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1.  Úvod
Česká republika je země bohatá na kulturní pa-
mátky, které nám zanechali naši předkové. Pod 
pojmem kulturní dědictví se nám většinou vy-
baví historické budovy, urbanistické celky, bo-
hatý odkaz našich umělců, vědců, ale i techni-
ků. Památky navštěvují a obdivují turisté, učí se 
o nich děti ve školách, jsou vystavovány v mu-
zeích a galeriích. V posledních letech se zvy-
šuje zájem také o památky technické. Málokdo 
si však uvědomuje, že i naše kulturní krajina je 
výsledkem lidské činnosti. Neocenitelnou je 
práce našich zemědělců, lesníků, zkrátka všech 
těch lidí, kteří svou prací po staletí zvelebovali 
naši krásnou zemi. 

Mezi odkazy předků patří i původní pleme-
na hospodářských zvířat. Chovy hospodář-
ských zvířat a specifické plemenné znaky se 
formovaly po dlouhá staletí. Tato starodávná 
plemena byla bytostně spjata s našimi předky, 
byla jejich zdrojem obživy a jistotou. Jednotlivá 
plemena se utvářela nejen podle potřeb svých 
hospodářů, ale i estetického cítění chovatelů 
žijících v těsném sepětí s přírodou. Změny ve 
společnosti a snaha o zvýšení produkce vedly 
k tomu, že u mnohých plemen nám do dneš-
ní doby zbyly většinou pouze jen jejich názvy, 
popisy, popřípadě kresby nebo zažloutlé foto-
grafie. S přechodem zemědělství na intenzivní 
výrobu potravin ztrácela tato stará plemena 
konkurenceschopnost a byla vytlačována ple-
meny efektivnějšími. Naštěstí si lidé začali uvě-
domovat, jaké hodnoty nám doslova mizí před 

očima. Proto vznikl celosvětový program na 
zachování biodiverzity, do kterého je zapojena 
i naše republika. Ministerstvem zemědělství byl 
jako garant a koordinátor programu ochrany 
genetických zdrojů hospodářských zvířat určen 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Pra-
ze. Mezi genetické zdroje hospodářských zvířat 
bylo zařazeno i přeštické černostrakaté prase. 
Na záchraně tohoto plemene se podílí sami 
chovatelé, kteří si toto plemeno oblíbili a sta-
lo se jejich „srdeční záležitostí“. Chovatelům je 
v jejich práci nápomocen Svaz chovatelů pra-
sat, z. s., který vede plemennou knihu. 

Důležitou úlohu plní rovněž plemenářské or-
ganizace. V rámci své pedagogické a výzkum-
né činnosti sehrávají pozitivní úlohu také země-
dělské univerzity. Využití moderních vědeckých 
metod je pro uchování původního plemene 
nezbytné. I v tom je nápomocen Výzkumný 
ústav živočišné výroby, v.v.i., který se v rámci 
projektu MZE-RO0718 zabývá i problematikou 
výživy a reprodukce přeštického prasete. Trvale 
udržitelný rozvoj je však možný pouze za účasti 
chovatelů, zpracovatelů a samotných spotřebi-
telů, kteří dávají nový smysl chovu přeštických 
prasat. 

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha – 
oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí
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2. Charakteristika přeštického  
černostrakatého prasete

Původní plemena zvířat si zachovávají řadu 
cenných vlastností, např. vysoký stupeň při-
způsobivosti k podmínkám prostředí, odolnost 
klimatickým stresům, místním parazitům a pa-
togenům a lepší využití místních krmivových 
zdrojů. V České republice je mezi genetické 
zdroje hospodářských zvířat zařazeno pleme-
no prasat přeštické černostrakaté. Za běžných 
intenzivních podmínek výkrmu se vyznačuje 
méně příznivou jatečnou hodnotou a nelze ho 
srovnávat s výkonností moderních masných 
plemen a hybridů. Současný systém zpeně-
žování jatečných prasat chovatele přeštických 
prasat do jisté míry znevýhodňuje. Přeštické 
prase se vyznačuje nižší intenzitou růstu, niž-
ším podílem masa v jatečném těle a naopak 
vyšším podílem tuku. Z hlediska senzorické 
kvality je maso přeštických prasat vysoce ce-
něné a může být využito pro výrobu specific-
kých regionálních produktů.

Vepřové patří v České republice k nejpopu-
lárnějším druhům masa. Při průměrné spotřebě 
cca 42 kg/osobu/rok, je jeho podíl na celkové 
spotřebě přibližně 52,5 %. Ačkoliv spotřebi-
telé dávají spíše přednost cenově výhodným 
nabídkám, zájem o potraviny z tzv. lokálních 
zdrojů v posledních letech stoupl. To je způ-
sobeno jednak vyšší kupní silou obyvatel, ale 
také jejich vyšší informovaností v oblasti kvali-
ty potravin. Do této kategorie je možné zařadit 

i maso přeštických prasat a produkty z něho 
vyrobené, které se v posledních letech stávají 
vyhledávaným artiklem a delikatesou v někte-
rých restauracích či řeznictvích. Přeštické pra-
se je tzv. sádelno-masný typ prasete, má tedy 
vyšší podíl tuku v těle. Současní kříženci (hyb-
ridi) využívaní ve velkovýkrmnách jsou typu 
masného, záměrně vyšlechtění na produkci 
masa s nízkým podílem tuku v těle. Avšak prá-
vě ona tučnost činí přeštické prase tak unikát-
ním, díky ní má maso výraznější chuť, je křehčí 
a šťavnatější. Nevýhodou je jeho vyšší cena. 
Přeštická prasata rostou pomaleji než moderní 
kříženci, čímž chovatelům stoupají náklady na 
chov, které se pak zákonitě odráží v ceně. 

Populace genetického zdroje je udržová-
na podle zásad formulovaných v metodice 
schválené Ministerstvem zemědělství. Podle 
„Metodiky uchování genetického zdroje zvířat. 
Plemeno: Přeštické černostrakaté“ (www.ge-
netickezdroje.cz) se plemeno vyznačuje dob-
rými reprodukčními vlastnostmi, nenáročností 
chovatelských podmínek a výživy a vysokým 
stupněm přizpůsobivosti a odolnosti k vnějším 
podmínkám prostředí. Pro plemeno je typický 
střední tělesný rámec, velmi pevná (tvrdá) kon-
stituce a odolnost vůči stresu. Barva je černo-
bílá bez vymezení tělesných partií pro černou 
a bílou barvu. Typickou plemennou charak-
teristikou vedle barvy je klopené ucho. Kanci 
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dosahují v dospělosti 260-280 kg, prasnice 
215-235 kg. Oficiální název plemene, závaz-
ný v České republice, je přeštické černostra-
katé a k jeho označení se používá zkratka PC. 
V anglickém jazyce je název plemene „Prestice 
Black-Pied“. 

Cílem chovu je stabilizace sledovaných užit-
kových znaků na úrovni uvedené v tabulce  
1 a 2 při zachování plemenného i užitkového 
typu, pevné konstituce a dalších specifických 
vlastností plemene. Užitkovost plemene by se 
neměla výrazně odchýlit od průměrných hod-
not vlastností zahrnutých do kontroly užitko-
vosti. Cílem není zvyšování užitkovosti, ale sní-
žení nákladů na chov genetického zdroje.

Obrázek 1. Prasnička plemene přeštické čer-
nostrakaté (chov Kostelec nad Orlicí)

Tabulka 1. Chovný cíl v oblasti reprodukce

Znak Konvenční chovy

Počet živě narozených selat ve vrhu (ks) 11*

Počet dochovaných selat ve vrhu v 21 dnech věku (ks) 10*

Mezidobí (dny) 165*

* ekologické chovy budou posuzovány individuálně

zdroj: www.genetickezdroje.cz

Tabulka 2. Chovný cíl ve znacích výkrmnosti a jatečné hodnoty (polní test)

Znak Prasničky Kanečci

Průměrný denní přírůstek (g) 540* 560*

Výška hřbetního tuku (mm) 10–12*

Podíl svaloviny (%) 58–59*

* ekologické chovy budou posuzovány individuálně

zdroj: www.genetickezdroje.cz
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3. Přeštické černostrakaté prase 
jako genetický zdroj

Genetické zdroje lze definovat mnoha způsoby. 
Obecná definice Dohody o biologické rozmani-
tosti (Convention on Biodiversity z roku 1992) 
označuje za genetický zdroj „živý materiál ob-
sahující geny s bezprostřední nebo potenciální 
hodnotou pro lidstvo“. Tato definice tedy za-
hrnuje všechny kulturní plodiny, plemena, ale 
také jejich volně žijící příbuzné. Metody ge-
netického inženýrství mohou urychlit využití 
některých jejich vlastností pro šlechtění sou-
časných plemen a plodin. S rozvojem těchto 
metod bude možné lépe využívat větší množ-
ství nejrůznějších užitkových znaků, uchova-
ných a rozvíjených u nejrůznějších plemen jed-
noho živočišného druhu. Proto je nezbytné, aby 
různorodost plemen byla zachována v nejvyšší 
možné míře. Přistoupením k Dohodě státy uzná-
vají povinnost chránit všechny genetické zdroje 
na svém území a umožnit přístup k nim, přitom 
ale zůstávají suverénními v otázkách jejich ma-
nagementu. Do české legislativy byla Dohoda 
začleněna jako Sdělení ministerstva zahraničí 
č.134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (www.genetickezdroje.cz).

Hlavním cílem udržování genetických rezerv 
není jen dosažení a udržení absolutního počtu 
kvalitních plemenných zvířat, ale hlavně co 
možná nejširší genetická variabilita této po-
pulace, a tedy i rovnoměrné a trvalé využívání 
všech kančích linií. V roce 1992 bylo plemeno 
přeštické černostrakaté zařazeno mezi gene-

tické zdroje. Od roku 1996 je plemeno chováno 
in situ v uzavřené populaci. 

Genetické zdroje v zemědělství
• Tvoří biologickou základnu pro zajištění po-

travin a dalších potřeb lidstva. 
• Jsou výchozím materiálem pro šlechtění no-

vých odrůd a plemen.
• Umožňují adaptaci na nové podmínky, které 

mohou vzniknout změnami klimatu, životní-
ho prostředí nebo socio-ekonomické situa-
ce a z ní plynoucích požadavků.

• Z dlouhodobého hlediska tedy jejich eroze 
představuje potenciální ohrožení potravino-
vé bezpečnosti.

• Naopak jejich rozšiřování různými způsoby 
(výměna, prodej ….) mezi farmáři, komu-
nitami a regiony s různými podmínkami 
je podstatou zachování životaschopnosti 
a adaptability na nepředvídatelné změny.

Diverzita genetických zdrojů hospodářských 
zvířat
• Původní, nezušlechtěná plemena zachová-

vají mnoho „primitivních“ vlastností – při-
způsobivost prostředí, odolnost klimatickým 
stresům, místním parazitům a patogenům, 
lepší využití místních krmivových zdrojů.

• Moderní plemena, vyšlechtěná pro intenziv-
ní průmyslovou produkci živočišných pro-
duktů, dosahují vysoké užitkovosti za cenu 
ztráty těchto primitivních vlastností.
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• Původní plemena jsou tedy zdrojem genů 
využitelných pro zlepšení zdraví a dalších 
užitných vlastností intenzivních plemen 
a v budoucnu mohou významně přispět 
k zajištění potravin a dalších potřeb lidstva.

• Představují tak cenné a strategicky důležité 
vlastnictví pro každou zemi.

Práce na koncepci přeštického černostraka-
tého plemene prasat jako genetického zdroje 
započala v roce 1996, kdy Ministerstvo ze-
mědělství ČR poprvé stanovilo ,,Pravidla pro 
poskytování příspěvku na udržení genových 
rezerv a cenných hospodářských zvířat a ryb“. 
V roce 1997 byl vypracován ,,Šlechtitelský pro-
gram přeštického černostrakatého plemene 
prasat – genetického živočišného zdroje“ (Fied-
ler a kol., 2004).

Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Minister-
stvem zemědělství garantem a koordinátorem 
programu ochrany genetických zdrojů hospo-
dářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné 
výroby v Uhříněvsi, v.v.i., a ustanoven zároveň 
Národním referenčním střediskem pro genetic-
ké zdroje zvířat. Národní referenční středisko je 
členem Evropského regionálního střediska pro 
živočišné genetické zdroje (European Regional 
Focal Point for Farm Animal Genetic Resources, 
ERFP), což je regionální platforma pro podpo-
ru zachování a udržitelné využívání živočišných 
genetických zdrojů. Sdružuje evropské národní 
koordinátory a pracuje podle jimi schváleného 
mandátu - zprostředkuje spolupráci, koordina-
ci práce a výměny informací a zkušeností mezi 
různými evropskými zeměmi a vládními a ne-
vládními organizacemi.

Koncepce ochrany biodiverzity v ČR je for-
mulována ve Strategii ochrany biologické roz-
manitosti ČR 2016-2025. Za základní způsob 
ochrany se považuje metoda in situ, tj. přímo 
v produkčních systémech, která umožňuje při-
rozený vývoj plemen adaptací na měnící se 
přírodní i technologické podmínky prostředí. 
Cílem uchovávání populací genetických zdro-
jů in situ je jejich udržitelný rozvoj. Tam, kde 
z různých důvodů není ochrana v produkčních 
systémech možná, nastupuje ochrana ex situ 
(zooparky, propagační expozice, ekologická 
centra atd.). Možnosti těchto center jsou však 
omezené a ochrana vyžaduje složitější koordi-
naci. Formou ochrany ex situ je ochrana in vit-
ro, která by měla být doplňkem metody in situ, 
zejména jako pojistka pro krizové situace, ale 
také s výhledem budoucího využívání biotech-
nologických metod (klonování, přenosy nebo 
eliminace genů). Nejběžnější in vitro techni-
kou je uchovávání spermatu a embryí v hlu-
boce zmrazeném stavu (kryokonzervace). Pro 
některé druhy (drůbež, králíci) však zatím tato 
metoda není dostatečně propracována, neu-
možňuje dlouhodobou konzervaci, nebo kvalita 
uloženého materiálu po rozmrazení nedosahu-
je potřebných parametrů zajišťujících úspěšné 
použití. Proto se uchovávají i ostatní materiály, 
které v budoucnu umožní rekonstrukci nebo 
regeneraci jedince – somatické, blastoder-
mální nebo spermatogoniální buňky. Hluboce 
zmrazené materiály a dále rovněž DNA získaná 
z krve nebo jiných tkání zvířat, která se používá 
k molekulárně-genetickým studiím, jsou ucho-
vávány v genobankách.
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Chovatelé, kteří mají zájem o chov přeštic-
kého černostrakatého prasete jako genetic-
kého zdroje a chtějí vznášet nárok na dotace, 
se registrují v Národním programu konzerva-
ce a využívání genetických zdrojů rostlin, zví-
řat a mikroorganismů významných pro výživu 
a zemědělství (dále jen Národní program), 
který je veden Ministerstvem zemědělství. Aby 
chov mohl požádat o zařazení do národního 
programu, musí splňovat následující kritéria:
• je registrován v ústřední evidenci 
• vznikl nákupem čistokrevných zvířat z ně-

kterého jiného chovu uznaného jako gene-
tický zdroj

• má přinejmenším 7 plemenných zvířat
• provádí ve spolupráci s některou z oprávně-

ných osob kontrolu užitkovosti.
 Pokud chov splňuje tyto podmínky, může 

požádat o zařazení do Národního programu. 

Pro žádost je na stránkách Ministerstva ze-
mědělství formulář, který chovatel vyplní a za-
šle Svazu chovatelů prasat. Ten se spojí s od-
povídající oprávněnou osobou a na základě 
posouzení chovu doporučí, nebo nedoporučí 
zařazení do Národního programu. Posuzován 
je soulad chovu s platnou legislativou. Svaz 
chovatelů prasat předá žádost s vlastním vyjá-
dřením Výzkumnému ústavu živočišné výroby 
a ten ji následně postoupí Ministerstvu země-
dělství ke konečnému schválení. Na základě 
schválení je chovateli přiděleno číslo účastníka 
Národního programu, které je platné 5 let od 
data vydání.

Kritéria pro zařazení zvířete jako genetické-
ho zdroje jsou uvedena v Metodice uchování 
genetického zdroje (www.schpcm.cz): Zvíře 
je evidováno jako genetický zdroj hlášením 

o prodeji kanečka do šlechtitelského chovu 
nebo hlášením o prvním zapuštění prasničky ve 
šlechtitelském chovu. Zařazují se zvířata splňu-
jící podmínky pro výběr do genetických zdrojů: 
• Zvíře nesmí mít v původu ve třech genera-

cích rodičů žádné společné předky. V ojedi-
nělých případech (např. při záměrném připa-
řování z důvodu upevnění znaků a vlastností 
jedinců nebo při nedostatku nepříbuzných 
rodičovských párů) lze po předchozí domlu-
vě s garantem plemene udělit výjimku.

• Zvíře musí mít známý genotyp v genu HAL 
R u kanců a R nebo RP u prasnic Zařazovaní 
kanci musí mít provedenu analýzu parentity.

• Matka zařazovaného zvířete musí mít prů-
měrný počet živě narozených selat na vrh 
vyšší než 7 (vrhy narozené po zmrazeném 
spermatu se do průměru reprodukce neza-
počítávají). 

• U předků zvířete nesmí být prokazatelný vý-
skyt dědičných vad. 

• Na ISK lze zařadit pouze kanečky, kteří ne-
mají na ISK v čase zařazení již evidovaného 
žijícího bratra.

• Počet struků zvířete nesmí být nižší než 7/7.
• Zvíře by mělo mít minimální hloubku svalu 

měřenou v polním testu 45 mm.
• 
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4. Původ přeštického 
černostrakatého plemene prasat

Prasata se na území České republiky, podle his-
torických pramenů, chovala od dávných dob. 
Již z 15. století jsou známy doklady o pastvě 
prasat v bukových a dubových lesích. Prasata 
se chovala v extenzivních podmínkách, pásla 
se na pastvinách, na polích po sklizni, ale ze-
jména v listnatých lesích, kde byl dostatek ža-
ludů a bukvic. 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 (Pařízek et al., 1960). 

Do poloviny 19. století se chovaly na území 
českých zemí různé původní krajové rázy pra-
sat odvozené od divokého prasete evropské-
ho. Nejdéle se udrželo klapouché prase zvané 
staročeský štětináč, které se chovalo v okolí 
Netolic, Sedlčan, Vodňan, Blatné a Horažďovic. 
Na Plzeňsku se chovalo prase český hřebenáč, 
které se vyznačovalo dlouhou hlavou, dlouhý-
ma ušima, kapřím hřbetem a krátkou sraženou 
pánví. Bylo to prase pozdního vývoje, odolné, 
plodné a málo náročné. V oblastech Klatovska, 
Stodska a Domažlicka se chovalo i původní ba-
revné prase bavorské, které se vyznačovalo po-
zdním vývinem, a lze předpokládat, že od něho 
může pocházet převládající pigmentace předo-
trupí a zadotrupí u přeštických prasat. Zejména 
v podhorských oblastech Přešticka, Domažlic-
ka a Klatovska se chovalo tzv. prase kanické 
(Koubek, 1960, cit. Hovorka a kol., 1967). 

Obrázek 2. Model prasete zemského chovu 
v Zemědělském muzeu 
(zdroj: Pařízek a kol., 1960)

Obrázek 3. České domácí prase starého typu 
(zdroj: Pařízek a kol., 1960)

Po roce 1850 byla na Plzeňsko dovážena an-
glická plemena prasat, zejména yorkshire, su-
ssex, ale také berkshire, lincolnshire, cornwall 
a sufflok. Tato plemena byla křížena s doveze-
nými prasaty německými a švábsko-hallskými. 
V průběhu několika desetiletí se provádělo pá-
ření kříženců mezi sebou, pravděpodobně do-
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cházelo i k příbuzenské plemenitbě, čímž došlo 
ke sjednocení typu zvířat. V oblasti Plzeňska se 
vytvořily dvě místní skupiny černostrakatých pra-
sat, přeštické a kralovické (Fiedler a kol., 2004).

V roce 1894 byl na území bývalého Rakous-
ka-Uherska vydán zákon, který zahrnoval i tzv. 
zvelebovací program v chovu hospodářských 
zvířat. V roce 1905 se v Čechách začala prová-
dět kontrola užitkovosti. Ke sdružování chova-
telů docházelo z podnětu odboru Zemědělské 
rady na územích soudních okresů a byla zaklá-
dána Okresní sdružení chovatelů hospodářské-
ho zvířectva, jejichž hlavní činností byla péče 
o zvelebování všech druhů hospodářských zvířat 
(Hovorka a kol., 1987, cit. Fiedler a kol., 2014).

Po vzniku Československa v roce 1918 byla 
činnost Okresních sdružení chovatelů obno-
vena a tato okresní sdružení byla sloučena 
do krajských svazů. Kontrola užitkovosti byla 
v českých zemích obnovena v roce 1923. 
V roce 1924 byl schválen nový plemenářský 
zákon a v roce 1926 vyšlo prováděcí nařízení 
k tomuto zákonu. Na základě tohoto zákona 
a prováděcího nařízení bylo do chovů zavádě-
no pouze prase bílé ušlechtilé. Od této doby byl 
chov přeštických a kralovických prasat opomí-
jen a potlačován, i když do roku 1936 bylo na 
Přešticku povoleno používat uznané černostra-
katé kance. Ve 30. letech byli na Přešticko do-
váženi kanci z Rychnovska a černostrakatí kan-
ci byli proto používáni pouze v omezené míře 
(Hodan, 1998, cit. Fiedler a kol., 2004).

Během 2. světové války byl zostřen zákaz 
plemenitby černostrakatých prasat, avšak je-
jich chov byl tajně udržován. Byli používání ne-
licencovaní kanci a vyskytla se i neplánovaná 

příbuzenská plemenitba, která přispěla k ustá-
lenosti typu, avšak byla příčinou zvyšování 
výskytu nežádoucích vad exteriéru (Koubek, 
1960, cit. Fiedler a kol., 2004). 

Po druhé světové válce byla u nás uznána 
pouze dvě plemena - bílé ušlechtilé a na již-
ním Slovensku plavá mangalica. Pro zvýšení 
užitkovosti začaly vznikat první šlechtitelské 
programy u čistokrevných populací. Již v roce 
1946 byli pro osvěžení krve z Anglie doveze-
ni kanci large white, prasnice a kanci bílého 
ušlechtilého plemene ze Švédska, plemena 
velké bílé sovětské a ukrajinské stepní. Po roce 
1950 pak byla dovezena plemena berkshire, 
cornwall a sedlové, ze Sovětského svazu ple-
mena ukrajinské bílé stepní, velké bílé, mirgo-
rodské a livenské a z Anglie sedlové a essex. 
Provádělo se křížení prasnic bílého ušlechtilého 
plemene s kanci plemen cornwall, berkshire 
a také se sedlovými a přeštickými. Kříženci po 
přeštických kancích se vyznačovali vyšším po-
čtem narozených i dochovaných selat, avšak 
nevýhodou byl sklon brzy tučnět a museli se 
porážet v nižší živé hmotnosti 80 kg (Hovorka 
a kol., 1967, cit. Fiedler a kol., 2004). 

