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                                                                    ÚVODNÍK 
 
Vážení prasopřátelé!  
Rok se s rokem sešel a máme tu zase leden, tentokrát 2021.  
Letošní prasátkové akce jsou nejisté, ještě s určitostí nevíme, které se konat budou a které ne. 
Veterinární akce objížděcí by se ale konat měla, stejně tak klasická veterinární akce pro 
transportovatelná prasátka, datum zatím ale ještě nemáme, budeme jednat podle aktuální 
situace a hlavně aktuálních povolení.  
Letošní sedmihorkový víkend je již zamluvený, jak to nakonec dopadne je ve hvězdách, 
každopádně se budeme těšit, že se zase sejdeme, a to tentokrát o víkendu 18., 19. a 20. června 
2021. 

V letošním, již třetím čísle našeho časopisu Zásuvka, (první a druhý díl si můžete stáhnout na 
našich webových stránkách:  prasátkovdomácnosti-zásuvka )  Vám přinášíme další zajímavosti a 
veselé příhody i poznatky ze světa prasátek a byly bychom rádi, kdybyste se i Vy zapojili do 
tvorby našeho občasníku svými příběhy ,postřehy či nápady. V takovém  případě nás neváhejte 
kontaktovat na emailu prasatkovdomacnosti@seznam.cz 
 

http://www.prasatkovdomacnosti.cz/
http://prasatkovdomacnosti.cz/web/?p=p_227&sName=ZASUVKA-klubovy-obcasnik
mailto:prasatkovdomacnosti@seznam.cz
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Věděli jste že……… 
 

 Prasnice produkuje mléko přibližně jednou za 
hodinu, ale aby mléko mohlo téct, musí selata 
stimulovat její struky. Cecíky musí prasátka 
masírovat až 15 minut, než začne mléko plnit 
struky. Tato fáze přímého pití pak trvá pouze 1 
minutu. Z knihy The Unexpected Genius of Pig – 

Matt Whyman (A my se kolikrát divíme, jak 
nám dokáže prasátko dlouho masírovat nohu, 
když chce něco k jídlu ) 

 Nejvíce mléka teče do struků, které jsou 
umístěny nejblíže k předním nohám prasnice. 
Tam se take pravidelně krmí nejsilnější 
prasátka, čím dále k zadním nožkám, tím méně 
je mléka a tím jsou slabší prasátka. Pořadí 
prasátek se formuje krátce po narození, kdy si 
svá místa obsadí a dále se už víceméně nemění.  

 

Věděli jste že……… 
 

 V angličtině neexistuje samostatný výraz pro 
“rypáček”? Angličané i američané mají pro 
všechna zvířata stejný výraz a to “snout”,   
což je ale v podstatě čenich nebo čumák. 
Stejně je na tom i němčina, italština, 
španělština, francouzština a ruština.   
Čeština je (stejně jako slovenština) se 
samostatným výrazem pro prasečí zásuvku 
jedinečná   
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Náš klub zajišťuje pro své členy veterinární akce dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.  
Pro netransportovatelná prasátka je tato akce objížděcí, takže ošetříme prasátka přímo u Vás 
doma. Na akci ošetřují prasátka naši kluboví páni doktoři, kteří mají s prasátky zkušenosti, a dále 

je potřeba tým několika lidí, kteří pomohou prasátko nahnat do závěsné sítě, kde dojde rovnou i 
ke zvážení prasátka, a poté ho přidržují a asistují panu doktorovi. Práce je to náročná a někdy i 
nebezpečná. Počůrání prasátkem patří k úsměvnějším příhodám, občas můžou pomocníci bohužel 
přijít i ke kousnutí. 
Na akci se provádí očkování, odčervení, čistění očí a uší, případné odběry krve, ale hlavně, úprava 
spárků a paspárků a případné zaříznutí či zapilování zubů. 
 

