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Kapitola 4. Vývoj intenzivních chovù prasat

Tradiční chov prasat  byl v podstatě zaměřen na malé 

počty zvířat. Malí sedláci obyčejně zkrmovali zbytky jídla 

a jiných potravin a na podzim byla zvířata vyháněna do 

lesa, aby se krmila plody dubů a buků. To se ostatně 

děje i dnes na některých tradičních farmách v rozvojo-

vých zemích. Avšak  postupem času byla zvířata slučo-

vána do stád a chována v uzavřených prostorách. Jako 

krmivo se používalo obilí a další koncentrované směsi.

Roštové podlahy umožňující propadání exkrementů 

a moči byly užívány již kolem roku 1840 a oddělení pras-

nic k porodu bylo praktikováno už za časů starého Říma. 

Nicméně intenzifikace chovů prasat začala  skutečně až 

po roku 1950. Intenzifikační proces byl charakterizován 

zmenšením místa pro jedince za účelem snížení nákla-

dů a snadnější obsluhy. Tato opatření umožnila stavbu 

velkých provozů, kde ošetřovatelé dohlížejí na vzrůstající 

počet zvířat a tím snižují provozní náklady farmy.

Intenzivní chovy prasat, které byly celosvětově zavedeny, 

jsou v halách. Podlahy jsou buď roštové nebo perforo-

vané bez podestýlky. Chovné prasnice jsou natěsnány 

v malých klecích a rostoucí selata jsou namačkána 

v malých kotcích. Nové stavební rozložení a mechanizace 

usnadnily práci obsluhy a tím umožnily náhradu zkuše-

ných ošetřovatelů levnými nekvalifikovanými pracovními 

silami.

Individuální klec pro prasnice.

Od časů domestikace byla selektována zvířata s žádou-

cími vlastnostmi, např. dlouhým a masitým tělem 

a tukem. Poslední tendence zaměřují chovy na rychlý 

a efektivní růst a na méně tuku v těle zvířete (viz kapito-

la 10 o selektivním chovu).

Prasata plemene Tamworth. Předpokládá se, že jsou 
nejbližšími příbuznými původních lesních prasat v Bri-
tánii. 

Zaprahlé (nekojící) prasnice a prasničky

Chovná skupina je tvořena mladými prasničkami, které 

ještě neměly selata a prasnicemi, které měly jeden 

nebo více porodů. Aby chovná skupina zabřezla, musí 

dojít k oplodnění. Dochází k němu buď přirozenou 

cestou tj. připouštěním – speciálně chovaným vybraným 

kancem, nebo umělou inseminací. Během této fáze jsou 

prasnice označovány jako „zaprahlé - suché“, protože 

nelaktují – nekojí, jejich tvorba mléka ustala. Zaprahlé 

prasnice a prasničky (prvorodičky) jsou ustájeny v indivi-

duálních klecích, nebo ve vazných klecích. 

Vysokobřezí a rodící prasnice

Přibližně 3 – 5 dní před porodem jsou prasnice přemís-

těny do oddělených tzv. porodních klecí a po porodu 

tam zůstávají do dosažení 3 – 4 týdnů stáří selat. V této 

době jsou jim selata odebrána a  prasnice se vrací zpět 

do reprodukčního cyklu, aby co nejrychleji opět zabřezly, 

nebo jsou po 3 – 5 porodech určeny na porážku.

Ve Spojených Státech se velké procento intenzivně 

chovaných selat odstavuje již mezi 1,5 – 2 týdnem věku 

a proto se prasnice vracejí dříve zpět k reprodukčnímu 

cyklu. Odstavená malá selata jsou přemístěna do oddě-

lených kotců odchoven.
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Odstávčata, odchovávaná 
a vykrmovaná prasata 

V EU jsou odstavená selata umístěna do speciálních 

kotců dochovu, kde jsou smísena se selaty z jiných 

vrhů. Uvedená metoda se různí od farmy k farmě, ale ve 

stáří cca 60 dnů, kdy jejich hmotnost dosahuje 20 kg 

jsou opět přemístěna do jiných kotců na výkrm, o nižší 

hustotě osazení. Ve stáří přibližně 100 dní, při hmotnos-

ti 30 – 40 kg, je hustota opět snížena, když jsou přemís-

těna do dokrmovacích kotců. Ve 170 dnech věku mohou 

být zvířata poslána na jatka mají-li cca 100 kg, avšak 

mnohé země poráží prasata ve vyšší hmotnosti. Mini-

mální životní plocha uvedená v tabulce č. 2 je zároveň 

minimální požadovanou plochou stanovenou předpisem 

EU (viz kapitola 16 o legislativě).

