ní rozmístí trávu, listy a větvičky a vnitřek 
vyplní většími větvemi, které hnízdo zároveň zakrývají. 
Průměrná velikost vrhu u divokých i u volně žijících 
domestikovaných prasnic je 5-6 selat, i když zřídka jich 
mohou porodit i více než 10. Selata se rodí přibližně 
v 15 minutových intervalech. Prasnice stráví většinu po-
rodu vleže na boku a narozdíl od většiny kopytníků svá 
mláďata neolizuje, aby z nich odstranila placentu nebo 
jim pomohla na nohy.   

Zbytky hnízda divokého prasete.

Domestikovaná prasnice sbírající materiál na stavbu hnízda. 

Mateřské chování

Selata jsou velmi aktivní a jsou schopna se postavit 

na nohy již během několika minut po porodu. Postupně 

zkouší sát ze všech matčiných 14 struků, až si nakonec 

vyberou jeden, z něhož pak budou pít až do doby svého 

odstavení.   

Hned po narození selata rovněž čichají k rypáku své 

matky. To je důležité, aby se v budoucnu vzájemně 

rozpoznali. 

U prasat je zcela běžné, že se rodí různě veliká, přičemž 

ta nejmenší přicházejí na svět jako poslední. Větší, dříve 

narozená prasata začnou sát z předních struků, které 

produkují více mléka, a ty si pak důrazně brání. To zna-

mená, že nejsilnější selata dostávají nejvíce potravy, což 

významně zvyšuje jejich šance na přežití – na úkor selat 

nejslabších. V případě nedostatku potravy toto zaručuje, 

že alespoň některá selata mají velkou šanci přežít. Když 

je potravy dostatek, mají šanci všechna.    

Selata si pak záhy osvojí jednoduchý vzorec chová-

ní, který spočívá ve střídání dvou základních činností 

– sání, k němuž dochází přibližně každou hodinu, a 

spánku. Na začátku stráví prasnice hodně času na boku 

a jemně chrochtá, aby selata nalákala ke svým strukům. 

Po několika dnech však již většinou kojení iniciují sama 

selata, která k prasnici přijdou, kvičí a snaží se stimu-

lovat její struky. V prvních dnech života, během nichž 

je matka relativně nečinná, se k sobě selata u jejích 

struků choulí, čímž si udržují důležité teplo.

Kojení

Předtím než se prasnice postaví nebo si lehne, koor-

dinuje své počínání se selaty, aby tak předešla jejich 

zalehnutí. Opakuje rituál prorývání hnízda, aby selata, 

která se v něm mohou vyskytovat, „odklidila“ z cesty. 

Těsně před zahájením kojení se selata shluknou u jed-

noho boku prasnice a ta se pak položí na druhý bok. Po-

kud je nějaké sele zalehnuto, hlasitě zakvičí a prasnice 

okamžitě změní polohu nebo se postaví a zachrochtá. 

Pokud nijak nereaguje, je sele občas schopno dostat se 

ven i samo, i když s velkým úsilím (Schmid, 1991). 

Po jednom či dvou dnech začíná prasnice hnízdo vždy 

na krátkou dobu opouštět. Po několika dalších dnech 

již podněcuje mladé, aby ji následovaly; selata jí tak zů-

stávají stále velmi nablízku. Po dalším týdnu se začínají 

trochu osamostatňovat. V tomto období může prasnice 

projevovat silné ochranářské chování a zaútočit na 

případného vetřelce. Během následujících sedmi až 
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si i vzájemně mísit potomstvo. Sociální interakce mezi 

jednotlivými vrhy selat se tak postupně utvářejí již od 

raného věku. V rámci sociálních skupin prasnice obvykle 

kojí ve stejnou dobu.  

Selata jsou postupně odstavována mezi 13. až 17. týd-

nem věku. Zůstanou však v rodinné skupině až do příští-

ho roku, kdy budou prasnice znovu rodit. Než samice 

začne hledat vhodné místo pro své nové mladé, zažene 

své dosavadní potomstvo. Dcery se pak poměrně často 

ke svým přetvořeným rodinným skupinám opět vrací.

čtrnácti dnů – v závislosti na podmínkách počasí – pak 

prasnice hnízdo pouští. 

Selata začínají ochutnávat pevnou stravu přibližně ve 

třech týdnech věku. Po několika týdnech se prasnice 

a selata začínají více včleňovat do skupiny a mohou 

Po několika dnech prasata před sáním iniciují spuštění 
mléka masáží vemene.

Prasnici pak krátce na to začne téct mléko.