 
 

Pokud prasátku přerostou zuby, můžou Vás jednak třebas i nechtěně zranit, ale také můžou mít 
sami problém, podle toho, jak jim zuby rostou. Pokud jim rostou křivě, může se stát, že zarůstají 
zpět do dásně, nebo jinak poškozují kůži až svalovinu na rypáčku, v nejhorším případě můžou 
prasátku zhoršit až znemožnit příjem potravy. 
Zkracování a úprava spárků a paspárků by se měla provádět opravdu pravidelně. Prasátkům 
rostou celkem rychle, a pokud jim je nezkrátíme a nezabrousíme, mají problem s chůzí, může je to 
až bolet, navíc delší spárky způsobují svalovou nevyrovnanost v nožičce a může tak dojít  
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k předčasnému vývoji nebo zhoršení již existující artrozy, na kterou prasátka často trpí.  
Prasátka akce rozhodně nemilují, protože mají pocit, že je omezujeme nebo jim nedejbože 
ubližujeme, ale nakonec Vám budou vděčná, že se budou cítit opět dobře. 
Pro představu ukázka několika fotografií před zákrokem našich veterinářů. 
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Co všechno by to prase sežralo, 
kdybych nepřišel/la včas? 
(pozor, pro silné žaludky ) 
 

Také jste si někdy položili tuto otázku, když 
jste načapali svého mazlíčka, jak roztrhnul 
pytel s krmením, nebo když se vloupal do 
spíže či do ledničky?  
Některým majitelům už se to stalo a tak vám 
můžu dát odpověď.  
Prasátko jedlo a jedlo, až se hodně přejedlo a 
bylo mu špatně, a začalo zvracet. Poté co si 
tímto způsobem ulevilo, buď pokračovalo 
dále v jídleí, nebo pokud už snědlo vše co 
našlo, uklidilo po sobě znovu i to, co těsně 
předtím vyvrhlo.  
Prasátka mají totiž od přírody zakrslý 
hippocampus – část mozku, který je 
odpovědný za pocit sytosti. A proto jsou 
prasátka pořád při chuti, nikdy totiž nemají 
pocit sytosti. Neznamená to ovšem, že by 
cítili pořád hlad, jenom neznají ten pocit 
pěkně plného přicha, kdy už si my lidé 
řekneme: a mám dost, to jsem se pěkně 
najedl a spokojeně si dame šlofíka.  
 

 
 

JEDNO NEBO DVĚ? 
 
Pokud máte možnost, prostory 
a finance, vždy je lepší si 
prasátka pořídit rovnou dvě. 
Prasátka jsou společenská 
zvířata a vždy se jim žije lépe, 
pokud mají k sobě někoho, kdo 
rozumí jejich řeči. Pro Vás to 
má další výhodu – případné 
spory si budou řešit mezi 
sebou a k Vám si budou chodit 
pro jídlo, dobroty a pomazlit 
se. Navíc se nebudou tolik 
nudit, přece jen, i když 
budeme věnovat prasátku 
opravdu hodně času, 
nemůžeme ho stimulovat 
podněty celý den. Prasátko se 
pak nudí a začne zkoumat věci 
okolo sebe, a to i okusováním, 
vytahováním, demolováním a 
pozřením. Pokud budou 
prasátka dvě, zvědavá budou 
sice pořád, ale pořád se mezi 
sebou zabaví mnohem více než 
když je prasátko samo. 
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    Naše prasokolegyně Štěpánka Kučerová vydala knížku s příběhy o svých prasátkách. 
    Štěpánka vede náš prasoútulek pro opuštěná prasátka v jižních čechách a má velice osobitý   
    smysl pro humor, který se odráží i v její knížce. Jak by také ne, na to, aby člověk zvládl tolik  
    prasátek, musí prostě brát život s humorem.  
    Knížka se jmenuje VE PŘI s VEPŘI a zakoupit si ji můžete v našem klubu, pobavíte se, 
    a ještě tím přispějete na útulková prasátka.  