V roce 1952 bylo zahájeno zušlechťování 
(regenerace) přeštického prasete. Cílem bylo 
vytvořit plemennou skupinu prasat masosá-
delného až sádelného typu, málo náročných, 
dobře se vykrmujících a otužilých a rovněž 
zlepšit jejich zevnějšek (Fiedler a kol., 2004). 
Po válce v letech 1945 – 1950 se chovalo ně-
kolik set jedinců přeštických a kralovických 
prasat. Do regenerace plemene bylo vybráno 
6 původních přeštických kanců, jeden kanec 
kralovický a 242 prasnic přeštických a několik 
prasnic kralovických (Moskal, 1974, cit. Fiedler 
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a kol., 2004). Zpočátku byla pro regeneraci vyu-
žívána plemena mirgorodské a livenské. Výsledky 
křížení však ukázaly, že u potomků F2 generace 
docházelo ke ztrátě typu přeštického prasete 
a k nevyrovnanosti užitkového typu, proto bylo 
od používání těchto kanců upuštěno. Linie kanců 
mirgorodského a livenského plemene se nerozšíři-
ly a brzy zanikly. Dále se připařovali kanci plemen 
berkshire, německého a anglického sedlového, 
cornwall a landrase. Kanci plemene Berkshire však 
byli z další plemenitby vyloučeni z důvodu nízké 
plodnosti. Naopak kanci německého sedlového 
plemene, po kterých byly založeny samčí linie, 
prokázali velmi dobrou užitkovost (Fiedler a kol., 
2004). Účelem plemenitby bylo také založit a roz-
šířit genealogické linie po čistokrevných kancích 
i po kancích zušlechťujících plemen. Po původ-
ních přeštických kancích byly založeny linie Aron, 
Vojta, Střelák, po kancích německých sedlových 
prasat linie Filip, Ríša, Flok, Silur, Titus. Po kancích 
plemene cornwall vznikla linie Marino. Rovněž po 
kanci anglického sedlového plemene vznikla sam-
čí linie přeštických prasat Viskont (Fiedler a kol., 
2004). V roce 1963 bylo do plemenitby zahrnuto 
celkem 26 linií. Z původních 242 prasnic vybra-
ných pro regeneraci přeštického plemene, bylo 
po osmi letech přes 9576 prasnic a 593 kanců. 
Proces regenerace přeštického plemene byl ukon-
čen v roce 1963. V roce 1964 bylo přeštické prase 
uznáno jako samostatné plemeno.

V příloze závěrečné zprávy výzkumného úko-
lu „Zušlechtění přeštického prasete“ (Moskal, 
1964) jsou popsány a zdokumentovány krevní 
linie kanců využívaných v rámci procesu zu-
šlechťování. Pro ilustraci vybíráme linie Aron, 
Střelák, Vojta, Filip, Viskont a Marino:

Krevní linie Aronů byla založena na plemení-
kovi P5 Aron, působícím od roku 1954 v obcích 
Řenče a Přeštice. Zakladatel P5 Aron byl typu ma-
sosádelného, středního rámce, s krátkou hlavou, 
dlouhého těla, celkově s užší, ale dlouhou zádí. 
Z jeho synů jich bylo v plemenitbě použito pět. 
Příslušníci této linie nevynikali v tělesné stavbě. 
Plodnost kanců byla poměrně dobrá, v průměru 
linie 11,22 narozených selat, avšak ztráty selat 
do 21 dnů věku byly vysoké, na úrovni 10,02 %. 
Rozšíření linie po roce 1961 bylo způsobeno díky 
kanci P1766 Aron, jeho synové se vyznačovali 
typickými znaky přeštických prasat, tj. dobrou 
hloubkou, šířkou s dobře vyvinutou kýtou, avšak 
měli i některé exteriérové vady, jako těžší hlavu 
nebo propadlý hřbet za kohoutkem.

Obrázek 4. Plemeník P5 Aron – původní přeš-
tický kanec, zakladatel linie Aron 
(zdroj: archiv VÚŽV)

Krevní linie Střeláků byla založena v roce 1955 
v Kralovicích. Zakladatelem linie byl plemeník 
P1 Střelák. Byl to kanec masosádelného typu, 
středního rámce, neharmonické tělesné stavby 
se značnými vadami exteriéru. Většina příslušní-
ků této linie byla na vyšší noze, což lze přisuzovat 
většímu podílu krve bílého ušlechtilého prasete, 
stejně jako poměrně silnou kostru. Velmi málo 
příslušníků této linie se vyznačovalo souladnou 
tělesnou stavbou. Od roku 1955 bylo učiněno 
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několik pokusů o udržení této linie, neboť to byla 
jediná samčí linie kralovických prasat, ve které 
bylo možno zachovat krev těchto prasat. Přísluš-
níci této linie dosáhli při bonitacích průměrného 
hodnocení exteriéru. Průměrná plodnost kanců 
byla 10,55 narozených selat, což bylo pod prů-
měrem ve srovnání s ostatními liniemi nebo ve 
srovnání s průměrnou plodností plemene. 

Krevní linie Vojta byla nejrozšířenější přeštickou 
linií, založenou po kanci P Vojta 1, který působil 
v Příchovicích a v Přestavlkách na Přešticku od 
roku 1954. Zakladatel linie Vojta 1 se vyznačoval 
výrazným plemenným typem, souladnou těles-
nou stavbou, neměl podstatných exteriérových 
vad a vykazoval poměrně dobrou plodnost. Své 
exteriérové a užitkové vlastnosti dobře přenášel 
na potomstvo. Založení této krevní linie bylo také 
umožněno tím, že kanec P Vojta 1 se připařoval 
z větší míry na typické přeštické prasnice, kterých 
bylo v Příchovicích dostatek a jejich užitkovost 
byla dobrá, u některých výborná. Zakladatel li-
nie Vojta byl masosádelného, středního rámce, 
s hlavou přiměřeně širokou, pevného a širokého 
hřbetu, tělo poměrně kratší, s výbornou hloubkou 
a šířkou hrudníku, mírně sraženou zádí, s kýtou 
hluboko sahající a na nižší noze. Průměrná plod-
nost linie byla na úrovni 11,11 narozených selat. 

Obrázek 5. Plemeník P1 Vojta, původní ple-
menný přeštický kanec, JZD Příchovice, za-
kladatel linie Vojta (zdroj: archiv VÚŽV)

V roce 1954 bylo na Přešticko dovezeno  
5 kanců německého sedlového plemene, pří-
slušníků krevní linie Förster. Zakladatelem linie 
Filipů byl kanec S Förster 382, který byl ma-
sosádelného užitkového typu, středního rám-
ce, měkčího hřbetu, mírně sražené zádě, na 
nižší noze a s hluboko sahající kýtou. Tento 
plemeník má velkou zásluhu na udržení cho-
vu přeštických prasat, neboť jeho potomstvo 
z nejtypičtějších přeštických prasnic se vyzna-
čovalo zlepšeným typem, exteriérem i užitko-
vými vlastnostmi. Převážná většina kanců této 
linie prokázala velmi dobrou plodnost, průměr 
plodnosti linie je 11,63 narozených selat/vrh. 

Obrázek 6. Kanec německého sedlového ple-
mene Förster 382, zakladatel linie Filip, JZD 
Příchovice (zdroj: archiv VÚŽV)

Krevní linie Viskontů je jedinou krevní li-
nií anglického sedlového plemene, založenou 
v roce 1956. Zakladatelem linie byl plemeník 
Viscount 259 importovaný z Anglie. Tento ka-
nec byl masného až sádelnomasného typu, 
většího rámce, s delší hlavou, ploššího a dlou-
hého těla, s dlouhou zádí, plnou kýtou, na vyšší 
noze, s měkkými spěnkami a jemnější, avšak 
pevné kostry. Zanechal po sobě celou řadu 
samčího i samičího potomstva, které se rozší-
řilo do dalších plemenných stád v celé oblasti 
chovu přeštického prasete. 
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Obrázek 7. Plemeník P3 Viskont, F3 generace 
(zdroj: archiv VÚŽV)

Z cornwallských kanců byla krevní linie za-
ložena po kanci Marino 1239. Tento plemeník 
byl masosádelného typu, středního rámce, mír-
ně delší hlavy, dobré hloubky a šířky hrudníku, 
pevného hřbetu, korektního postoje končetin, 
s dlouhou a širokou zádí, s plnou kýtou a har-
monické tělesné stavby. Značná část potom-
stva se přibližovala typu cornwallského prasete. 
Krevní linie kanců Marino byla velmi rozšířená 
díky dobré růstové schopnosti. V plemenitbě 
byla využívána jako vedlejší linie. 

 
Obrázek 8. Plemeník P359 Marino, F2 gene-
race, JZD Dnešice, farma Přestavlky 
(zdroj: archiv VÚŽV)

V rámci zušlechťování přeštického prasete 
se rozšiřovalo i potomstvo původních přeštic-
kých prasnic, nejlepší užitkovost prokázaly ro-
diny Fíca, Femina, Herafa, Sena, Culda, Fauna 
a Lada. Například prasnice Sena 764 se vyzna-
čovala vynikající úrovní plodnosti. Ve 13 vrzích 
dosáhla průměru 14,77 živě a 10,77 docho-
vaných selat/vrh, mléčnost 55,38 kg (Moskal, 
1964, cit. Fiedler a kol., 2004). 

Obrázek 9. Prasnice P764 Sena – zakladatel-
ka rodiny Sena (zdroj: archiv VÚŽV)

Mírné zhoršení výsledků výkrmnosti a ja-
tečné hodnoty u přeštického černostrakatého 
plemene mělo za následek zahájení procesu 
zušlechťování plemenem pietrain. V roce 1966 
bylo započato se zušlechťovacím křížením, po 
kancích plemene pietrain se nejvíce rozšířilo 32 
genealogických linií (např. Apolo, Dečko, Kalif, 
Nylor, Orion, Pirát, Sokol, Sako, Tapír, Wanes). 
Některé z nich daly vznik dalším liniím (např. 
Apolo-Apolón, Opat-Opátek, Sokol-Sokolík). Od 
roku 1970 byla prasata přeštického plemene 
s podílem krve do 25 % plemene pietrain pova-
žována za čistokrevná. Koncem 80. let plemeno 
pietrain připomínalo jen několik genealogických 
linií - Apolón, Romeo, Opátek, Kalífek, Pirátek, 
Tapírek, Sáčko (Fiedler a kol., 2004). 
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Od roku 1972 bylo přeštické černostra-
katé plemeno využíváno v hybridizač-
ním programu. V roce 1972, kdy se začal 
koncipovat hybridizační program v ČSR, 
zaujímalo přeštické plemeno v rámci ma-
teřských plemen rovnocenné postavení 
s plemenem landrase. V roce 1972 byl po-
četní stav prasnic přeštického plemene na 
úrovni 2283 ks a plemene landrase 1934 
ks, v roce 1977 již převažovalo plemeno 
landrase (5464 ks prasnic) ve srovnání 
s přeštickým (3464 ks). Počet kanců přeš-
tického plemene se snížil z 1713 ks v roce 
1972 na 380 ks v roce 1977 (Pulkrábek 
a kol., 1978). V užitkových chovech bylo 
nejčastější hybridní kombinací s přeštic-
kým černostrakatým plemenem kombinace 
BU x PC. V roce 1985 bylo v přirozené ple-
menitbě 193 kanců přeštického plemene 
(tj. 2,3 % z celkového počtu), na insemi-
načních stanicích bylo 84 kanců (Pokorný, 
1985, cit. Fiedler a kol., 2004). Koncem 80. 
let se přeštické plemeno chovalo v 8 šlech-
titelských chovech a v kontrole užitkovosti 
bylo přibližně 1600 prasnic. Přibližně 900 
prasnic bylo ve šlechtitelském chovu Velká 
Černá Hať. Z 21 genealogických linií se in-
tenzivně využívalo 16, nejrozšířenější byly 
linie Major, Matěj, Pirátek, Sokolík. V roz-
množovacích chovech bylo v roce 1990 
přibližně 5,5 tis. prasnic (Ivánek, 1989, cit. 
Fiedler a kol., 2004).

Graf 1. Stavy přeštických černostrakatých 
prasnic v letech 1972, 1975 a 1977

Graf 2. Počet kanců podle plemen v letech 
1972, 1975 a 1977

Stavy prasnic k 31.12. v letech 1972 až 1977 (Pulkrábek et al., 1978)
Stavy prasnic

Plemeno 1972 1975 1977
BU 8499 14890 19114
PC 2283 3090 3464
LA 1934 4152 5464
Otcovská plemen 40 650 1101

Počet kanců podle plemen v letech 1972 až 1977
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BU – bílé ušlechtilé, PC – přeštické černostra-
katé, LA – landrase, BL – belgická landrase, 
HA – hampshire, DC – duroc, PN - pietrain

(zdroj: Pulkrábek a kol., 1978, cit. Fiedler 
a kol., 2004)

Chov přeštického černostrakatého plemene 
prasat byl koncem osmdesátých a zejména v de-
vadesátých letech 20. století značně omezován. 
Tato situace byla dána zejména zvyšujícími se 
požadavky na podíl libového masa v jatečném 
těle prasat. Dochází ke snižování početních 
stavů prasnic ve šlechtitelských a rozmnožova-
cích chovech a produkce plemenných prasniček 
a kanečků. V roce 1996 bylo ve šlechtitelských 
chovech 976 prasnic, v rozmnožovacích cho-
vech 1142 prasnic (Fiedler a kol., 2004). 

