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Genetické zdroje hospodářských zvířat:
červinka, straka, přeštík...
Do genetických zdrojů hospodářských zvířat podporovaných v Národním programu jsou zahrnuta plemena, která
mají původ nebo jsou dlouhodobě adaptována na území
České republiky. Jako genetický zdroj jsou registrováni
jedinci, kteří se aktivně podílí na čistokrevné plemenitbě.
▶▶Víte, že přes 150 plemen původních domestikovaných

„V tom vejminku až do smrti kvartýr míti mají a krom toho
právo jednu krávu a jeden kus černého dobytka v hospodářovým stádě pást…“
(z postupní smlouvy na selský grunt, 1845)

Foto: Eva Václavková, VÚŽV

druhů zvířat na světě vyhynulo v průběhu posledních 20 let
a dalších 1 500 je před vyhynutím? (zdroj: FAO)

Přeštické prase černostrakaté
Maso z certifikovaných
čistokrevných chovů přeštického
prasete se prodává i pod ochrannou
známkou

Krávy a prasata (černý dobytek) byly vždy v Česku zdrojem základních živočišných potravin. Spotřeba masa se
dnes u nás pohybuje kolem 80 kg na osobu/rok (dvojnásobek proti roku 1950) a 240 litrů mléka a mléčných výrobků
na osobu/rok.
Původní typ české straky
Křížením místních plemen od poloviny 19. století býky švýcarského skotu vznikla na území České republiky řada krajových rázů, postupně sjednocených do jedné populace českého strakatého skotu.
Dnes genetický zdroj české straky zahrnuje okolo 100 zvířat.
Česká červinka
Červinka i původní straka si uchovává silnou adaptační
schopnost na podmínky prostředí a proti nejrozšířenějšímu
dojnému holštýnskému plemeni mají více než dvojnásobnou délku aktivního produkčního života.
Červené plemeno chované v Čechách a na Moravě má
původ v keltském skotu.

Plemeno vzniklo na Přešticku, Domažlicku a Klatovsku
křížením původních klapouchých prasat s anglickými
a německými plemeny. Během 2. světové války musel
být chov udržován tajně, v roce 1964 bylo přeštické prase
uznáno jako samostatné plemeno. I přesto, že bylo v roce
1992 zařazeno mezi genetické zdroje, v krizových letech
2008–2010 zbývalo v posledních čtyřech chovech méně než
200 prasnic tohoto plemene.
V chovech genetického zdroje je v současnosti okolo 500
prasnic a 60 kanců. Chovy genetického zdroje poskytují také
plemenný materiál pro křížení podle požadavků zpracovatelů i přímých odběratelů.

Česká červinka

Foto: Eva Václavková, VÚŽV

Foto: Jitka Pikousová, VÚŽV

Původní typ české straky

Přeštické černostrakaté prase
V České republice v konzumaci masa převládá vepřové
(víc než 42 kg na osobu/rok). Po letech šlechtění prasat na
libové maso se zájem spotřebitelů obrací ke šťavnatému
prorostlému masu prasat masosádelného typu. A s ním
stoupá zájem i o původní plemeno přeštického prasete.

Foto: Radovan Žitník, farma Bludička Bludovice

Současnou populaci české červinky tvoří okolo 300 kusů
krav a jalovic.

Foto: František Kšána

Přeštické prase černostrakaté

(zdroj dat: MZe, 2018)
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V každém stádě se najde černá ovce
Šumavka a valaška rozhodně nejsou mezi třemi desítkami
plemen chovanými v České republice černými ovcemi.
Naopak, mají výsadní postavení ve schopnosti využít tvrdé
podmínky i porosty horských pastvin.
Valašská ovce – valaška
První záznamy o plemeni u nás se datují do 16. století, kdy
došlo ke kolonizaci Beskyd a Karpat Valachy patrně balkánského původu.

Genetický zdroj valašské ovce dnes má kolem 1 000 plemenných zvířat v padesáti převážně malých chovech.
Šumavská ovce – šumavka
Toto plemeno bylo vyšlechtěné z původní české selské ovce
v 50. letech 20. století. Je velmi dobře adaptované na horské podmínky s kyselou půdou a vysokými srážkami, umí
využívat i méně kvalitní porosty, a je proto zvlášť vhodné
k extenzivnímu chovu.
Do populace šumavské ovce se dnes vrací i dříve vyřazované barevné varianty.

Foto: Jitka Pikousová, VÚŽV

Základem dnešní populace valašek po roce 2000 se stala
poslední desítka kusů chovaná v Beskydech, společně
s reintrodukovanými ovcemi z německého záchranného
programu.