 

      Dokumentární film GUNDA 
   Gunda je americko – norský film z roku 2020, který navrhnul a režíroval Viktor Kossakovsky. 
        Sleduje každodenní život prasnice Gundy, dvou krav a jednonohého kuřete.  
   Film je natočen černobíle. Producentem je známý americký herec a ochránce zvířat Joaquin Phoenix. 
      Dokument měl světovou premiéru na Mezinárodním festival v Berlíně 23. Února 2020 a získal   
  spoustu ocenění, například nejlepší film encounters a Zlatého medvěda za dokumentární film.   
     Doufám, že se brzy objeví i u nás. 
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Kune Kune je malé plemeno domácích prasat z Nového Zélandu.  

Kunekune jsou pokryta srstí, která může být dlouhá i krátká, a rovná nebo zvlněná. Barvy 
štětin se různí od černé, hnědé, zázvorové, zlaté, krémové až po skvrnité kombinace. Má 

střední až krátký mírně vztyčený rypák, který je černý a má buď polosvislé nebo vztyčené uši. 
Má krátké kulaté tělo s krátkýma nohama a pod bradou může mít dva třapce (zvané piri piri). 
Kunekune jsou asi 60 cm vysoké. Prasátko většinou v dospělosti váží mezi 60 až 200 kg.  

Mají učenlivou, přátelskou povahu a jsou nyní často chováni jako domácí mazlíčci.  
 

 

 
 
Předpokládá se, že toto plemeno pochází z asijského domácího plemene zavezeného na Nový 
Zéland počátkem 19. století velrybáři nebo obchodníky. Výrazně se liší od divokého prasete 
evropského původu, které se na Novém Zélandu vyskytuje ve volné přírodě. 

Kunekune je slovo v maorštině, rodilém jazyce novozélanďanů, a znamená „tlustý a   

kulatý“.  

V 80. letech zůstalo odhadem jen 50 čistokrevných kunekune. Michael Willis a John Simister, 
majitelé přírodních parků, zahájili program obnovy chovu, který podpořil další snahy o 
obnovu.  Od roku 2010 již plemenu nehrozí vyhynutí.  
Jejich přirozeným stanovištěm jsou lesy a pastviny. Jsou jediným pravým pasoucím se 

prasetem a lze je chovat převážně na trávě s trochou doplňkového krmení. Jeden akr trávy 
uživí až šest prasátek.  Kunekunští kanci se stávají plodnými v šesti až sedmi měsících, zatímco 
prasničky mohou otěhotnět už v pěti měsících. Prasnice jsou dobré matky a mají v průměru 
kolem sedmi selat. (zdroj anglická wikipedie) 
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Většina prasečích rodičů už svým prasátkům rozumí, možná ale někdy u některých zvuků váhá, 
nebo jsou tu čerstvě noví prasorodiče, kteří ještě tolik zkušeností nemají a nejsou si jistí, co po 
nich vlastně prasátko chce. Nebo jste prostě zvědaví  
Na tomto odkazu: prasečí chrochty a kvikoty   po srolování téměř na konec stránky, najdete 
nahrané prasečí zvuky, které si můžete pustit kliknutím na šipku, a je u nich napsaný překlad z 
prasečtiny do angličtiny. Pro ty, co nerozumí, je tady sken obrazovky s překladem z prasečtiny 
do češtiny, podle kterého se můžete zorientovat  

 
 

 
 
