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Přeštické černostrokoté prose ie
původním plegrrenem vzniklým
v zóoodních Cechóch v oblosti
Přešiicko' Domožlicko o Klo-
Ťovsko. Vyznočuie se dobrými
reprod ukčními vlostnostmi,
nenóročností no chovotelské
podmínky oýživv o Yyso-
kým stupněm přizpůsobivosti
o odolnosti no vněiší podmínky
prostředí. Plemeno se vyzno-
čuie velmi pevnou konstitucí
o vynikoiící odolností vůči
slresu. Borvo ie černobíló bez
vymezení tělesných portií pro
černou o bílou borvu. Typickou
plemennou chorokteristikou ie
klopené ucho.

Prasata se na územi České republiky,
podle historických pramenů, chovala
od dávných dob. Již z 15' století jsou

známy doklady o pastvě prasat V bu-

kových a dubových lesích. Prasata se
chovala v extenzivních podmínkách'
pásla se na pastvinách, na polích
po sklizni, ale zejména v listnatých
lesích, kde byl dostatek Žaludů a bu-

kvic. V 17' a 18. století došlo k úpadku
chovu prasat. Tento stav trval aŽ do
poloviny 19. století. Po zrušení roboty

se začal rozvíjet chov prasat. Do po-

loviny 19. století se chovaly původní

rázy prasat, například staročeský ště-

tináč a český hřebenáč. Po zrušení
roboty v roce 1848 došlo ke zlepšení
Ž|votní úrovně obyvatelstva a tím

k větším poŽadavkům na produkci

v Živočišné výrobě. Původní domácí
prase přestalo vyhovovat zvyšujícím
se poŽadavkŮm.Za účelem zlepšení
uŽitkovosti se začala dováŽet cizi ple-

mena z Anglie, Německa,Ťlakouska,
Polska a Uher.
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Přeštické prase vzniklo kříŽením
původních prasat s barevnými anglic-
kými a německými plemeny' V oblasti
Plzeňska se vytvořily dvě místní sku-
piny černostrakatých prasat, přeštické
a kralovické. V roce 1924byl schvá-
len nový plemenářský zákon. Na
základě tohoto zákona bylo do chovů
zaváděno pouze prase bílé ušlechtilé.
od této doby byl chov přeštických
a kralovických prasat opomíjen a po-

tlačován. Během 2. světové války byl

zostřen zákaz plemenitby černostra-
katých prasat, avšakjejich chov byl

tajně udrŽován' V roce 1952 bylo
zahájeno zušlechtbvání (regenerace)
přeštického prasete. Bylo vybráno
6 kanců a242prasnic. Cílem bylo
vytvořit plemennou skupinu prasat
masosádelného aŽ sádelného typu'
málo náročných, dobře se vykrmu-
jících a otuŽilých a rovněŽ zlepšit
jejich zevnějšek' Proces regenerace
přeštického plemene byl ukončen
v roce 1963. Počet prasnic Vzrostl
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Z půVodních 242vybraných na 9576.
Přeštické černostrakaté plemeno bylo
v roce 1964 uznáno za samostatné
plemeno. Mírné zhoršení výsledků
výkrmnosti a jatečné hodnoty u přeŠ-
tického černostrakatého plemene
mělo za následek zahi4ení procesu
zušlechtbvání p|emenem Pietrain.
Chov přeštického černostrakatého
plemene prasat byl koncem osmde-
sátých a zejména v devadesátých
letech 20. století značně omezován.
Tato situace byla dána zejména
zvyŠujícími se poŽadavky na podíl
libového masa v jatečném těle prasat,
tyto poŽadavky přeŠtické plemeno ne-
splňovalo. V roce 1992 bylo zařazeno
mezi tzv' genetické zdroje a od roku
'l996 se chová jako uzavřená popu-
lace' V současné době tvoří populaci
přeštických černgstrakatých prasat
přibliŽně 70 kanců a 450 prasnic.

Přitvorbě bylo čerpáno z podkla-
dů Výzkumného ústavu živočišné
výroby, v.v.i.
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