Každé sele má svůj vlastní struk, který si chrání před ostatními 

Kojení 

Přechod na pevnou potravu 

Selata začínají přijímat pevnou potravu od přibližně 3 týdnů věku.

Selata pak postupně přijímají stále větší množství pevného krme-
ní, až jsou nakonec ve věku 13-17 týdnů úplně odstavena. 
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Vzorce aktivity  

Prasata mají v průběhu dne dva vrcholy aktivity, jeden 

brzy ráno a druhý večer. Po setmění obvykle odpočívají, 

přestože existují důkazy o tom, že některá divoká prasa-

ta začala být aktivní v noci, aby je nerušili lidé. 

V rámci jednotlivých sociálních skupin probíhá často 

krmení a odpočinek ve stejnou dobu. Prasata si budují 

jednoduchá hnízda na spaní, zvláště když je chladné 

počasí. 

Prasata lze často spatřit, jak se třou o stromy a válí se 

v bahně. Tato činnost udržuje pokožku v dobrém stavu a 

pomáhá odstraňovat parazity. Válení také slouží k ochla-

zení během horkých dnů. Prasata nemají potní žlázy, 

pouze na rypáku. V intenzivních chovech se tak někdy 

– když se potřebují zchladit – musí uchylovat k válení ve 

vlastním trusu a moči. 

Prasata mají ráda tělesný kontakt. Během spánku a 

odpočinku často všechna leží u sebe. Toto choulení 

slouží ke snížení tepelných ztrát. V období aktivity stráví 

prasata většinu času hledáním potravy.
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Polední siesta. Prasata jsou aktivní hlavně ráno a vpodvečer. 

Regulace teploty 

Válení v bahně.

Vzájemné choulení.

Vyhledávání stínu. 

Krmení

Prasata jsou příležitostní všežravci a živí se tedy téměř 

vším. Jejich potrava je obvykle vysoce rozmanitá, bohatá 

na vlákninu a trvá poměrně dlouhou dobu, než ji najdou 

a stráví. Při hledání potravy se prasata většinou zaměřu-

jí na to, co lze nalézt v zemi. Potravu objevenou pomocí 

čichání a rytí pak nakonec přežvýkají a sežerou. 

Na jaře a v létě se prasata pasou na otevřenějších 
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pastvinách a mokřinách, kde se krmí trávou, kořínky, 

hlízami a bezobratlými živočichy. Na podzim hledají po-

travu většinou v lese, kde se přímo ládují žaludy, ořechy 

a bobulemi, aby si tak vytvořila zásoby na chudé zimní 

měsíce. Prasata rovněž požírají celou řadu obratlovců 

jako jsou například žáby, hadi, želvy, ptáčata a vajíčka 

ptáků hnízdících na zemi. Ví se o nich, že rovněž loví 

malé hlodavce a také požírají mršiny. 

Kálení a močení 

Pro kálení a močení si prasata obvykle vybírají zvláštní 

místa, což jsou nejčastěji přírodní koridory mezi keři a 

stromy. V podmínkách hospodářského chovu se prasata 

snaží kálet a močit daleko od místa, kde leží, pokud 

zrovna netrpí horkem (AHAW, 2005). Ale většinou k to-

mu nemají dostatek prostoru.

Iberská prasata hodující na žaludech na podzim.

Rytí v zemi u hospodářsky chovaných divokých prasat a u domes-
tikovaných prasat. Dalšími strategiemi získávání potravy jsou 
okusování a pastva.

Souhrn

Prasnice 

 obvykle žijí ve skupinkách tvořených několika 

 prasnicemi a jejich potomky

 opouští skupinu a na osamělém místě si budují 

 hnízdo, kam přivedou na svět mladé

 po týdnu a více se se svými selaty vracejí zpátky 

 ke skupině 

Selata

 soutěží o nejlepší struk a pak si ho před ostatními brání

 začínají konzumovat pevnou stravu ve třech týdnech věku

 jsou úplně odstavena v 13-17 týdnech svého věku

Prasata

 jsou všežravci 

 potravu hledají několik hodin denně

 obvykle žerou velké množství potravy s vysokým 

 obsahem vlákniny, včetně kořenů

 kálení a močení vykonávají na místech oddělených 

 od prostoru na ležení

 pochopení chování prasat je zcela nutné pro 

 porozumění jejich potřebám, abychom mohli 

 účinněji napravovat jejich welfare

Některá tradiční plemena mají pigmentovanou kůži, která je chrání 
před sluncem. Plemenům se světlou kůží může jako ochrana před 
sluncem sloužit válení v bahně. 