Prasátka jsou teritoriální zvířata a ve svém stádu si musí vybojovat své místo. Čím výše na 
žebříčku – tím lépe. Pokud prasátko své stádo nemá, jste jeho stádem Vy, a tak se může stát, 
že se bude prasátko snažit vybojovat si své místo nad Vámi a stát se tzv. Alfa pig, vedoucím 
prasetem. 
Většinou to začíná nenápadně – násilně se domáhá jídla, vyhání Vás z místa, které považuje za 
své, například ze svého pelíšku, potom se to místo může rozšířit na celou místnost nebo celý 
dům. Že nikdy nebude chtít vpustit návštěvu, je ješte alespoň pochopitelné – je to pro něj cizí 
člověk, ale že bude třeba útočit na Vás? To už by se Vám asi nelíbilo. Je proto dobré prasátkům 
takovéto chování zatrhnout hned na začátku, většinou to začíná kolem puberty, i když ne u 
každého prasátka se to projevuje.  
Prasátko nebijeme ani nevychováváme jako psa, musíme mu to dát najevo způsobem, 
kterému bude rozumět, tak jak si to mezi sebou řeší mezi prasátkama. Takové cvičení 
nazýváme z angličtiny: “Move The Pig”, neboli pohni prasetem.  
Pokud  řešíte takový problem, a nevíte jak na to,  podívejte se na naše loňské číslo  
Zásuvky č.2, článek “Agresivita prasat a jak na ní” . 

https://www.minipiginfo.com/mini-pig-sounds-101.html?fbclid=IwAR1ocVhXJAV9v689ajqDBrNEeAsHOMzpzdvTcslw21yRLYB4vYQB1S-8bkI
http://prasatkovdomacnosti.cz/web/files/categories/ZASUVKA-c.2.pdf
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Esther je legračně inteligentní a také velká manipulátorka. Pokud bych ji musel popsat dvěma 
slovy, nepokazil bych to pokud bych vybral slova chytrá… a prospěchářská. 
Lidé vždy říkají, že prasata jsou chytřejší než psi nebo kočky. Pravda je, že to jde mnohem dál.  
Když si Esther uvědomila, že krádež jídla ji dostane do potíží, nepřestala krást jídlo. Místo toho 
vymyslela zcela novou metodu krádeže, která jí usnadnila únik: kradla po několika  krocích. 
Plány Esther byly skvělé: mezinárodní zloději klenotů by se od ní mohli něco přiučit. 
Když jsme si poprvé všimli, že něco chystá, seděli jsme zrovna v obývacím pokoji a sledovali 
televizi. Mezi místem, kde jsme seděli, a kuchyní, je malá poloviční stěna, takže jsem Esther 
neviděl, ale slyšel jsem nějaké šustění, a tak jsem nakoukl, abych zjistil, co dělá. Sledoval jsem, 
jak otevřela skříň, pak se otočila a vyšla z místnosti. Zaujalo mě to, tak jsem potichu seděl a 
sledoval co se bude dál dít. O několik minut později se vrátila do kuchyně, tak jsem vstal a 
prošel kolem, dával jsem pozor, aby mě neviděla, ale přitom abych mohl zahlédnout, co měla 
v plánu. Než jsem se dostal do kuchyně, vytáhla košík s jídlem, ale nevzala si ho s sebou - když 
jsem vešel, odcházela z místnosti. Myslel jsem, že mě viděla přicházet a utekla, než jsem ji 
chytil. Vložil jsem košík zpět do skříňky, zavřel dveře a vrátil jsme se na židli. 
       Asi o deset minut později jsem slyšel znovu hluk. Podíval jsem se a samozřejmě, skříň byla 
otevřená a Esther znovu opouštěla místnost. Zavolal jsem Dereka a oba jsme si sedli tak, aby 
jsme na všechno viděli. Esther trpělivě čekala, pak se vrátila do kuchyně, vytáhla ten samý koš 
a znovu odešla z místnosti - stále s prázdnýma rukama nebo s prázdnýma kopytama nebo jak 
to říci. 
Derek a já jsme se na sebe podívali. Co to vyvádí? 
Tak jsme čekali. Asi po patnácti minutách se Esther vrátila tak nenápadně, jak jen to šlo. Jen 
vklouzla do kuchyně, jako by se o svět nestarala, a pak ... CHRAMST! Vytrhla z košíku pytel 
těstovin, otočila se a pádila pryč chodbou. 
Derek a já jsme na sebe nevěřícně zírali. Provedlo naše prase právě třífázové spiknutí s cílem 
ukrást nějaké těstoviny? 
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Jako miniprasátka se označují  prasátka s váhou do 150kg. Samozřejmě může být i prasátko 
které váží 180kg, a kvůli tomu se z něj nestane Landrace, ale bude to obézní miniprasátko  
Ideální váha ale v podstatě u prasátka neexistuje, protože každé prasátko má jinou stavbu 
těla, jiné geny a vyroste do jiné velikosti.  
A jak to tedy je, kolik můžeme očekávat, že naše zdravě krmené prasátko bude v dospělosti, 
tedy od 5 let výše, asi tak vážit? 
Za účelem tohoto zjištění jsem nasbírala dostupná data o váhách českých prasátek z našeho 
klubu, a sepsala, kolik v pěti letech vážila kilogramů.  Ne všechna prasátka mají v naší tabulce 
zápis váhy zrovna v pěti letech, některá v té době ještě neměla být kde zvážena, některá ještě 
třeba nebyla zapsána v klubu, spousta prasátek ještě nedosáhla pěti let a proto ještě porostou 
a budou přibírat na váze. Proto jsem použila i data těch prasátek, která se vážila později, 
pokud nemohla být zvážena v pěti letech, abych získala širší reprezentativní vzorek. 
 