V letech 1980 až 1996 probíhalo další zu-
šlechťování plemenem německé sedlové (vznikla 
linie Folker, Sapon, Sted a Sudet) a z Anglie byl 
dovezen kanec plemene saddleback. K zušlech-
ťování přeštického černostrakatého plemene bylo 
rovněž použito plemeno welsh. Z tohoto progra-
mu vznikly linie Akoga a Amperor. Dalším pleme-
nem použitým k zušlechťování populace přeštic-
kých prasat bylo plemeno landrase, v populaci 
pak byla ponechána linie PC Mason. V letech 
1996-1997 byli použiti kanci plemene hampshi-

re, po kterých vznikly linie Pirát, Frank, Romel, 
Saponek a Wiskont) (Fiedler a kol., 2004). 

Přeštické černostrakaté plemeno bylo v roce 
1992 uznáno jako genetický zdroj a od roku 
1996 se chová jako uzavřená populace. 

Obrázek 10. Plemenný kanec PC Mason 22 
(zdroj: archiv VÚŽV)

Obrázek 11. Plemenný kanec Amperor 27 na 
ISK Salaš (zdroj: archiv VÚŽV)
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5. Současný stav chovu přeštického 
prasete

V současné době není chov přeštického prase-
te soustředěn pouze v západních Čechách, tedy 
místě vzniku plemene, ale naopak v několika po-
sledních letech vznikla řada chovů na Moravě. Pro 
uplatnění platného programu chovu tohoto ple-
mene je jako základní populace požadováno 200-
450 prasnic a 40-80 plemenných kanců.

Podle „Výroční zprá-
vy Národního programu 
konzervace a využívá-
ní genetických zdrojů 
hospodářských zvířat 
a dalších živočichů vy-
užívaných pro výživu, 
zemědělství a lesní hos-
podářství“ (www.gene-
tickezdroje.cz) byl k 31. 
8. 2018 počet prasnic 
plemenného jádra 429 
kusů z celkového počtu 
512 prasnic. U plemen-
ných kanců bylo k 31. 8. 2018 zapsáno 67 
kusů, na inseminačních stanicích je umístěno 
12 kanců. V populaci přeštického černostra-
katého plemene působí celkem 10 genealo-
gických linií kanců, nejrozšířenější v roce 2018 
byly linie Pirátek, Sokolík, Sáčko a Pirát. Do 
Národního programu bylo zapojeno 20 cho-
vů. Šlechtitelské chovy přeštických prasat jsou 
rozděleny do dvou kategorií – nukleové a re-
zervní chovy. Minimální počet zvířat v rezerv-

ním šlechtitelském chovu je 7, v nukleovém 15 
kusů. Nukleové chovy jsou ty, které mají mi-
mořádný význam pro populaci přeštických pra-
sat, produkují prasničky a kanečky pro obnovu 
vlastního stáda i pro další chovy, jsou PRRS 
prosté a každý rok prochází bonitací. V součas-
né době jsou jako nukleové uznány 3 chovy. 

Graf 3. Vývoj stavů přeštických černostraka-
tých prasat (PC) v porovnání s populací všech 
prasat chovaných v České republice
(zdroj: www.genetickezdroje.cz)

Rok počet prasat Počet PC prasni Počet PC kanců
1981 5105
1990 4790
1995 3867 381 0
1996 4016 428 0
1997 4080 432 40
1998 4013 396 49
1999 4001 340 35
2000 3688 332 36
2001 3594 339 40
2002 3441 340 37
2003 3363 332 39
2004 3127 348 35
2005 2877 332 33
2006 2840 331 30
2007 2830 311 23
2008 2433 189 23
2009 1971 245 36
2010 1909 192 28
2011 1749 196 32
2012 1579 206 42
2013 1587 302 56
2014 1617 400 76
2015 1555 389 80
2016 1479 421 48
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Obrázek 12. Bonitace chovu přeštického čer-
nostrakatého prasete 
(zdroj: archiv VÚŽV)

5. 1. Reprodukční užitkovost plemene přeš-
tické černostrakaté

Jak již bylo uvedeno, od roku 1972 bylo přeš-
tické černostrakaté plemeno využíváno v hyb-
ridizačním programu. V době, kdy se začal 
koncipovat hybridizační program v Českoslo-
vensku, zaujímalo přeštické plemeno v rám-
ci mateřských plemen rovnocenné postavení 
s plemenem landrase. V kontrole užitkovos-
ti bylo v roce 1972 celkem 12 668 prasnic, 
z toho 58 % plemene bílé ušlechtilé, 18% 
landrase a 16 % přeštické a 1 % plemeno pi-
etrain. Koncem 80. let existovalo 21 genealo-

gických linií. V současné době je v Národním 
programu uchování genetických zdrojů zví-
řat evidováno 22 chovů, v nich přibližně 400 
prasnic a 75 kanců, kteří tvoří celkem 10 linií.  
K 31. 12. 2017 bylo v plemenné knize všech 
plemen prasat v České republice zapsáno cel-
kem 3872 prasnic a 395 kanců, z toho prasnice 
přeštického plemene tvoří cca 12 % a kanci 16 % 
(tabulka 3). 

Z hlediska reprodukční užitkovosti je přeš-
tické černostrakaté plemeno, stejně jako další 
původní plemena v zahraničí, na nižší úrovni 
než ostatní komerčně využívaná plemena. Při 
porovnání výsledků dosažených v chovech ma-
teřských plemen v České republice a plemene 
přeštické je patrné, že rozdíl mezi nimi činí při-
bližně 2 dochovaná selata na vrh (tabulka 4). 
Ačkoliv v roce 1983 dosahovala zmíněná tři 
plemena téměř shodné reprodukční užitkovos-
ti, vlivem šlechtění došlo u mateřských plemen 
bílé ušlechtilé a landrase k nárůstu počtu naro-
zených a dochovaných selat (tabulka 5). Pokud 
bychom se však podrobněji podívali na vývoj 
reprodukční užitkovosti u přeštických prasat, 
je patrný mírný pokles užitkovosti a následně 
stagnace na přibližně stejné úrovni (tabulka 6). 

Tabulka 3. Plemenná struktura prasnic a kanců zapsaných v plemenné knize (v roce 2017)

ČBU ČL D BO PN PC

Prasnice 2402 603 96 214 82 475

Kanci 147 82 41 36 27 62

Zdroj: Svaz chovatelů prasat, z.s. (Ročenka 2017)

ČBU – české bílé ušlechtilé, ČL – česká landrase, D – duroc, 
BO – bílé otcovské, PN – pietrain, PC – přeštické černostrakaté
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Tabulka 4. Porovnání reprodukční užitkovosti plemen České bílé ušlechtilé, Česká landrase  
a Přeštické černostrakaté (v roce 2018)

                                                                                                    Plemeno

ČBU ČL PC

Všech narozených selat/vrh (ks) 15,0 14,6 11,0

Živě narozených selat/vrh (ks) 13,7 13,4 10,2

Dochovaných selat/vrh (ks) 11,9 11,4 9,2

Mezidobí (dny) 154,2 149,1 176,2

Počet vrhů/prasnici/rok 2,37 2,45 2,07

Zdroj: Svaz chovatelů prasat, z. s. (údaje z plemenné knihy) a VÚŽV (evidence chovů PC)

ČBU – české bílé ušlechtilé, ČL – česká landrase, PC – přeštické černostrakaté

Tabulka 5. Porovnání reprodukční užitkovosti plemen BU a PC v roce 1956 a 1971

1956 1971

BU PC BU PC

Všech narozených selat/vrh (ks) 10,67 11,21 10,80 10,90

Živě narozených selat/vrh (ks) 9,90 10,35 10,40 10,40

Dochovaných selat/vrh (ks) 8,92 9,48 9,40 9,40

Mléčnost (kg) 48,25 48,83 53,30 53,10

Zdroj: Fiedler a kol., 2004

BU – bílé ušlechtilé, PC – přeštické černostrakaté

Tabulka 6. Vývoj reprodukční užitkovosti Přeštického černostrakatého prasete

Rok

1956 1971 1983 1998 2015 2017

Všech narozených selat/vrh (ks) 11,2 10,9 10,5 11,3 10,7 10,8

Živě narozených selat/vrh (ks) 10,4 10,4 9,8 10,4 9,9 9,9

Dochovaných selat/vrh (ks) 9,5 9,4 8,7 9,3 9,1 9,1

Mléčnost (kg) 48,8 53,1 50,9 53,0 56,5

Zdroj: Fiedler a kol., 2004 a databáze VÚŽV (evidence chovů PC)

ČBU – české bílé ušlechtilé, ČL – česká landrase, PC – přeštické černostrakaté
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Obrázek 13. Prasnice se selaty 
(zdroj: archiv VÚŽV)

Obrázek 14. Prasnice se selaty, ZD Mladotice 
(zdroj: archiv VÚŽV)
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Graf 4. Vývoj reprodukční užitkovosti plemene bílé ušlechtilé, landrase a přeštické černostrakaté

BU (ČBU) – bílé ušlechtilé (české bílé 
ušlechtilé), LA – landrase, PC – přeštické 
černostrakaté
zdroj: Fiedler a kol, 2004; archiv VÚŽV 
(evidence chovů PC)
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Obrázek 15. Selata přeštického černostraka-
tého plemene, chov Kostelec nad Orlicí 
(zdroj: archiv VÚŽV)

U kanců je důležitým ukazatelem kvalita eja-
kulátu, zejména jeho objem, motilita spermií, 
koncentrace spermií a podíl morfologicky ab-
normálních spermií. Frydrychová a kol. (2011) 
provedli hodnocení uvedených parametrů u kan-
ců plemene přeštické černostrakaté v průběhu  
9 let. Průměrné hodnoty sledované v období let 
2001-2009 jsou uvedeny v tabulce 7.

Obrázek 16. Odběr ejakulátu kance 
(zdroj: archiv VÚŽV)

Po odběru ejakulátu se v laboratoři insemi-
nační stanice kanců hodnotí makroskopické 

a mikroskopické ukazatele kvality. Mezi makro-
skopické ukazatele patří objem, hustota, barva, 
pach, čistota, obsah cizích přimísenin. Mikrosko-
pické ukazatele zahrnují motilitu a koncentraci 
spermií, podíl živých a mrtvých spermií, podíl 
morfologicky abnormálních spermií. V laborato-
řích se využívá různé technické vybavení, napří-
klad program SCA (sperm class analyzer), který 
na základě analýzy základních parametrů pohy-
bu každé hodnocené spermie stanovuje přesně 
definované subpopulace spermií dle vybraných 
typů pohybu spermií, tj. výskyt progresivní mo-
tility, neprogresivní motility, celkové motility, ne-
pohyblivých spermií, rychlého pohybu, středně 
rychlého pohybu, pomalého pohybu, kruhového 
pohybu a hyperaktivního pohybu spermií.

Obrázek 17. Laboratorní hodnocení kvality 
ejakulátu (zdroj: archiv VÚŽV)

Obrázek 18. Hodnocení kvality ejakulátu po-
mocí specializovaného softwaru 
(zdroj: archiv VÚŽV)
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Obrázek 19. Analýza pohybu spermií pomocí 
SCA programu (zdroj: archiv VÚŽV)

Kryokonzervace spermií
Pro účely uchování genetického materiálu se 
často využívá metoda kryokonzervace. Tato 
metoda je využívána i pro konzervaci spermií 
kanců přeštického černostrakatého plemene. 
Spermie se uchovávají v tzv. pejetách v teku-
tém dusíku (při teplotě minus 196 °C). Po od-
běru ejakulátu se provede běžné posouzení 
kvality, sperma se však neředí běžnými ředidly, 
ale speciálními ředidly pro dlouhodobou kryo-
konzervaci. Každá pejeta musí být, pro účely 
pozdější identifikace, označena registrem kan-
ce, datem plnění a registračním číslem středis-
ka pro odběr spermatu. Pejety se uchovávají ve 
speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem. 
Před použitím k inseminaci se obsah pejet roz-
mrazí a ředí ředidlem pro krátkodobou konzer-
vaci. K výrobě inseminační dávky se používá 
několik pejet. Při použití metody kryokonzer-
vace lze kančí spermie uchovávat po neome-
zeně dlouhou dobu. Nevýhodou této metody 
je snížení oplozovací schopnosti spermií, s tím 
spojené menší zabřezávání prasnic a méně po-
četné vrhy. I přes tuto nevýhodu se v minulosti 
díky metodě kryokonzervace podařilo revitali-
zovat čtyři linie přeštických kanců (Amperor, 
Akoga, PC Mason a Sáčko). 