Tabulka č. 2. Minimální hustota osazení prasat 
v EU (odstavená selata, chovná prasata a prasata 
ve výkrmu; mimo zapuštěné prasničky a prasnice) 
(Nařízení EU komise 2001/93/EU)   
 

Živá hmotnost 

(kg)

Minimální neomezená, vyu-

žitelná plocha podlahy (m2)

< 10 0.15

10 – 20 0.20

20 – 30 0.30

30 – 50 0.40

50 – 85 0.55

 85 – 110 0.65

> 110 1.00

Porodní klec pro rodící, laktující prasnice.

Ve Spojených Státech není legislativně upravena hustota 

ustájených zvířat. Jejich „Národní výbor pro chov prasat“ 

(National Pork Board) v příručce o chovu těchto zvířat  

(Swine Care Handbook) učinil jistá doporučení (tab. č. 

3). Ta jsou založena na minimálním prostoru, ve kterém 

je možno dosáhnout maximální efektivity. Jinými slovy 

dáme-li jim méně prostoru, utrpí dobré životní podmínky 

(welfare) a tím i hodnoty růstu. V praxi však v USA vět-

šina producentů – farmářů dává zvířatům menší prostor 

než uvedená doporučení. Například jedna studie ukáza-

la, že hustota ustájených zvířat v konečné fázi výkrmu 

kolísá mezi 0.63 až 0.74m2  na jedince a průměr obnáší 

často 0.67m2 (Brumm, 2005).

V USA jsou rovněž často užívány částečně roštové nebo 

celoroštové podlahy. Skupiny 10 až 20 selat jsou po 

odstavení obvykle umístěny do tzv. nursery pens – kotce 

pro časně odstavená selata v dochovu. Při hmotnosti ko-

lem 50 lb (cca 23 kg) jsou přemístěna do závěrečného 

výkrmu (Národní výbor pro chov prasat, 2002). 

 

Odstavená selata a selata v odchovu. 
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Tabulka č. 3. Doporučené plošné hustoty pro rostoucí prasata 

(Národní výbor pro chov prasat 2002, USA)

 

Živá hmotnost v kg Plošná výměra v metrech čtverečních

5.4 – 13.6 0.15 – 0.23

13.6 – 27.2 0.27 – 0.37

27.2 – 45.6 0.46

45.6 – 68.0 0.55

68 a více 0.74

Rostoucí prasata a zvířata v závěrečné fázi výkrmu mo-

hou být příležitostně „smísena“ s jinými prasaty stejné 

kategorie. Během celého života mají neomezený přístup 

k potravě a vodě, někde je to však omezeno v závěreč-

ném období života.

Kanci

V intenzivních chovech jsou chovní kanci umísťováni v in-

dividuálních kotcích. Ty jsou však natolik veliké, aby se 

do nich pohodlně vešli jak kanec tak i jedna nebo i více 

prasnic, pokud se kotce používají pro přirozené připouš-

tění prasnic. Některé tyto kotce jsou vybaveny protisklu-

zovou podlahou, aby kopulace mohla proběhnout bez 

rušivých jevů.

V USA jsou chovní kanci chováni v klecích a jsou vypouš-

těni jen k odebrání spermatu, nebo sloučeni se zaprahlý-

mi prasnicemi a prasničkami, aby detekovali jejich říji.

Ustájení kance.

Souhrn
Tradičně byla prasata chována v malých skupinách, byla krmena  poživatelnými zbytky z domácností 

a mohla si hledat potravu sama v okolí. Hmotnostní přírůstky byly podobné jako u jejich divokých předků. 

V  současném intenzivním chovu:

• Prasata jsou selektována pro dosažení rychlého růstu a menší tučnost. 

• Jsou krmena speciálními krmnými směsmi.

• Prasnice jsou často vězněny v ustájení jako jsou individuální klece (boxy) a porodní kotce. 

• Prasata na výkrm jsou chována v kotcích na celoroštových podlahách o vysoké hustotě na plochu.