72 prasátek bylo váženo v 5 letech, 15 prasátek v 6 letech, 12 v 7 letech a 9 prasátek později, 
celkem 108 prasátek. 
  
Nejnižší váhy dospělých prasátek jsou 22 – 35kg, a to celkem 8 prasátek.  
Nejvyšší váhy jsou 151 – 186 kg a to celkem 4 prasátka.  
 
Průměrné české miniprasátko váží v průměru 91,5 kg. Pokud ale nebudeme započítávat 
extrémní hodnoty pod 42kg a nad 150kg, pak je průměrná váha miniprasátka 94kg. 
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                                                Graf četnosti váhového rozmezí 
 

 
 
Z tabulky je patrné, že nejčastějším váhovým rozmezím je 70 -120 kg, kam spadá celkem 60 
prasátek, což je více než polovina sledovaných prasátek, celkem 64,8%. 
České miniprasátko váží v dospělosti nejčastěji něco mezi 70 – 120 kg.  
Pokud rozptyl ještě více zůžíme, tak se dá se z tabulky odvodit, že  
Miniprasátka váží průměrně mezi 90-100 kg.  
 
Pod 30kg (což je časté váhové zaklínadlo prodejců miniprasátek) vážila pouze 3,24 % prasátek.   
Prasátka mohou samozřejmě i po dosažení dospělosti přibývat, nekdy dokonce i ubývat na 
váze, to většinou po zavedení diety k účelu snížení nadváhy. Z prasátek, u kterých se dalo toto 
vysledovat (ne všechna prasátka se váží pravidelně), jsem vyřadila prasátka, která přibrala či 
ubrala do pěti kilogramů, protože tak malý rozdíl se mi zdál nepodstatný, a zaměřila jsem se 
na vyšší hodnoty než 5kg.  
Přibrání na váze v tomto vzorku u 22 prasátek činilo v průměru 18,5 kg (nejnižší hodnota 5,5kg 
a nejvyšší přírůstek 60kg).  
Zhubnutí u vzorku 12 prasátek (je vidět že spíše přibírají než hubnou  ) činilo 14,5 kg (nejnižší 
úbytek 5,5kg a nejvyšší úbytek 28kg).  
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2.ledna 2015 (věk prasátka: 2 roky) 
Nový rok trochu jinak… 
 
Máma šla něco večer udělat do prvního 

patra, a já jsem si vzpomněla na bratrance 

Čikouška, jak objevil nedávno v polštáři to 
peří! Já mám v polštáři jen takový kusance 
molitanu, a tak jsem byla moooc zvědavá, 
co má v polštáři máma, v tom, co mi nikdy 
nedovolí ani trochu kousat, a přitom se 
všichni na něm hrozně rádi válej, i strejda. 
A představte si, on to byl sníh, ale nestuděl! 
To bylo žůžo! 