Obrázek 20. Kontejnery s pejetami uloženými 
v tekutém dusíku (zdroj: archiv VÚŽV)

Obrázek 21. Pejety pro uchovávání spermií 
metodou kryokonzervace 
(zdroj: archiv VÚŽV)

 
5. 2.  Produkční užitkovost 

Při hodnocení výsledků testu vlastní užitkovosti 
je opět velmi zřetelný rozdíl mezi současnými 
mateřskými plemeny a přeštickým černostra-
katým prasetem (tabulka 8). Přeštické prase se 
vyznačuje nižší intenzitou růstu, nižší zmasilostí 
a výška hřbetního tuku při ultrazvukovém mě-
ření v testu vlastní užitkovosti je vyšší než 1 cm. 
Podle mnoha studií se původní plemena prasat 
vyznačují určitými odlišnými vlastnostmi urču-
jícími kvalitu masa, zejména se jedná o vyšší 
podíl tuku a s ním spojenou vyšší šťavnatost 

Tabulka 7. Průměrné hodnoty parametrů kvality ejakulátu kanců přeštického 
černostrakatého plemene 

Ukazatel Objem eja-
kulátu (ml)

Motilita 
spermií (%)

Koncentrace 
spermií (103/

mm3)

Podíl morfo-
logicky ab-
normálních 
spermií (%)

Motilita 
spermií za 24 

hod (%)

Průměrná 
hodnota (rok 
2001-2009)

196,12 78,79 472,39 23,20 69,14

Zdroj: Frydrychová a kol., 2011
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a křehkost masa, dále pak rozdílné zastoupení 
mastných kyselin. Tyto vlastnosti jsou pro urči-
tou skupinu konzumentů rozhodující při výběru 
masa a masných produktů z něho vyrobených. 

Určitý vývoj ve znacích produkční užitkovosti 
je zřejmý i u samotného plemene (tabulka 9). 
Došlo ke zvýšení intenzity růstu, zvýšil se podíl 
libové svaloviny a snížilo množství hřbetního 
tuku. Tyto změny souvisí zejména se šlechti-

telskými a plemenářskými zásahy, které byly 
v populaci přeštického prasete realizovány, 
např. zušlechťování plemenem pietrain. 

Původní vlastnosti plemene, tj. dobrá repro-
dukce, výborné mateřské schopnosti, nenároč-
nost, přizpůsobivost a odolnost vůči stresu jsou 
velmi cenné. Přeštické prase však dosahuje 
horších výsledků ve výkrmu, které brání jeho 
rozšíření ve velkovýrobě. 

Tabulka 8. Porovnání výsledků testu vlastní užitkovosti plemen české bílé ušlechtilé, česká 
landrase a přeštické černostrakaté (v roce 2018)

Plemeno

ČBU ČL PC

prasničky kanečci prasničky kanečci prasničky kanečci

Přírůstek od narození 
do konce testu 
(g/den)

671 716 695 720 553 543

Podíl libového masa 
(%)

59,7 59,7 59,5 59,7 55,5 56,8

Výška hřbetního tuku 
(cm)

0,65 0,66 0,67 0,65 0,94 1,09

zdroj: Svaz chovatelů prasat, z.s. (údaje z plemenné knihy) a VÚŽV (databáze chovů PC)

Přírůstek a výška hřbetního tuku – korekce na 90 kg živé hmotnosti u prasniček, 100 kg u 
kanečků, Podíl svaloviny – korekce na 100 kg živé hmotnosti

ČBU- české bílé ušlechtilé, ČL – česká landrase, PC – přeštické černostrakaté

Tabulka 9. Výsledky vlastní užitkovosti prasniček a kanečků plemene Přeštické 
černostrakaté od roku 1970

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2017

Prasničky

Přírůstek (g) 505 532 511 525 520 547 555

Výška hřbetního tuku (cm) 2,91 2,39 1,54 1,26 1,10 0,82 1,11

Podíl libového masa (%) 56,4 58,5 61,3 58,5

Kanečci

Přírůstek (g) 541 564 577 603 580 596 576

Výška hřbetního tuku 2,65 2,13 1,56 1,23 1,26 0,86 1,06

Podíl libového masa (%) 58,2 58,2 61,8 60,1

zdroj: Fiedler a kol. (2004) a VÚŽV (databáze chovů PC)
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5. 3. Kvalita masa přeštických prasat

V rámci několika projektů různých institucí byla 
populace přeštického černostrakatého prasete 
porovnávána s hybridními kombinacemi pou-
žívanými v České republice. Jako jatečná pra-
sata se obvykle využívají tří nebo čtyřplemen-
ní kříženci. Toto křížení se provádí za účelem 
zvýšení zmasilosti jatečných prasat a dosažení 
maximální intenzity růstu ve výkrmu. Naopak 
pro přeštické plemeno je typickým znakem niž-
ší přírůstek hmotnosti ve výkrmu, vyšší obsah 
intramuskulárního tuku a naopak nižší podíl li-
bového masa. 

Vysoký podíl libového masa byl cílem pro-
ducentů jatečných prasat a jedním z ukazatelů, 
kterému odpovídalo šlechtění. Avšak zvyšující 
se podíl libového masa v jatečném těle prasat 
měl za následek pokles podílu tuku, a to in-
tramuskulárního i hřbetního, což se projevilo 
na kvalitě masa. Podíl intramuskulárního tuku 
v pečeni by měl být na úrovni 2-3 % (deVoll 
a kol., 1988), avšak moderní plemena této hod-
noty nedosahují a často je podíl intramuskulár-
ního tuku nižší než 1,5 % (Hamill a kol., 2012). 
V takovém případě je maso suché a chuťově 
nevýrazné. Maso původních plemen prasat se 
naopak vyznačuje vyšším podílem tuku. Přede-
vším vyšší podíl intramuskulárního tuku přízni-
vě ovlivňuje senzorické a kulinářské vlastnosti 
masa, které je křehčí, šťavnatější, s charakte-
ristickou vůní a chutí. Tyto vlastnosti je možné 
využít k výrobě specifických, resp. regionálních 
produktů.

Nejprve se podívejme do historie přeštického 
černostrakatého plemene na jeho využití pro 
produkci masných výrobků. Jak již bylo uvede-

no, toto plemeno se vyznačuje vyšším podílem 
tuku v jatečném těle. Při delším výkrmu do vyš-
ší hmotnosti dochází k rychlému nasazování 
tuku. Před 2. světovou válkou byly realizovány 
porážky při nižší hmotnosti 70-80 kg pro pro-
dukci výsekového masa a výrobu šunky. Maso 
bylo křehké, šťavnaté a jemně prorostlé tukem. 
Při porážce ve vyšší hmotnosti bylo přeštické 
prase typické sádelné prase. S produkcí šunky 
na konci 19. a do poloviny 20. století je spo-
jen pojem „pražská šunka“. V roce 1857 vyrobil 
uzenář František Zvěřina první pražskou šunku. 
Brzy ho začali napodobovat další výrobci a od 
roku 1879 Antonín Chmel zahájil její průmyslo-
vou výrobu. Pro produkci pražské šunky vybíral 
české vepře o váze 70-80 kg. Tato šunka se 
vyvážela do Evropy i do zámoří. Po 2. světové 
válce byla firma Antonína Chmela znárodněna 
a došlo ke změně technologie výroby a šunka 
se produkovala v konzervách s typickým vejči-
tým tvarem. Oproti původní šunce od kosti byla 
nahrazena dušenou šunkou (www.wikipedia.org).

Obrázek 22. Pražská šunka od kosti z vel-
kouzenářství Antonína Chmele v roce 1898 
(zdroj: www.wikipedia.org)

Porážková hmotnost ve vztahu ke zmasilos-
ti a výšce hřbetního tuku u přeštických prasat 
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byla sledována již při realizaci hybridizačního 
programu, kdy se přeštická prasata využívala 
ke křížení s dalšími plemeny pro tvorby finál-
ních hybridů. Plemeno přeštické černostrakaté 
bylo zařazeno mezi mateřská plemena spolu 
s plemeny bílé ušlechtilé a landrase. Klusáček 
a kol. (1991) uvádějí při porážkové hmotnos-
ti přeštických prasat 100 kg výšku hřbetního 
tuku 2,63 cm, Kolář a Pavlík (1989) při po-
rážkové hmotnosti 99 kg hřbetní tuk na úrov-
ni 2,74 cm a Pavlík (1991) při hmotnosti 110 
kg dokonce 4,5 cm hřbetního tuku. Tato data 
svědčí o poměrně rychlém ukládání tuku se 
zvýšením porážkové hmotnosti.

Obrázek 23. Maso přeštického černostraka-
tého prasete (zdroj: archiv Mgr. Pavel Tlapák)

Václavková a Bělková (2014) udávají při po-
rážkové hmotnosti 114 kg podíl intramusku-
lárního tuku 2.32 % a pouze 51.14 % libového 
masa v jatečném těle přeštických prasat. Výš-
ka hřbetního tuku při této porážkové hmotnosti 
byla na úrovni 2,34 cm. Důležité je porovnání 
zmíněných parametrů se současnými hybridy. 
Nevrkla a kol. (2018) porovnávali růstovou 
schopnost a kvalitu masa přeštických prasat 
s prasaty hybridní kombinace (bílé ušlechtilé x 
landrase) x duroc. Při téměř shodné porážkové 

hmotnosti byl u přeštických prasat nižší denní 
přírůstek, což znamená delší dobu výkrmu. Au-
toři zjistili o 4,6 % nižší podíl masa v jatečném 
těle přeštických prasat, naopak obsah intra-
muskulárního tuku téměř 3 %. Matoušek a kol. 
(2016) zjistili průměrný denní přírůstek hmot-
nosti 622 g u přeštických prasat porážených ve 
hmotnosti 106 kg. Dostálová a kol. (2012) uvá-
dí, že při stejné délce výkrmu dosáhne přeštic-
ké prase nižší hmotnosti, ve věku 186 dnů byla 
hmotnost hybridních prasat kombinace ple-
men (bílé ušlechtilé x landrase) x (hampshire 
x pietrain) 114 kg, avšak u přeštického prasete 
pouze 92 kg. To odpovídá dennímu přírůstku 
860 resp. 650 g (tabulka 10). Vyšší podíl intra-
muskulárního tuku v mase přeštických prasat 
potvrzuje Hyšplerová a kol.(2013), která pro 
toto plemeno udává hodnotu 2.73 % a 1.52 % 
pro hybridní jatečná prasata. 
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Obrázek 24. Pečínka z masa přeštického čer-
nostrakatého prasete (zdroj: archiv VÚŽV)

Během posledních let se v souvislosti s kva-
litou masa zmiňuje také skladba mastných ky-
selin, zejména omezování podílu nasycených 
mastných kyselin (SFA) a úprava podílu n-6 
a n-3 polynenasycených mastných kyselin 
(PUFA). Z dostupných světových studií nelze 
jednoznačně konstatovat, že by se maso pů-
vodních plemen prasat vyznačovalo rozdílným 
nebo, z hlediska konzumentů vhodnějším, za-

stoupením mastných kyselin. U plemene přeš-
tické černostrakaté zjistil Nevrkla a kol. (2017) 
průkazně vyšší podíl mononenasycených 
mastných kyselin (MUFA) v pečeni a méně SFA, 
více n-6 i n-3 PUFA ve hřbetním tuku. Naopak 
Dostálová a kol. (2012) zaznamenali v pečeni 
přeštických prasat průkazně nižší podíl MUFA. 
Stejně i výsledky zahraničních prací, ve kterých 
autoři porovnávají skladbu mastných kyselin 
v mase původních plemen prasat s moderními 
plemeny a hybridy, nedávají jednoznačný vý-
sledek ve prospěch původních plemen (Robina 
a kol., 2013; Teixeira a Rodrigues, 2013; Serra 
a kol., 2014).