Hnědá a bílá krátkosrstá koza

Genetický zdroj šumavské ovce chová okolo 2 500 plemenných zvířat, a to v chovech o velikosti od desítky až po několik stovek kusů.
Hnědá a bílá krátkosrstá koza
Kdysi byla krávou chudých a na jejím mléce si pochutnávala hlavně prasata. Dnes kozí mléko a výrobky z něj zdobí
regály supermarketů a tabule slavnostních hostin.
Hnědé plemeno bylo v roce 1998 vzkříšeno z posledních
necelých dvou stovek kusů žijících v severních Čechách
a v šumavském podhůří.
bílá krátkosrstá koza – v genetickém zdroji je registrováno
okolo 2 800 plemenných zvířat ve stovce chovů.

Foto: Jana Vybíralová

hnědá krátkosrstá koza – zhruba 1 000 plemenných zvířat
registrovaných jako genetický zdroj se chová ve stovce většinou menších chovů

Šumavská ovce – šumavka

Foto: Jitka Pikousová, VÚŽV

Foto: Michal Milerski, VÚŽV

Valašská ovce – valaška

Kozel plemene bílá krátkosrstá koza

(zdroj dat: MZe, 2018)
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Koně pro krále, do tahu i k terapii

Foto: Magdalena Straková

Foto: Kamila Antošová, Správa KRNAP

Koně jsou neodmyslitelnými pomocníky v lesnictví,
v některých zemědělských pracích, ve speciálních službách (jízdní policie), hipoterapii a volnočasových aktivitách
(agroturistika, sport). V Národním programu jsou zařazena
4 plemena koní, která byla na našem území vyšlechtěna
nebo jsou zde dlouhodobě chována.

Starokladrubský kůň (vraník a bělouš)
genetický zdroj: 53 hřebců a 350 klisen

Huculský kůň
genetický zdroj: 21 hřebců a 170 klisen

▸▸ nejstarší české plemeno, plemenná kniha vedena
od 17. století
▸▸ jediné plemeno vyšlechtěné pro ceremoniální účely
panovníků (bělouši) a vysokých církevních hodnostářů
(vraníci)

▸▸ skromný, odolný kůň pro zemědělství i lesnictví
▸▸ dříve využíván v armádě jako nosič břemen a tažná síla,
dnes v hippoterapii, agroturistice a při práci Horské služby

Foto: Helena Görnerová

Huculští koně ve službách strážců Krkonošského národního parku

Foto: Helena Görnerová

Starokladrubský kůň

Českomoravský belgický kůň

Slezský norik

Českomoravský belgik
genetický zdroj: 56 hřebců a 460 klisen

Slezský norik
genetický zdroj: 54 hřebců a 350 klisen

▸▸ chov založen roku 1890 importem belgických koní ardenského a brabantského typu
▸▸ pro sílu v tahu a soustředěný krok byl velmi oblíbený při
polní práci

▸▸ plemeno původem z alpských oblastí šlechtěno
od počátku 20. století křížením s teplokrevnými klisnami
na severní Moravě a ve Slezsku
▸▸ v některých vlastnostech si zachovalo teplokrevný
charakter

(zdroj dat: MZe, 2018)
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A ta husa chodí bosa,
i to kuře krákoře, běhá po dvoře
Česká husa a česká husa chocholatá
Tisícihlavá hejna českých husí pochodovala kdysi z jižních
a západních Čech do Bavor jako cenný artikl s úžasnou kvalitou peří a chutí masa.
Dnes se tradiční česká svatomartinská husa stává opět
vyhledávanou pochoutkou.
Původní husa se chová v současnosti ve dvou plemenech –
česká husa a česká husa chocholatá.

Foto: Jitka Pikousová, VÚŽV

Genetický zdroj obou plemen představuje okolo 200 plemenných zvířat ve 25 chovech.

Foto: Zdeněk Gorgoň

Česká husa

Česká slepice zlatá kropenatá

V deseti registrovaných chovech genetického zdroje je
okolo 300 plemenných zvířat.

Foto: Zdeněk Gorgoň

Zlatá kropenka
Česká slepice zlatá kropenatá (zlatá kropenka) je ozdobou českých dvorků a chovatelských výstav. Je to temperamentní,
ostražité, značně otužilé a velmi shánčlivé plemeno. Slepice
mají vyvinutý mateřský pud, jsou dobrými kvočnami, které
nejen vodí kuřata, ale také je vysedí.
Česká husa chocholatá

Šlechtění drůbeže pro intenzivní produkci
je dnes prakticky monopolem pro několik globálních firem.
Přesto se tradice českého šlechtitelství neztrácí, orientuje se zejména na produkci odolných hybridů pro podmínky malých chovů a úspěšně exportuje plemenný materiál do více než 50 zemí. Jako genetický zdroj je registrováno 19 výchozích linií nosného typu slepic, 7 linií kachen
a 5 linií hus.