 
Jenže mě zmerčil děda, a šel to honem 
mámě povědět. " Viděla jsi jak rozkousala 
Matilda polštář? Je to po celým pokoji, 

kousky bílýho!" 

Ale máma byla v klidu, žila v domnění, že 
je to ta bílá výplň z mého polštáře, který už 
není týden zašívaný, byly přece vánoční 
svátky, a který tím pádem je na cucky, které 

se všude válí, jak je tahám. 
Jenže když přišla dolu z patra, zjistila, jak 

moc se mýlila. PES kuličky z jejího 
polštáře jsou silně elektrostatický a na 

všechno se lepí. Máma měla dost, tak jsem 
dělala hrozně překvapenou, co že se to 
stalo, a když mě vyhnala na chodbu, tak 
jsem radši i byla zticha. 
Máma uklidila tak půlku, byla celá obalená, 
když v tom jí volala babička, kuličky se 
přesunuly tím pádem i na chodbu a na 

schody.  

A mámě navíc nebylo dobře, takže nakonec 
jsme šly spát a uklizeno nebylo. Kuličky se 
rozmnožily i na záchod a do koupelny.  

Mámu nenapadlo nic lepšího, než že přes tu 
neuklizenou kopu dala deku, aby mi to 

neklouzalo. To se mi zdálo moc zajímavý, 

navíc to byla ta nová deka, co jsem dostala 

k vánocům, tak jsem si jí potmě přitáhla do  
pelíšku a ráno máma málem pukla, když 
zjistila, že teď jsou kuličky i ve všech 
hadrech a dekách mýho pelechu. 

Když pak luxovala, z tý nový deky to vůbec 
nešlo dolu, musela to vyklovávat jak 
slepice, dělala to asi 2 hodiny. Došlo i na 
operaci luxu, když přestal táhnout, otevřela 
mu břicho a byla velice překvapená. Bylo 
tam víc náplně z jejího, ale i z mého 
polštáře, než v polštářích samotných! Pak 

ještě asi 2 hodiny zašívala ty polštáře, takže 
jsem byla vpuštěna na večeři o 20 minut 
později.  
V mý hrabací krabici se zátkama od PET 

lahví byly kuličky samozřejmě taky, jenže 
to nemohla vyluxovat, protože by sežrala i 
ty zátky, a tak je tam nechala. A jak jsem se 