5. 4. Využití masa přeštických prasat

Šlechtění na vysoký podíl svaloviny s sebou 
nese snížení obsahu tuku v jatečných tělech 
prasat. Jednou z cenných vlastností původních 
plemen, tedy i přeštického černostrakatého 
prasete, je kvalita masa. To je třeba zdůraznit 

Tabulka 10. Porovnání výkrmnosti a jatečné hodnoty přeštických a hybridních prasat

Ukazatel (BUxL)x(HxPn) PC

Věk při porážce (dny) 186 186

Hmotnost při porážce (kg) 114 92

Denní přírůstek (g) 860 650

Denní příjem krmiva (kg) 2,36 2,05

Konverze krmiva (kg/kg) 2,74 3,15

Hmotnost jatečné půlky (kg) 43,66 36,30

Podíl masitých částí (%) - krkovice, kýta, pečeně, plec 55,05 52,70

Podíl tuku v jatečném těle (%) 12,28 14,73

zdroj: Dostálová a kol. (2012)

(BUxL)x(HxPn) – (bílé ušlechtilé x landrase)x(hampshire x pietrain)
PC – přeštické černostrakaté
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jako výrazný rozdíl při porovnávání přeštického 
černostrakatého plemene s užitkovými hybri-
dy. Vyšší podíl intramuskulárního tuku přízni-
vě ovlivňuje senzorické a kulinářské vlastnosti 
masa, jako je křehkost, šťavnatost, vůně a chuť. 
Tyto vlastnosti je možné využít k výrobě speci-
fických regionálních produktů. Významnou su-
rovinou je také kvalitní vepřové sádlo a špek. 

Stoupající zájem o maso přeštických prasat 
sebou nese i řadu negativních jevů, jako na-
příklad snahy o to vydávat maso jiných plemen 
za přeštické. Podle Svazu chovatelů prasat byl, 
jako prevence prodeje napodobenin, zaveden 
systém kontroly, který zaručuje sledování od 
narození, až po porážku. Spotřebitel má jis-
totu, že kupuje skutečně maso z přeštického 
prasete. Od narození až po pulty obchodů je 
tak maso z přeštických prasat označeno nezá-
vislými kontrolními orgány tak, aby nemohlo 
dojít k jeho záměně nebo falšování. Toto maso 
je označené jako „Přeštické originál“ (www.
schpcm.cz). Celý systém kontroly zahrnuje 
jak kontrolu zvířat, tak kontrolu masa. Chovy 
genetického zdroje jsou pod neustálým dohle-
dem nezávislé organizace, která sleduje počty 
narozených selat, rychlost růstu i exteriér zvířat 
vybraných pro další šlechtění. Každému seleti, 
které je narozeno od čistokrevných rodičů vy-
tetuje technik této organizace do ucha speciál-
ní označení, které určuje příslušnost k přeštic-
kému černostrakatému plemeni. Na jatkách po 
porážce je každé prase prohlíženo veterinárním 
lékařem, který patří ke státnímu veterinární-
mu dozoru. Každé prase, které je v pořádku 
označí razítkem, bez něhož není možné maso 
prodávat. Na jatkách, kde jsou porážena přeš-
tická prasata, veterinář navíc kontroluje, zda je 
poražené prase označeno tetováním v uchu. 

Pokud ano, označí ho zvláštním razítkem. Ten-
to systém označování masa přeštických čer-
nostrakatých prasat je dobrovolný. Pokud je 
chovatel zapojen do Národního programu pro 
genetické zdroje zvířat, je původ masa zaručen. 

Obrázek 25. Logo „Přeštické prase originál“ 
(zdroj: www.schpcm.cz)
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6. Využití přeštického černostraka-
tého prasete v podmínkách  
alternativního chovu

Pastevní chov prasat u nás byl zejména v minu-
losti nejčastějším typem chovu. Vlivem inten-
zifikace zemědělství však došlo k jejímu ústu-
pu. S přesunem chovu prasat do velkochovů, 
dochází k jejich šlechtění a tím i určité ztrátě 
odolnosti a otužilosti vůči okolním vlivům. Pra-
sata chovaná celý život v relativně stabilních 
teplotách, tak aby byl co nejméně zatěžován 
jejich termoregulační systém a ona tak moh-
la nerušeně přibírat na váze, nejsou zvyklá na 
výkyvy teplot a neumí na ně ani vhodně re-
agovat. Proto jsou pro pastevní chov prasat 
vhodná zejména tradiční plemena (Hill a kol., 
2004, cit.www.web2.mendelu.cz). Pastevní 
odchov sebou ale přináší nižší finanční náklady 
na ustájení, lepší zdravotní stav a otužilost zví-
řat, a pokud jsou splněny všechny podmínky, 
tak zajišťuje i životní pohodu zvířat. Nevýhodou 
je však nižší plodnost některých tradičních ple-
men prasat a též nižší denní přírůstky. Prasata 
však mohou podle libosti projevovat a uspo-
kojovat veškeré přirozené chování a potřeby. 
Sluneční záření pak likviduje choroboplodné 
zárodky a na pastvinách dochází také k nižší-
mu výskytu onemocnění končetin zvířat (Mlá-
dek a Pavlů, 2006, cit.www.web2.mendelu.
cz). Pro mladá zvířata je poté pastva vhodné 
zejména z hlediska lepšího vývoje svalstva, 
kostry a šlach. Pastva má také blahodárný 
vliv na veškeré fyziologické pochody v životě 

prasnic, jako jsou projevy říje, počet uvolně-
ných a oplodněných vajíček, mléčnost, krot-
kost i snášenlivost a proto je v chovech, které 
kladou důraz na zdraví a též dobrou užitkovost 
prasat nepostradatelná.

Chov přeštického plemene je v intenzivních 
podmínkách výkrmu často značně neekono-
mický. Pevná konstituce a nenáročnost na 
úroveň výživy jsou atributy, které toto pleme-
no předurčují k extenzivnější formě produkce. 
Proto byl pro přeštické plemeno navržen alter-
nativní způsob výkrmu, vycházející z tradičních 
forem výkrmu prasat, v Čechách běžný do 60. 
let dvacátého století. Je inspirován řadou zahra-
ničních příkladů chovu především u původních 
plemen prasat (Dostálová a kol., 2014). Uvede-
ný autorský kolektiv zjistil, že při pastevní for-
mě výkrmu dosahovala prasata srovnatelných 
nebo vyšších denních přírůstků ve srovnání 
s klasickým výkrmem ve stáji. Pastva předsta-
vuje v dnešní době nedoceňovaný přínos pro 
celkový stav imunitního systému organismu 
prasat. Celkové vylepšení zdravotního statusu 
s možností naplnění většiny potřeb organismu 
vede k pohodě a nakonec i k plnému využití 
produkčních schopností daného plemene. Při 
správném managementu výkrmu na pastvě 
může být užitkovost a zároveň ekonomika pro-
dukce lepší ve srovnání s klasickým uzavřeným 
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výkrmem. Ve srovnávacím testu, kde měly obě 
porovnávané skupiny prasat naprosto stejné 
podmínky výkrmu, odchovu i ustájení jen s roz-
dílem pastvy, dosáhla pastevní skupina vyšších 
přírůstků a lepší konverze jadrného krmiva na 
kg přírůstku. V nutričních charakteristikách byly 
u pastevního chovu v porovnání s konvenčním 
chovem prokázány signifikantní rozdíly, a to ve 
spektru mastných kyselin a v obsahu vitaminu 
E. Ve svalovině u pasoucích se prasat byl pro-
kázán vyšší obsah PUFA n3 a užší poměr PUFA 
n6:n3, u hřbetního sádla dále vyšší obsah PUFA 
n3 a užší poměr PUFA n6:n3, které jsou dnes 
z hlediska přínosu pro lidské zdraví považovány 
za výhodnější (tabulka 11). Vyšší obsah esen-
ciálních mastných kyselin v produktu se tak 
stává jakýmsi bonusem, který může znamenat 
výhodu v marketingové strategii výrobku na ur-
čitém segmentu trhu.

Dostálová a kol. (2014) uvádí výsledky expe-
rimentu, ve kterém byly v podmínkách venkov-
ního chovu s pastvou v systému ekologické-
ho režimu porovnávány dva genotypy prasat, 
přeštické černostrakaté (PC) a čtyřplemenný 
masný hybrid (BUxL) x (HxPn), při stejných 
technologických a výkrmových podmínkách 
v systému ekologického hospodaření. Selata 

byla odchována na ekologické farmě. Zvířata 
byla krmena adlibitně stejnou krmnou směsí 
(podle standardů ekologického hospodaření) 
a doplněna pastvou, jejíž základ tvořila směs: 
vikev, hrách, peluška a hořčice s doprovodnými 
pleveli. Výkrmový test byl zahájen po odstavu 
z rodinek ve věku tří měsíců a ukončen po 
dosažení průměrné hmotnosti 110 kg. Přeštická 
prasata se oproti hybridním prasatům vyzna-
čovala v obou testech nižšími přírůstky, i když 
s menším rozdílem než v testu konvenčním 
(0,62 kg vers. 0,75 kg) a srovnatelnou (3,32 kg 
vers. 3,35 kg) konverzí jadrného krmiva. 

Při využívání pastevního výkrmu je nutné 
dodržovat i zoohygienická opatření a respek-
tovat určitá fyziologická specifika prasete. 
Prase z důvodu krátkého zažívacího ústrojí je 
zvířetem náročným na obsah a stravitelnost ži-
vin, z čehož vyplývá i potřeba volby vhodného 
spektra rostlin. Volíme pomalu dřevnatící druhy 
s dostatkem listů zejména bohatých na sacha-
ridy (jílek vytrvalý, lipnice luční, jetel luční, voj-
těška setá). Při pastvě prasat volíme nejčastěji 
honovou a kontinuální pastvu. Nejvhodnější je 
pastva dávková, kdy dochází k minimálním ztrá-
tám pošlapáním, je však velni náročná na orga-
nizaci. Při pastevním odchovu je nutné správně 

Tabulka 11. Spektrum polynenasycených mastných kyselin (PUFA) ve svalovině (MLLT) při 
pastevním a stájovém výkrmu

Skupina Pastevní výkrm Stájový výkrm

PUFA n3 % 1,33 1,32

PUFA n6 % 9,23 * 12,59 *

PUFA n6/n3 7 * 10

zdroj: Dostálová a kol. (2014)

*výsledek je statisticky průkazný, P<0,05
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zabezpečit místo pastvy pomocí zábran tak, aby 
byla co nejvíce minimalizována možnost styku 
prasat s ostatními zvířaty. Volíme suché pozem-
ky. Prasata paseme, dokud žerou porost, jakmi-
le začnou rýt, je nutné je z pastviny vyhnat. Při 
styku s divokou zvěří může docházet k přeno-
su nemocí, proto se požaduje dvojité oplocení. 
Pastevní hygiena také zahrnuje nutnost ales-
poň jedenkrát za sezonu pastviny dezinfikovat, 
umožnit prasatům neomezený přístup k pitné 
vodě (prase spotřebuje 10-15 litrů vody za den) 
a možnost ukrýt se před nepřízní počasí. Pokud 
je nutné prasata přikrmovat, jsou v pastvině 
umístěna krmná zařízení (Muzikářová, 2011, cit. 
www.web2.mendelu.cz).

Obrázek 26. Projevem přirozeného chování 
prasat je rytí (zdroj: archiv VÚŽV)

Obrázek 27. Prasnice se selaty v podmínkách 
alternativního chovu 
(zdroj: archiv Mgr. Pavel Tlapák)

• Dostálová a kol. (2014) uvádějí následující 
doporučení pro pastevní areál:

• Max. zatížení 50 ks/ha/5 měsíční pastevní 
cyklus.

• Ohrazení pastevního areálu – elektrický 
ohradník ve dvou řadách, vzdálenost od 
země 25 a 50 cm, doplněný balíky slámy.

• Pro maximální minimalizaci rizika přenosu 
nemocí z volně žijících zvířat použít dvojité 
ohrazení pastevního areálu.

• Umístění pastevního areálu na pozemcích, 
které nejsou ohroženy vznikem povrchové-
ho odtoku a to z hlediska konfigurace teré-
nu a půdních podmínek.

• Pozemek by měl být od přístřešku pro zvířa-
ta jednoduše přístupný.

• Nepřehledná a úzká místa budí ve zvířatech 
nedůvěru a mohou být překážkou při opti-
málním využívání pastviny.

• Pozemek by měl být dostupný pro mecha-
nizaci.

• Přínosem pro welfare prasat je přítomnost 
stínící vegetace nebo jiných objektů, které 
je ale potřeba před zvířaty ochránit.

