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1. Cíl projektu 

Cílem projektu bylo navrhnout, vyrobit a ověřit jednoduchou, výrobně levnou a požadavky 

legislativy splňující hračku pro prasata. 

 

 

2. Postup řešení 

Vývoj technologie chovu prasat v EU se ocitá pod tlakem protichůdných požadavků. 

Posilování požadavků na welfare a příslušnou legislativu na jedné straně a na druhé straně 

ekonomického tlaku producentů mimo EU, kteří těmito omezeními vázáni nejsou a mají tedy 

konkurenční výhodu. Výrobci technologií chovu prasat musí na toto reagovat a s ohledem na 

životnost použitého vybavení navrhovat dodávané výrobky tak, aby umožnily efektivní a 

legislativně akceptovatelnou produkci při použití vhodných, někdy i netradičních materiálů. 

Z tohoto důvodu byla pozornost věnována možnostem pozitivního ovlivnění welfare zvířat při 

minimalizaci nákladů chovatele. Za účelem obohacení životního prostředí prasat v kotci spolu 

s eliminací výskytu patologických forem chování, byla řešitelským týmem vyvinuta hračka 

pro prasata v odchovu a ve výkrmu (obr. 1). 

Aktivní částí vyvinuté hračky pro prasata je dřevo (lať, prkno, fošna, odpadové dřevo), 

rozměrů 15 × 25 – 30 cm, tloušťka min. 2 cm, nenapuštěné a bez jakékoliv povrchové úpravy. 

K aktivní části je připevněn pozinkovaný článkový řetěz 4 × 32, příp. 5 × 35, sloužící jako 

držák. Držák je k horní trubce hrazení kotce upevněn karabinou. Takovouto konstrukcí je 

splněn požadavek na materiál přírodního původu. Hračka se zavěšuje do kotce tak, aby se 

nedotýkala podlahy. Připevnění hračky pomocí držáku zajišťuje, že prasata nemohou hračku 

vyhodit z kotce. Upevnění karabinou umožňuje ošetřovatelům v případě potřeby hračku 

jednoduchým způsobem přemístit či odstranit (při výměně okousané aktivní dřevěné části, 

opravě kotce atd.). Životnost kovových částí (řetěz a karabina) je srovnatelná s životností 

hrazení kotce. Výměna destruované aktivní části, která je přímo určena k tomu, aby ji prasata 

mohla okusovat, je jednoduchá, časově nenáročná a levná záležitost a mohou ji bez problému 

provádět ošetřovatelé. 

Hračka pro prasata byla podrobena provozním testům, při kterých byla ověřována a potvrzena 

funkčnost navrženého řešení v provozních podmínkách. Pro potřeby vyhodnocení aktivity 

ustájených zvířat byl používán automatizovaný monitorovací systém, který řešitelskému týmu 

umožňoval využití průběžně pořizovaných videozáznamů. 



 

Obr. 1  Hračka pro prasata v podmínkách provozní stáje. 

 

3. Dosažené výsledky 

Hračka pro prasata má za účel pozitivně ovlivňovat welfare a chování zvířat, aniž by 

zvyšovala náročnost veškerých úkonů pro personál či představovala finanční zátěž pro 

chovatele. Hračka splňuje požadavky legislativy EU, její materiál (dřevo bez povrchové 

úpravy jako vlastní hračka a pozinkovaný článkový řetěz jako držák sloužící k upevnění 

hračky k hrazení kotce pomocí karabiny) jsou plně recyklovatelné a samotná hračka je 

navržena jako zdravotně nezávadná. Zařízení nahrazuje dosud používané řetízky i komerční 

hračky pro prasata, ale navíc je pro prasata zajímavější při zachování potřebné úrovně 

zoohygieny. Kombinace přírodního materiálu s možností snadné výměny a ekologické 

likvidace s jednoduchou, levnou a recyklovatelnou kovovou částí dává tomuto výrobku 

dobrou perspektivu uplatnění. Hračka pro prasata byla veřejnosti prezentována v rámci 

soutěže zlatá medaile ANIMAL TECH 2017. 

 

 

4. Náklady na projekt 

Celkové plánované náklady na projekt byly 100 000 Kč. Z toho mzdové prostředky činily 

41 000 Kč, náklady na služby 7 100 Kč, ostatní náklady 30 572 Kč, nepřímé náklady 15 678 

Kč a náklady na řízení dílčího projektu 5 650 Kč. 

Mzdové náklady byly využity na úhrady pracovních nákladů členů řešitelského týmu. Z peněz 

na služby byla hrazena projektová dokumentace související s ochranou duševního vlastnictví. 

Ostatní prostředky byly použity na materiálové náklady, cestovné a náklady spojené s účastí 

na výstavách. Nepřímé náklady byly použity plně v souladu s pravidly organizace. Drobné 

přesuny mezi položkami byly vždy řádně zdůvodněny a schváleny Radou pro 

komercionalizaci v rámci projednávání průběžných zpráv. 


