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Plemenné standardy a chovné cíle
pro plemena prasat v plemenné knize

A) Aktivně šlechtěné a používané populace
Plemeno: Bílé ušlechtilé (mateřská linie)
Základní charakteristika: Prasata bílá ušlechtilá mají velmi dobré reprodukční vlastnosti, vynikající růstovou
schopnost při velmi dobré konverzi živin a velmi dobrou masnou užitkovost, při čemž však v převažující míře
zachovávají užitkový typ odpovídající mateřským liniím. Kvalita masa je dobrá.
Vyznačují se větším až velkým tělesným rámcem, lehčí hlavou se vzpřímeným uchem, jemnější ale pevnou
kostrou, pevnou konstitucí s vysokým stupněm odolnosti vůči stresům. Barva kůže i štětin je bílá.
Plemeno: Landrase
Základní charakteristika: Prasata landrase se vyznačují velmi dobrými reprodukčními vlastnostmi, vysokou
růstovou intenzitou při velmi dobré konverzi živin a velmi dobrou masnou užitkovostí.
Vyznačují se větším tělesným rámcem, jemnější avšak pevnou kostrou a lehkou hlavou. Uši jsou klopené a
přiměřeně dlouhé. Konstituce může být jemnější avšak pevná s vysokým stupněm odolnosti proti stresům. Barva
kůže i štětin je bílá
Plemeno: Duroc
Základní charakteristika: Prasata plemene duroc jsou v ČR používána jako otcovské plemeno. Vyznačují se
středním až větším rámcem, velmi pevnou (tvrdou) konstitucí, kompaktní tělesnou stavbou, přiměřeně
mohutnou a pevnou kostrou. Výrazným plemenným znakem je plášťově červené-rezavé zbarvení s širokou škálou
odstínů. Ucho je přiměřeně dlouhé, poloklopené. Masný užitkový typ musí být ve všech nejdůležitějších masných
partiích výrazně vyjádřen. Kvalita masa je velmi dobrá.
Vedle masné užitkovosti se vyznačují i velmi dobrou růstovou intenzitou při dobré konverzi živin.
Plemeno: Hampshire
Základní charakteristika: prasata plemene hampshire jsou v ČR používána jako otcovské plemeno. Vyznačují se
středním až větším tělesným rámcem, pevnou konstitucí, pevnou tělesnou stavbou a přiměřeně silnou kostrou.
Hlava je lehčí, ucho vzpřímené. Typickým znakem je sytě černé zbarvení s bílým sedlem, které pokrývá krajinu
plecí a obě hrudní končetiny.
Masný užitkový typ by měl být u všech nejdůležitějších masných partií výrazně a suše vyjádřen. Kvalita masa je
dobrá.
Požadována je dobrá intenzita růstu při přijatelné konverzi živin.
Plemeno: Bílé ušlechtilé (otcovská linie)
Základní charakteristika: Je otcovskou linií bílého ušlechtilého plemene. V charakteristice plemenného typu se
příliš neliší od mateřské linie. Rozdíl spočívá v užitkovém typu, kde je požadováno suché vyjádření masného
užitkového typu s mediální rýhou na hřbetě a kýtě. Barva je rovněž bílá. Tělesný rámec je střední až větší. Kostra
pevná o něco mohutnější než u mateřské linie.
Dále se vyznačuje velmi dobrou růstovou schopností při výborné konverzi živin. Reprodukční vlastnosti jsou
přiměřené chovnému cíli a použití plemene.
Plemeno: České výrazně masné
Základní charakteristika: plemeno České výrazné masné je v ČR používáno jako otcovské. Prasata tohoto
plemene se vyznačují středním až větším tělesným rámcem. Lehčí hlavou, pevnou a přiměřeně mohutnou
kostrou. Selekce směřuje k převažujícímu bílému zbarvení kůže i štětin.
Vyznačuje se výrazně masným užitkovým typem s velmi dobrým osvalením všech rozhodujících masných partií.
Růstová schopnost, jakož i konverze živin je velmi dobrá.
Plemeno: Belgická landrase
Základní charakteristika: plemeno je používáno jako otcovské. Vyznačuje se přiměřenou výkrmovou

schopností a především vysokou masnou užitkovostí.
Prasata jsou středního až většího tělesného rámce s pevnou, dostatečně mohutnou kostrou. Hlava je lehká, uši
klopené. Vývin rozhodujících masných partií je výrazem vynikajícího a suše vyjádřeného masného užitkového
typu s mediální hřbetní rýhou, která přechází až na záď. Barva je bílá.
Plemeno: Pietrain
Základní charakteristika: plemeno pietrain je typicky otcovské plemeno. Vyznačuje se přiměřenou růstovou
schopností s velmi dobrou konverzí živin. Typickou vlastností je vysoce prošlechtěná schopnost vynikající masné
užitkovosti.
Pietranská prasata mají střední až větší tělesný rámec, pevnou a dostatečně mohutnou kostru. Hlava je lehčí, uši
vzpřímené . Charakteristické je jejich černobílé, popř. skvrnité zbarvení s nepravidelným zastoupením černé a
bílé barvy a jejím rozložení po těle.
Požadován je výrazně masný, suše vyjádřený užitkový typ s vynikajícím osvalením všech důležitých masných
partií. Charakteristická je mediální hřbetní rýha končící u kořene ocasu.
B) Genová rezerva
Plemeno: Přeštické černostrakaté
Základní charakteristika: Černostrakatá prasata se vyznačují vynikajícími reprodukčními vlastnostmi,
nenáročností a vysokým stupněm přizpůsobivosti a odolnosti na vnější podmínky prostředí.
Vyznačují se středním tělesným rámcem, velmi pevnou (tvrdou) konstitucí a vynikající odolností vůči stresu.
Barva je černobílá bez vymezení tělesných partií pro černou a bílou barvu. Typickou plemennou charakteristikou
vedle barvu je klopené ucho.
Zpracoval: Ing. Pražák, CSc.

Šlechtitelský cíl platný podle plemen do roku 2020

Počet živě
narozených
selat

Dochov na
prasnici a
rok

Přírůstek v Přírůstek
Podíl LM
UTVU
od narození (FOM)
do testu

Mateřská plemena

15,5

33

1300

475

55-56

Superplodné linie

16,5

35

1350

500

52-53

Duroc, Bílé otcovské,
Hampshire

--

--

1200

450

58-60

Pietrain

--

--

1100

420

62-64
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