• Doporučená doba využití pozemku pro pas-
tvinu je 2-3 roky.

• Doporučuje se začlenění pozemku do rotace 
v osevním plánu.

• Rozdělení pastviny na více oplůtků, které 
jsou postupně zpřístupňovány. 

• V případě malého pozemku se doporučuje 
vyhánět prasata do pastevního oplůtku jen 
na omezený čas cca 2x2 hodiny), který je 
dostačující na využití pastvy u vykrmova-
ných prasat.

• Nutné je přechodné období (min. týden), 
ve kterém si selata navykají na zelenou pící. 
V tomto období je příjem zelené píce selaty 
postupně navyšován.
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• U mladých zvířat odchovaných v jiné tech-
nologii je potřeba návyk pastvy postupně 
vybudovat.

• Zvířatům je potřeba zajistit ochranu před 
sluncem, deštěm a větrem, dostatečně vel-
ké suché lože (tak, aby si všechna zvířata 
mohla lehnout najednou), napájení v odpo-
vídající kvalitě a množství, krmivo (kromě 
pastevního porostu), tvořící základní výživo-
vou složku. Krmiště by mělo být chráněno 
před deštěm, tak aby nedocházelo k plesni-
vění krmiva. Při plánování je potřeba počítat 
i s extrémními výkyvy počasí.

• Místo pro ležení – minimálně 1 m2/ks.
• Jako přístřešek je možné využít nepoužíva-

né stáje, sklady.
• Lze využít mobilní přístřešky – plachtové, 

dřevěné nebo plastové boudy, přístřešky 
z balíků slámy.

• Pro manipulaci se zvířaty na pastvině je nut-
né zajistit naháněcí místo, s možností shro-
máždění nebo fixace zvířat.

• Pravidelná kontrola a dodržování zootech-
nických zásad.

• 

Obrázek 28. Prasnička ve venkovním výběhu 
(zdroj: archiv VÚŽV)
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7. Zajímavosti o přeštickém  
černostrakatém praseti

Přeštickému černostrakatému praseti se lidově 
říká „přeštík“ nebo „přeštičák“. 

V Přešticích má přeštické černostrakaté ple-
meno památník, sousoší, které vzniklo v 60. 
letech 20. století jako reakce na záchranu ple-
mena. Původně stál na náměstí, později se ka-
menní přeštíci přesunuli na místo vedle kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, kde stojí dodnes. 
Vidět je tak může i každý projíždějící na frekven-
tované silnici Plzeň – Klatovy. Autorem sousoší 
je Jaroslav Podmol (www.plzenoviny.cz).

Už více než 100 let se přeštickým mláden-
cům s posměchem říká „přeštický kanec“. 
Za všechny přeštické mládence těmto „rejpa-
lům“ odpověděl již dříve zesnulý pražský herec 
Jindřich Plachta, který do Přeštic jezdil na ná-
vštěvu příbuzných. V bývalé restauraci u Br-
čků na Pohořku, naproti kostelu, po několika 
sklenkách vína napsal dne 29. 9. 1942 na zad-
ní stranu jednoho tamního obrazu: „Jsem rád, 
že mě počítáte mezi kance“. „Ať jsme kanci, jen 
když nejsme svi… Nazdar Váš Jindřich Plachta“ 
(www.prestice-mesto.cz).

Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby,  
v. v. i., který je garantem programu ochrany 
genetických zdrojů zvířat vznikl slogan na pod-
poru rozvoje chovu přeštického prasete: „Za-
chráníte nás tím, že nás sníte.“ Čím více bude 
spotřebitelů masa přeštického černostrakatého 

prasete a dalších výrobků z něj, tím větší bude 
snaha chovatelů uspokojit poptávku a toto ple-
meno zařadí do svého chovu. Tímto způsobem 
se každý může podílet na obnově populace 
přeštických prasat.

Pokrm z masa přeštického prasete byl sou-
částí menu Národního týmu Asociace kuchařů 
a cukrářů České republiky, který se ve dnech 
5.– 10. října 2012 zúčastnil 23. olympiády IKA 
v německém Erfurtu. Jako hlavní chod národní 
tým prezentoval pečené vepřové karé, smaže-
ný vepřový bůček s křenovou espumou, špená-
tovou rolku s kapustou, česnekový krém a pe-
čené hřiby s kořenovou zeleninou. Národní tým 
získal druhé místo. 

Obrázek 29. Sousoší přeštických prasat 
v Přešticích (zdroj: archiv VÚŽV)



33

| PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE – tradice a perspektivy

8. Použitá literatura
• DeVol DL, McKeith FK, Bechtel PJ, Novako-

fski J, Shanks RD, Carr TR (1988). Variation 
in composition and palatability traits and re-
lationships between muscle characteristics 
and palatability in a random sample of pork 
carcasses. J. Anim. Sci., 66: 385–395.

• Dostálová A, Koucký M, Vališ L, Šimečková 
M (2012). Evaluation of fattenig performan-
ce, carcass traits and meat characteristics 
of Prestice Black-Pied pigs in the organic 
free-range and conventional system. Rese-
arch in Pig Breeding, 6, 15–19.

• Dostálová A, Koucký M, Vališ L, Sklenář J 
(2014). Výkrm na pastvě jako alternativní 
možnost chovu přeštického prasete. Certifi-
kovaná metodika. Výzkumný ústav živočišné 
výroby Praha. ISBN 978-80-7403-131-1.

• Fiedler J, Fiedlerová M, Smital J (2004). 
Přeštické černostrakaté plemeno prasat. 
Praha: VÚŽV, Praha-Uhříněves.ISBN 80-
86454-39-8.

• Frydrychová S, Lustyková A, Lipenský J, 
and Rozkot M (2011). Boar semen quality of 
the Přeštice black-pied breed (Short Commu-
nication), Arch. Anim. Breed., 54, 374–380.

• Hamill RM, McBryan J, McGee C, Mullen 
AM, Sweeney T, Talbot A, Cairns MT, Davey 
GC (2012). Functional analysis of muscle 
gene expression profiles associated with 
tenderness and intramuscular fat content in 
pork. Meat Sci., 4: 440–450.

• Hovorka F, Sidor V, Smíšek V (1967). Chov 
prasat. Státní zemědělské nakladatelství 
Praha, 382 s. 07-010-67.

• Hyšplerová K, Matoušek V, Kernerová N, 
Jirotková D, Havelka K (2013). Comparison 
of the carcass value and meat quality in ori-
gin Prestice Black-Pied pig and hybrid pigs. 
In: IV-th International Scientific Symposium 
for PhD Students and Students of Agricultu-
ral Colleges – Innovative researches for fu-
ture of agriculture and rural areas develop-
ment. Bydgoszcz: University of Technology 
and Life Science in Bydgoszcz, 2013, p. 42.

• Klusáček J, Diblík T, Svoboda V, DomabylV 
(1991). Production potential of the Presti-
ce Black-Pied and improved Prestice Black-
-Pied pigs. Ziv. Vyr. 36:649-650.

• Moskal C (1964). Zušlechtění přeštické-
ho prasete-příloha k závěrečné zprávě vý-
zkumného úkolu R-23.7. VÚCHP Kostelec 
nad Orlicí. 

• Kolář M, Pavlík J (1989). Možnost zvýšení 
úrovně produkčních znaků prasat plemene 
přeštické černostrakaté na úrovni hybrid-
ních prasnic. Ziv. Vyr. 34(1):47-54.

• Matoušek V, Kernerová N, Hyšplerová K, 
Jirotková D, Brzáková M (2016). Carcass 
traits and meat quality of Prestice Black-
-Pied pig breed. Asian Australas. J. Anim. 
Sci., 29: 1181–1187.

• Nevrkla P, Kapelanski W, Václavko-
vá E, Hadaš Z, Cebulska A, Horký P 
(2017). Meat quality and fatty acid pro-
file of pork and backfat from an indige-
nous breed and a commercial hybrid of 
pigs. Ann. Anim. Sci., 17, 1215-1227. 



34

• Nevrkla P, Václavková E, Horký P, Kamano-
vá V, Hadaš Z, Rečková Z, Máchal L (2018). 
Growth and meat quality of Prestice Black-
-Pied and (Landrace x Large White) x Duroc 
pigs. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae 
Brun., 66, 701-705. 

• Pařízek M a kol. (1960). Speciální zootech-
nika-díl třetí. Státní zemědělské nakladatel-
ství Praha, vydání první, publikace SZN č. 
1065, 1316 s.

• Pavlík J (1991). Užitkové vlastnosti přeštic-
kých černostrakatých prasat. AF VŠZ v Pra-
ze, 1-86.

• Robina A, Viguera J, Perez-Palacios T, Ma-
yoral AI, Vivo JM, Guillen MT, Ruiz J (2013). 
Carcass and meat quality traits of Iberian 
pigs as affected by sex and crossbreeding 
with different Duroc genetic lines. Span. J. 
Agric. Res., 11: 1057–1067.

• Ročenka 2017. Svaz chovatelů prasat, z.s. 
Dostupné on-line https://www.schpcm.cz/pu-
blikace/rocenka_2017_cz.pdf [cit. 7. 8. 2019]

• Serra A, Buccioni A, Rodriguez-Estrada 
MT, Conte G, Cappucci A, Mele M (2014). 
Fatty acid composition, oxidation status and 
volatile organic compounds in “Colonnata” 
lard from LargeWhite or Cinta Senese pigs 
as affected by curing time. Meat Sci., 97: 
504–512.

• Teixeira A, Rodrigues S (2013). Pork meat 
quality of Preto Alentejano and commercial 
Largewhite Landrace cross. J. Integr. Agric., 
12: 1961–1971.

• Václavková E, Bělková J (2014). Kvalita masa 
přeštických prasat. Náš chov,10, s.36-37.

• Výroční zpráva Národního programu kon-
zervace a využívání genetických zdrojů 
hospodářských zvířat a dalších živočichů 
využívaných pro výživu, zemědělství a lesní 

hospodářství za rok 2018. Výzkumný ústav 
živočišné výroby, 2019. Dostupné on line 
[cit. 3. 9. 2019]: http://genetickezdroje.cz/
wp-content/uploads/2019/04/VZGZ_k-tis-
ku_IB_2019.pdf

• https://www.schpcm.cz/slechteni/gene-
ticky_zdroj_presticke_cernostrakate.
aspx?cast=original [cit.5. 8. 2019]

• http://web2.mendelu.cz/af_291_projek-
ty2/vseo/stranka.php?kod=2150 [cit. 9. 9. 
2019]

• https://plzenoviny.cz/presticke-prase-te-
mer-upadlo-v-zapomneni-tajne-chovy-jej-
-v-minulosti-zachranily-a-dnes-jeho-obli-
ba-znovu-roste/ [cit. 9. 9. 2019]

• https://www.prestice-mesto.cz/mesto/o-
-meste/presticke-prase/ [cit. 9. 9. 2019]

• https://www.schpcm.cz/slechteni/gene-
ticky_zdroj_presticke_cernostrakate.
aspx?cast=original [cit. 5. 8. 2019]

• http://genetickezdroje.cz/narodni-program-
-uvod/narodni-program-prasata-presticke-
-cernostrakate-prase/[cit. 5. 8. 2019]

• http://genetickezdroje-cz.vasestranky.cz/
geneticke-zdroje/co-jsou-geneticke-zdroje/ 
[cit. 19. 8. 2019]

• https://www.schpcm.cz/dotace/geneticke_
zdroje.aspx [cit. 10. 9. 2019]

• http: / /genet ickezdroje.cz/publ ikace/  
[cit. 10. 9. 2019]

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražska_šunka 
[cit. 28. 8. 2019]

• 



35

| PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE – tradice a perspektivy

Přeštice Black Pied pigs – review
Autochthonous animal breeds retain many val-
uable traits, such as a high degree of adapt-
ability to environmental conditions, resistance 
to climate stress, local parasites and patho-
gens, and better use of local feed sources. On 
the contrary, modern breeds, which have been 
bred for intense reproductive and productive 
performance, lose these properties. Original 
breeds are a source of genes useful for im-
proving the health and other characteristics 
of intensive breeds. In the Czech Republic, the 
genetic resources of farm animals include the 
breed of pigs of Preštice Black Pied. This breed 
originates in western Bohemia in the region of 
the towns Přeštice, Domažlice and Klatovy. It 
is characterized by good reproductive perfor-
mance and adaptability for breeding conditions 
and nutrition. The breed is characterized by 
a medium body frame and a very strong con-
stitution. The colour is black and white with-
out the definition of body parts for black and 
white. The ear is flopped. Adult boars reach 
260-280 kg, sows 215-235 kg of live weight. 
Under normal intensive fattening conditions, it 
is characterized by less favourable carcass val-
ue and cannot be compared with performance 
of modern meat breeds and hybrids.