Foto: dominant.cz

Hejno českých slepic bylo údajně i součástí svatebního daru
české princezny Markéty Přemyslovny, která po sňatku
roku 1205 jako dánská královna přijala jméno Dagmar.

Nosný typ slepic Dominant

(zdroj dat: MZe, 2018)
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Kdysi v naftalínu, dnes nejspíš na smetaně
Plemena nutrií a králíků byla v Česku vyšlechtěná hlavně
pro účely kožešnického průmyslu jako náhražka nedostupných zahraničních surovin. Dodnes se těší oblibě mezi
hobby chovateli.
S nutriemi se setkáme v luxusních restauracích i dnes –
ne už na šíjích krásných dam, ale na talířích coby trendy
pokrmy.

Foto: Lenka Skoupá, SRAZ - Toulcův dvůr

Tři barevná plemena šlechtěná u nás již 90 let původně
jako kožešinová (standardní, stříbrná a přeštická vícebarevná nutrie) se dnes chovají zejména pro maso.
V deseti registrovaných chovech genetického zdroje je
v současné době kolem 400 plemenných zvířat, u kterých se
provádí kontrola masné užitkovosti.
Králík moravský bílý hnědooký

Králíci
Převážná část domácí spotřeby králičího masa (necelých
0‚8 kg na osobu/rok) je zajišťována samozásobením z drobných chovů.

Moravský bílý hnědooký patří mezi nejohroženější,
v genetickém zdroji bylo v roce 2018 jen 70 plemenných
zvířat.

Jako genetické zdroje je uznáno sedm plemen vyšlechtěných v posledních desítkách let českými chovateli. Pro produkci masa jsou využívána dvě největší – moravský modrý
a český albín.

český červený

300 – 400

český luštič

150 – 200

český albín

300 – 350

český strakáč

600 – 800

český černopesíkatý

300 – 400

moravský modrý

450 – 500

moravský bílý hnědooký

200 – 220

Foto: Jitka Pikousová, VÚŽV

Odhadovaný rozsah populací
národních plemen králíků

Králík plemene český strakáč

Český strakáč se chová v různých barevných rázech, jako
genetický zdroj je uznán ráz černý.

Foto: Aneta Čechová, VÚŽV

Foto: Jitka Pikousová, VÚŽV

Zdroj dat: Svazu chovatelů, 2018

Nutrie standardní

Nutrie stříbrná
(zdroj dat: MZe, 2018)
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Krčín by se divil

Snubní lety
pod kontrolou

I když dnešní rozloha rybníků u nás (52 000 ha) je sotva
třetinová proti době Jakuba Krčína (1535–1604), intenzita
chovu ryb i rozmanitost chovaných druhů v rybnících,
nádržích a vodních tocích je mnohem vyšší. Z původních
nebo dlouhodobě adaptovaných a šlechtěných druhů se
v kmenových hejnech genetických zdrojů kromě jedenácti
plemen kaprů, sedmi plemen línů, dvou plemen sumce,
tří plemen pstruha duhového a dvou původních populací
pstruha potočního uchovávají také geneticky čisté druhy
síhů a jeseterů.

foto VÚVč Dol

Populace čistých druhů jesetera malého a vyzy velké jsou
v ČR chovány v akvakultuře.
▸▸ Umělý chov v zajetí a vysazování je v současné době
spolu s ochranou habitatu nejlepší známý způsob, jak tyto
vysoce ohrožené druhy zachovat.
▸▸ V rámci mezinárodního projektu LIFE – Sterlet jsou
od roku 2018 vysazovány na dolním toku Moravy a Dyje.

foto VÚVč Dol

Včela kraňská

foto VÚRH

Pro uchování genetické diverzity je nutné střídat inseminaci s volným pářením

Vyza velká

Včela kraňská
Chov a šlechtění včely kraňské má v českých zemích více
než stoletou tradici.
Současný intenzivní způsob chovu (tzn. výběr vhodných
včelích matek a jejich využití v reprodukci) společně s přesuny včelstev či nekontrolovatelným dovozem nepůvodních ras mají za následek snižování genetické diverzity.
Tím se snižuje schopnost včelstev přizpůsobovat se klimatickým změnám a s tím související změně potravní nabídky
a výskytem nových škůdců a chorob.

Foto: archiv MZe

Včelstvům neprospívá také intenzivní používání agrochemikálií při velkoplošném pěstování monokultur a nerovnoměrná nabídka pylu v krajině během roku.

Kapr obecný

(zdroj dat: MZe, 2018)
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