
    Prezentace genových zdrojů hospodářských zvířat v Lysé nad Labem 
 
      Na výstavě Zemědělec/Náš chov, která se konala v Lysé nad Labem ve dnech 7. - 10. 10. 
2010 se prezentoval i Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i Praha- Uhříněves, a to expozicí 
plemen hospodářských zvířat, která náleží k národním genovým zdrojům.  
VÚŽV, v.v.i je Ministerstvem zemědělství pověřen koordinační činností v oblasti genových 
zdrojů hospodářských zvířat. Tato jsou v rámci projektu ochrany genových zdrojů plemen 
hospodářských zvířat zařazena do "Národního programu". 
"Národní program" má za úkol podporovat a využívat původní plemena hospodářských zvířat, 
která se vyvinula na území našeho státu přizpůsobovala se po staletí jeho životním 
podmínkám. Zástupci těchto původních plemen jsou odolní, životaschopní, nenároční a 
dlouhověcí, ale v porovnání s komerčně chovanými plemeny nemají požadovanou užitkovost. 
Proto jsou státem, resp. Ministerstvem zemědělství ČR, zařazena do "Národního programu" a 
dotačně podporována. Jejich ochrana spočívá udržováním v "ex situ" – biologického 
materiálu v genobankách v kryokonzervované podobě. Na izolaci a využití se podílí i VÚŽV, 
v.v.i vědeckovýzkumnou činností v oblasti biotechnologických metod. Druhý způsob ochrany 
je pokračování chovu "in situ" – živých zvířat v jejich přirozeném prostředí. 
          Kromě toho, že si návštěvníci mohli prohlédnout zástupce jednotlivých plemen zvířat 
zařazených do "Národního programu", mimo jiné i telata české červinky a českého strakatého 
skotu (viz. přiložené obrázky), připravili pracovníci genetických zdrojů VÚŽV,v.v.i soutěže 
pro naše nejmenší.   
 

 
 

       
         Po celé čtyři dny probíhala pro malé děti 
soutěž o nejhezčí nakreslený obrázek  
hospodářského zvířete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Jeden z vybraných obrázků malířské soutěže, 
který vyhrál cenu jedenáctileté Pavlínce: 
   
         
        



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Žáci prvního stupně se pak mohli zúčastnit 
naučné stezky „Malý hospodář“, která je 
seznamovala s našimi chráněnými plemeny a byla 
zakončena testem, který byl po oba všední dny 
slosován a deset výherců této vědomostní soutěže 
bylo odměněno upomínkovými předměty. 
 
       
 

 
   
        Pro další zájemce o význam a využití Národního programu byla připravena přednáška 
Ing. Evy Němečkové z VÚŽV, v.v.i – „Národní program ochrany genetických zdrojů 
hospodářských zvířat.“ 
       Celý program, který prezentoval Genetické zdroje VÚŽV, v.v.i na výstavě Zemědělec / 
Náš chov, byl pořadateli výstaviště pozitivně ohodnocen a potvrdil do budoucna zájem o akce 
tohoto druhu. 
                                             Jitka Pikousová 
                                             Genové zdroje VÚŽV,v.v.i Uhříněves 


