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Plemena skotu a drůbeže v ČR 

• Skot a drůbež patří mezi nejrozšířenější chovná zvířata v ČR 

• Avšak různé druhy se od sebe liší velikostí, zbarvením, jakostí 
masa a dalších produktů 

 

 

• Jaké živočišné druhy řadíme do drůbeže? 

 

 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hen_with_chickens_in_native_breeding.jpg> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Täschalpe_(Wallis)_mit_Kuh.jpg> 



Plemena drůbeže v ČR 

• Drůbež můžeme rozdělit na hrabavou (kur domácí, krůta 
domácí) a vodní (husa domácí, kachna domácí) 

• Kur domácí je jedním z druhů kura . Česká slepice zlatě 
kropenatá a Šumavanka jsou 2 česká národní plemena 
vyšlechtěná na území ČR. Mnoho plemen pochází ze zahraničí 

• Krůta česká nebo krůta standardní patří mezi klasická plemena 
v naší republice 

česká slepice zlatě kropenatá   bronzová krůta standardní 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Česká_slepice_zlatě_kropenatá_kohout.jpg> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_north_american_turkey_supersaturated.jpg > 



Plemena drůbeže v ČR 

• Národní plemena hus jsou česká husa a česká husa 
chocholatá. Avšak v posledním století jsou vytlačovány 
dováženými plemeny hus (např. italská husa, rýnská husa) 

• Kachny se šlechtily hlavně z kachny divoké a kachny pižmové. 
Vznikly kachny pekingské, pižmové (rovněž plemeno), 
čárkované, saské a mnoho dalších 

 

      česká husa    italská husa 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sê_qaz.JPG > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roman_Tufted_Goose.jpg > 



Plemena skotu v ČR 

• Plemena skotu se dnes poměrně výrazně odlišují. Podle 
hlavního užitku se dělí na dojná a masná. V ČR jsou početnější 
dojená. Většina plemen pochází z tura domácího 

• Český strakatý skot a holštýnský skot (obr. 1) patří mezi 
obvyklá dojená plemena. Strakatý skot je převážně hnědobílý, 
zatím co holštýnský černobílý 

• Masná plemena vypadají jinak než dojená a mají jinou stavbu 
těla. V Česku se chová charolaiský skot (obr. 2) původem  
z Francie a aberdeen-anguský skot ze Skotska 

1.       2. 
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