při hrabání trochu víc vehementně rochnila 
v tý bedně, tak se mi podařilo jí převrhnout 
a máme zase sníh  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1569402336607880&set=pcb.1569403506607763&__cft__%5b0%5d=AZUPl5LHSYo2_HFrABTjcT9lnq1xrkKevnKWGIh5t7xma_ebQsDa9MFzd91wQjKupz0XkzSCFqWL9FbSZ26WB8A0BdTBwKzBXOJ-DH02--lYutMSxrgsWQAuiSL8zN6R5Eo2MS4wxtSA7zfgisaA7ol4AVhh9ryiSNie4bfXzxx-dA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1569402336607880&set=pcb.1569403506607763&__cft__%5b0%5d=AZUPl5LHSYo2_HFrABTjcT9lnq1xrkKevnKWGIh5t7xma_ebQsDa9MFzd91wQjKupz0XkzSCFqWL9FbSZ26WB8A0BdTBwKzBXOJ-DH02--lYutMSxrgsWQAuiSL8zN6R5Eo2MS4wxtSA7zfgisaA7ol4AVhh9ryiSNie4bfXzxx-dA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1569402336607880&set=pcb.1569403506607763&__cft__[0]=AZUPl5LHSYo2_HFrABTjcT9lnq1xrkKevnKWGIh5t7xma_ebQsDa9MFzd91wQjKupz0XkzSCFqWL9FbSZ26WB8A0BdTBwKzBXOJ-DH02--lYutMSxrgsWQAuiSL8zN6R5Eo2MS4wxtSA7zfgisaA7ol4AVhh9ryiSNie4bfXzxx-dA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1569402356607878&set=pcb.1569403506607763&__cft__[0]=AZUPl5LHSYo2_HFrABTjcT9lnq1xrkKevnKWGIh5t7xma_ebQsDa9MFzd91wQjKupz0XkzSCFqWL9FbSZ26WB8A0BdTBwKzBXOJ-DH02--lYutMSxrgsWQAuiSL8zN6R5Eo2MS4wxtSA7zfgisaA7ol4AVhh9ryiSNie4bfXzxx-dA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1569402386607875&set=pcb.1569403506607763&__cft__[0]=AZUPl5LHSYo2_HFrABTjcT9lnq1xrkKevnKWGIh5t7xma_ebQsDa9MFzd91wQjKupz0XkzSCFqWL9FbSZ26WB8A0BdTBwKzBXOJ-DH02--lYutMSxrgsWQAuiSL8zN6R5Eo2MS4wxtSA7zfgisaA7ol4AVhh9ryiSNie4bfXzxx-dA&__tn__=*bH-R
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            Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik má čeština různých výrazů označujících prasátko? 
                                                                       Zkuste jich 14 najít 
 

 

 

 
Všimli jste si, že máme v češtině (nevím jak je to v jiných jazycích) extrémně hodně rčení 
týkajících se prasat? Bohužel většinou jsou dost nelichotivá. Někdy mají i pravdu, jelikož prasečí 
povaha je dost podobná povaze lidské, ale někdy jsou úplně vedle a je vidět, že kdo ho vymyslel, 
buď prasátka neznal a nebo je nepochopil. Schválně, se kterými budete souhlasit a která podle Vás 
neodpovídají skutečnosti?  
 