Origin of the breed

From the historical point of view, pigs have 
been kept since ancient times on the territo-
ry of the Czech Republic. In the 15th century, 
documents about pig breeding are known. Pigs 
were kept in extensive conditions, on pastures, 

fields after harvest and in oak and beech for-
ests. By the middle of the 19th century only 
local pigs were bred in the Bohemian and 
Moravian regions. After 1848, foreign breeds 
from England, Germany, Austria, Poland and 
Hungary were imported in order to increase the 
performance of domestic pigs states that the 
Přeštice Black Pied pig was created by cross-
breeding of local pigs with colour breeds from 
England and Germany, especially Cornwall and 
Berkshire. There are known evidence of cross-
breeding with the Swabian-Halls breed. In the 
20th century, a new breeding regulation was 
introduced. The breeding of the Přeštice pigs 
was restricted. During World War II breeding 
of this breed was forbidden and it was kept 
secretly. In 1952 the process of regeneration 
of the breed was started, the process was ter-
minated in 1964 with the declaration of the 
Přeštice Black Pied pig as a separate breed. 
Then the improvement of the breed was started 
in order to increase its fattening and slaughter 
value. The Pietrain, German Saddleback, Eng-
lish Saddleback and Welsh breeds were used 
for this purpose. The breeding of Přeštice Black 
Pied pigs was restricted in the late 1980s and 
early 1990s. This situation was mainly due to 
the higher demands of consumers on lean meat 
in pig carcasses. In 1992, the Preštice Black 
Pied breed was included among the genetic re-
sources and since 1996 it is bred as a closed 
population.
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Breeding aim
According to the Methodology of Breeding of 
the Přeštice Black Pied breed, which is valid for 
the period 2017-2021, the objective of breed-
ing work is stabilization and maintaining of the 
performance and the firm constitution. The 
goal of breeding is not to increase productivity.

Herds of Přeštice Black Pied pigs are not only 
concentrated in Western Bohemia, but in the 
last few years a number of herds have been es-
tablished in Moravia. To apply a valid breeding 
program for this breed, 200-450 sows of 40-
80 breeding boars are required as a basic popu-
lation. In 2018, the population of Přeštice Black 
Pied pigs included 512 sows and 67 boars. The 
largest three herds represent 41% of the total 
number, and the remaining herds are smaller 
but important for maintaining the breed’s di-
versity. The breeding boars are divided into 10 
genealogical lines. Breeding herds are divided 
into two categories - nucleus and reserve. The 
minimum number of animals in reserve herds 
is 7, in the nucleus 15. Nucleus herds are 
those of high importance to the population of 
Přeštice Black Pied pigs, they produce gilts and 
boars for her own herd rebuilding and for other 
breeders, they are PRRS free and every year 
they pass through rating and control. Currently, 
3 herds are recognized as nucleus. Only 121 
sows were kept in 2010, which was historically 
the lowest number. Thanks to the support of 
the Ministry of Agriculture and the involvement 
of other organizations, the numbers of animals 
reach the present level, which is considered 
optimal for the implementation of the breeding 
program. 

Reproduction parameters
The implementation of the hybridization pro-
gram was started in Czechoslovakia in 1972. 
At this time, the breed of the Přeštice Black 
Pied pigs had an equal status with the Lan-
drace breed. Expressed as a percentage of 
maternal breeds, the largest breed was Large 
White, which accounted for 58% of the pop-
ulation, Landrace 18% and Přeštice Black Pied 
16%. At the end of the 80’s, the Přeštice Black 
Pied breed was kept in 8 breeding farms and 
1600 sows were under control of performance. 
From the total of 21 genealogical lines of the 
boars, 16 were used extensively. In 2013 only 
8 % of the sow population of the Přeštice Black 
Pied breed was registered in the herd book, 
the number of boar lines was reduced to 10. 
From the point of view of reproductive perfor-
mance, the breed, like other original breeds, is 
at a lower level than other modern intensive-
ly used breeds. Comparing reproduction re-
sults, it is obvious that the pig is lagging about  
2 piglets / litter (Table 2). It is worth mention-
ing the sow P746 Sena, which has contributed 
to the preservation of the breed in the 60s of 
the 20th century. This sow reached a total of 
13 litters. Its average yield was 14.77 live pig-
lets and 10.77 weaned piglets/litters. 

Production parameters
When evaluating the results of performance 
test, the difference between the current mod-
ern breeds and the Přeštice Black Pied breed 
is very clear. The Přeštice Black Pied breed 
is characterized by lower growth intensity, 
lower lean meat content and higher backfat 
thickness. According to a number of studies, 
the original breeds are characterized by cer-
tain properties that determine the quality of 
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the meat, especially the higher the percent-
age of fat, higher juiciness and tenderness of 
meat. The content of fatty acid is also differ-
ent in original breeds compared to modern pig 
breeds. These parameters are important for 
particular group of consumers choosing meat 
and meat products made from local and native 
breeds. In many countries native pig breeds can 
provide suitable material for the good-quali-
ty products from pork. Developments in pro-
duction performance are also apparent in the 
breed itself, especially in increasing growth 
intensity, increase in lean meat content and 
decrease of backfat level. These changes are 
mainly related to breeding practise in the past 
years, for example improving with the Pietrain 
breed. The Přeštice Black Pied pigs reach worse 
parameters in fattening, that´s why it cannot 
expand into regular pork market. The SEUROP 
system is disadvantageous for breeders. They 
must look for new opportunities, for example in 
regional products.

Carcass value and meat quality
Prior to World War II., Přeštice Black Pied pigs 
were slaughtered at a weight of 70-80 kg and 
used for the production of smoked products, 
especially Prague ham, which was exported 
to European countries and also overseas. The 
Přeštice Black Pied pigs were originally a meat-
fat type, during the regeneration and improving 
by other breeds there was a shift to the type 
fat-meat. Thanks to funding by the Ministry of 
Agriculture, several projects was realised to an-
alyse the growth, slaughter value and quality 
of the breed. The population of this breed has 
been compared with the hybrid combinations 
used in the Czech Republic. For this breed, 
a lower weight gain in fattening period, a high-

er intramuscular fat content and a lower lean 
meat content are typical. In traditional breeds 
the values of backfat thickness are in general 
much higher than those obtained from modern 
breeds that are selected for leaner carcasses. 
With increasing slaughter weight the average 
backfat thickness, weight of meat cuts and bel-
ly and loin eye area increased, while lean meat 
content decreased. Dostálová et al. (2012) 
states that at the same length of fattening pe-
riod, the Přeštice Black Pied pigs reach a lower 
weight, at the age of 186 days the weight of 
hybrid pigs of the combination (BUxL) x (HxPN) 
is 114 kg, but in Přeštice Black Pied pigs 92 kg. 
This corresponds to the average weight gain 
of 860 resp. 650 g/day. Higher proportions 
of intramuscular fat in the meat of Přeštice 
Black Pied pigs are confirmed by Hyšplerová et 
al. (2013), which for this breed is 2.73% and 
1.52% for hybrid pigs. Václavková et al. (2014) 
found at slaughter weight 114 kg intramuscu-
lar fat content of 2.32% and only 51.14% of 
lean meat in the pig carcasses. Dostálová et al. 
(2012) recommend Přeštice Black Pied pigs for 
outdoor conditions due to its resistance and 
adaptability to environmental conditions and 
due to its lower nutrition demands. 
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Produktionsparameter und Qualität 
des Fleisches vom Přeštice-Schwein 

Die ursprünglichen Tierrassen behalten eine 
Reihe wertvoller Eigenschaften, wie z.B. eine 
hohe Anpassungsfähigkeit an die Umweltbe-
dingungen, Resistenz gegen klimabedingten 
Stress, lokale Parasiten und Krankheitserreger 
sowie eine bessere Nutzung der lokalen Futte-
rressourcen. Eine in Tschechien ursprüngliche 
Rasse, die derzeit zu den genetischen Ressou-
rcen gehört, ist die Schweinerasse Přeštické 
černostrakaté (PC). Unter normalen Intensiv-
mastbedingungen hat sie einen eher ungünsti-
gen Schlachtkörperwert. Im Jahr 2018 wurde 
das Přeštice-Schwein in 20 Zuchtstätten ge-
züchtet. Diese umfassten 512 Sauen. Zum 31. 
8. 2018 wurden 67 Eber in das Rassenbuch 
eingetragen. Mit der Einführung eines Hyb-
ridisierungsprogramms in Tschechien (in den 
1970er Jahren) nahm die Rasse eine Position 
ein, die gleichberechtigt mit den Rassen Large 
White (CLW) und Landrace (CL) war. Bei der 
Auswertung der Ergebnisse der eigenen Fort-
pflanzungsleistung gibt es derzeit einen sehr 
deutlichen Unterschied zwischen mütterlichen 
Rassen und der Rasse Přeštice. Letztere hinkt 
zwar im Hinblick auf Wachstum und Muskelan-
teil hinterher, weist jedoch eine höhere Rüc-
kenfetthöhe auf. Die durchschnittliche tägliche 
Zunahme weiblicher Ferkel von der Geburt bis 
zum Ende des Tests der eigenen Fortpflan-
zungsleistung beträgt 670 g / Tag bei CLW, 
698 g / Tag bei CL und 555 g / Tag bei PC. 
Der Muskelanteil, der während des Tests durch 

Ultraschallmessung festgestellt wurde, beträgt 
63,0% für die Rassen CLW und CL sowie 58,5% 
für die Rasse PC. Im Gegensatz dazu beträgt 
die Rückenfetthöhe bei den Rassen CLW und 
CL 0,70 cm bzw. 1,11 cm bei PC. 

Das Přeštice-Schwein erreicht schlech-
tere Mastergebnisse, wodurch es sich nicht 
in der Massenproduktion ausbreiten kann. 
Typisch für diese Rasse sind eine geringe-
re Gewichtszunahme in der Mast, ein höhe-
rer intramuskulärer Fettgehalt und ein ge-
ringerer Magerfleischanteil. Matoušek et al. 
(2016) stellte bei Přeštice-Schweinen, die mit  
106 kg geschlachtet wurden, eine durchschni-
ttliche tägliche Gewichtszunahme von 622 g 
fest. Václavková et al. (2014) gibt an, dass bei 
einem Schlachtgewicht von 114 kg der Anteil 
an intramuskulärem Fett 2,32% und an mage-
rem Fleisch nur 51,14% im Schlachtkörper von 
Přeštice-Schweinen beträgt. Dostálová et al. 
(2012) legt dar, dass bei gleicher Mastdauer 
Přeštice Schweine ein geringeres Gewicht 
erreichen, im Alter von 186 Tagen betrug das 
Gewicht der Hybridschweine (CLW x CL) x (H 
x PN) 114 kg, bei Přeštice-Schweinen 92 kg. 
Ein höherer Anteil an intramuskulärem Fett im 
Fleisch von Přeštice-Schweinen wird von Hy-
šplerová et al. (2013) bestätigt, die für diese 
Rasse einen Wert von 2,73% und für Hybrid-
schweine einen Wert von 1,52% angibt. Nevrkla 
et al. (2018) verglichen die Wachstumsfähig-
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keit und Qualität des Fleisches von Přeštice-
-Schweinen mit Hybridschweinen (CLW x CL) 
x D. Bei nahezu identischen Schlachtgewichten 
wurden geringere Tageszuwächse verzeichnet, 
was eine längere Mastzeit bedeutet. Die Au-
toren fanden einen um 4,6% geringeren Fleis-
chanteil im Kadaver von Přeštice-Schweinen, 
während der intramuskuläre Fettgehalt bei fast 
3% lag. Dostálová et al. (2013) empfiehlt, das 
Přeštice-Schwein dank seiner Widerstandsfähi-

gkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt-
bedingungen sowie seiner niedrigen Nährwer-
te in Freilandhaltung zu züchten. 
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