tlustý jako prase 

to je ale svině 

ty jsi ale kanec 

to bolí jak svině 

špinavý jako prase 

dobrý prase všechno spase 

má to rád jako prase drbání 

to je ale svinčík 

píšeš jako prase 

I to prase ví, kdy má dost 

házet perly sviním 

potí  se jako prase 

smrdí jako prase 

tady je to jak v prasečáku 

on je starý prase/kaňour 

v tom se ani prase nevyzná 

řídí jako prase 

mlaská jak prase 

chrápe jako prase 

jako prase u koryta 

má se jako prase v žitě 

v tom aby se prase vyznalo 
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Pro prasátka je nejpřirozenější teplota kolem 15 °C., nazývá se to tepelná komfortní zóna. 
Pokud se prasátka pohybují v prostředí pod svojí tepelnou komfortní zónu, musí více jíst, aby si 
udržela teplotu těla. A co štětiny? 
Chrání štětiny prasátko před zimou?  
Když vidíme něco chlupatého, hned máme představu něčeho hřejivého. Štětiny prasátka takovou 
představu úplně nevyvolávají, asi proto, že jsou tvrdší a pevnější, ani nebývají tak husté jako 
například chlupy psí. Prasátko ale rozhodně chrání před zimou. Asi ho přímo nehřejí, spíše chrání 
kůži před nadbytečným únikem tepla z kůže do okolního prostoru a take chrání před větrem. 
Důkaz jsem pořídila přímo na mém prasátku. Na zimu si vypěstuje docela dlouhé pěkné štětiny, 
(prasátka línají štětiny většinou jednou, některá však i dvakrát do roka) ale bohužel má jako 
většina prasátek hodně suchou kůži a v boudě se vždycky drbe na hřbetě o hrany prken, a to až 
tolik, že se postupně vydrhne na určitých místech dohola – štěniny jí tam prostě vypadají. Když 
přijde zvenku, a sáhnu jí na ta holá místa, má je hodně prochladlá, ale když šáhnu hned vedle, kde 
je porostlá štětinama,tak je tam krásně teplounká.   
Na suchou kůži je dobrý kokosový olej, ale jak ho na prasátko aplikovat Vám neporadím, sama s 
tím mám dost velký problem. Jednak Matilda nesnáší, když na ní něco natírám, vyvádí jako 
kdybych jí nějak ubližovala, pak jí taky olej hodně voní, takže by ho nejraději snědla, a navíc, v 
místě, kde ještě štětiny má, se prostě na kůži nedostane, ať dělám co dělám. Tak jí alespoň mažu 
ta holá místa. V americe ho sice doporučují podávat i lžičku k jídlu, že to má na kůži také 
blahodárné účinky, ale já bych to nedoporučovala. Kokosový olej obsahuje hodně nasycených 
mastných kyselin a jedna lžíce pro člověka denně naplní jeho doporučený příjem nasycených tuků, 
takže pro prasátko to bude podobné a mohlo by mu to přispívat k rozvoji aterosklerózy.  

 



 

Časopis ZÁSUVKA vydává Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti,z.s. 
                                                             www.prasatkovdomacnosti.cz 

pro časopis byly použity obrázky volně dostupné na internetu  

 
příspěvky,připomínky,příběhy,zkušenosti,náměty a fotografie zasílejte na email: 

prasatkovdomacnosti@seznam.cz s označením „pro časopis“ 
těšíme se, Vaše redakce 

 

http://www.prasatkovdomacnosti.cz/
mailto:prasatkovdomacnosti@seznam.cz

	Kune Kune je malé plemeno domácích prasat z Nového Zélandu.
	Kunekune jsou pokryta srstí, která může být dlouhá i krátká, a rovná nebo zvlněná. Barvy štětin se různí od černé, hnědé, zázvorové, zlaté, krémové až po skvrnité kombinace. Má střední až krátký mírně vztyčený rypák, který je černý a má buď polosvislé...
	Mají učenlivou, přátelskou povahu a jsou nyní často chováni jako domácí mazlíčci.
	Předpokládá se, že toto plemeno pochází z asijského domácího plemene zavezeného na Nový Zéland počátkem 19. století velrybáři nebo obchodníky. Výrazně se liší od divokého prasete evropského původu, které se na Novém Zélandu vyskytuje ve volné přírodě.
	Kunekune je slovo v maorštině, rodilém jazyce novozélanďanů, a znamená „tlustý a
	kulatý“.
	V 80. letech zůstalo odhadem jen 50 čistokrevných kunekune. Michael Willis a John Simister, majitelé přírodních parků, zahájili program obnovy chovu, který podpořil další snahy o obnovu.  Od roku 2010 již plemenu nehrozí vyhynutí.
	Jejich přirozeným stanovištěm jsou lesy a pastviny. Jsou jediným pravým pasoucím se prasetem a lze je chovat převážně na trávě s trochou doplňkového krmení. Jeden akr trávy uživí až šest prasátek.  Kunekunští kanci se stávají plodnými v šesti až sedmi...
	Většina prasečích rodičů už svým prasátkům rozumí, možná ale někdy u některých zvuků váhá, nebo jsou tu čerstvě noví prasorodiče, kteří ještě tolik zkušeností nemají a nejsou si jistí, co po nich vlastně prasátko chce. Nebo jste prostě zvědaví (
	Na tomto odkazu: prasečí chrochty a kvikoty   po srolování téměř na konec stránky, najdete nahrané prasečí zvuky, které si můžete pustit kliknutím na šipku, a je u nich napsaný překlad z prasečtiny do angličtiny. Pro ty, co nerozumí, je tady sken obra...

