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Lyska, Straka, Hnědka, Plavka, 
Malina, Jahoda či Hvězda...

Krásná jména pro zvíře, na němž 
kdysi bývaly rodiny bytostně závis-
lé. Zhruba před sto lety se chovala 
kravka snad u každé chalupy a lidé 
si jí velmi vážili.

Aniž si to uvědomujeme, i dnes 
jsme na krávě celoživotně závislí. 
Mléko v různé podobě spotřebo-
vává většina z nás. Kráva je ovšem 
izolována v kravínech nebo stádo 
zahlédneme jen z úctyhodné vzdá-
lenosti. Dřív kravka žila člověku tak 
blízko, jak to jen šlo, zejména v chu-
dých chalupách. A je velmi přizpů-
sobivá.

Kráva inspirující
Kráva může být i dnes inspiru-

jící. Nevěříte? Tak se rozjeďte do 
Pelhřimova, známého města rekor-
dů. V tamním Muzeu Vysočiny na 
zámku pánů z Říčan je až do konce 
prázdnin k vidění ojedinělá výstava 
s úplně obyčejným názvem O Krá-
vě. Bude dospělé i děti bavit.

Muzejníci připravili expozici ve 
spolupráci se zootechniky, porad-
ci chovu, ilustrátorkou i pamětní-
ky, takže se dozvíme mnoho pod-
statného. Lidé z Vysočiny reagovali 
na výzvu muzea a zapůjčili rodin-
né snímky a vzpomínky z bývalého 
hospodaření a soužití svých předků 
s krávou. 

Autorům se podařilo sestavit 
expozici, která poodhaluje histo-
rické zajímavosti spojené s hově-
zím dobytkem. Jeho chov byl  dříve 
neodmyslitelnou součástí každo-
dennosti. Vždyť role krávy zanecha-
la stopy i v naší kultuře a folklóru. 

Kdo by si nevzpomněl na vol-
ské spřežení Přemysla Oráče. To je 
dokonce jedním ze základních sym-
bolů počátků české státnosti...

Výstava se koná s ministerskou 
dotací Podpora tradiční lidové kul-
tury 2020 a provázejí ji autorské 
kresby a malby ilustrátorky Tere-
zy Říčanové. Dnes přinášíme malý 
náhled do expozice. 

Ty krávo, ty vole,
ty jsi ale tele...

Kráva je mimořádně inteligent-
ní citlivé zvíře, které si utváří silné 
emoční vazby. Dobromyslná pova-
ha a užitečnost těchto tvorů zřej-
mě moderní lidstvo přesvědčily, že 
krávy, voli a telata, prostě hovada 
a dobytek, lze obecně pokládat za 
ztělesnění hlouposti. Odtud nejspíš 
ono titulování... 

Přitom ve všech tradičních kul-
turách měl skot výsadní postavení, 
Dodnes se těší úctě v Indii a Nepá-

lu. Kráva dodávající mléko předsta-
vovala božský dar. Býci byli uctívá-
ni jako ztělesnění síly a plodnosti, 
nejznámějším je antický býk Míno-
taurus.

Krav si váží i křesťanské umění, 
bez zobrazení krav nebo orajících 
volků se neobešel snad žádný stře-
dověký rukopis. Ostatně vůl s oslí-
kem jsou součástí vánočního betlé-
mu... 

Jalovice, prvotelka, stelná...
Kráva je výraz pro samici tura 

domácího, která porodila tele (ote-

lila se), a proto dává mléko. Krá-
va prvotelka měla zatím jen jedno 
telátko. Samicím, co ještě mládě 
neměly, se říká jalovice. Kráva, kte-
rá čeká mládě, je stelná. 

Samec tura se nazývá býk. Bývá 
výrazně větší než samice a je hůře 
ovladatelný. Zklidnění zvířete a zvý-
šení jeho tažné síly se dosáhne kast-
rací. Tak se z býka stává vůl. Býkům 
vybraným do chovu se do nozder 
vsazuje kroužek, za který lze zvíře 
uvázat a vést. V minulosti se v kaž-
dé vesnici choval obecní býk, o kte-
rého často pečoval obecní slouha. 

Poprvé krávy rodí ve 2,5 až 
3 letech. Březost trvá devět měsíců, 
kráva se může dožít víc jak 20 let. 

Kráva v medicíně
Ve druhé polovině 18. století zača-

lo v Evropě očkování kravskými 
neštovicemi, které bylo již dávno 
předtím známo v Turecku. Seškráb-
nutý stroupek dobytčí neštovice 
přenesený do ranky na lidské kůži 
dokázal vytvořit protilátky proti 
mnohem nebezpečnějším černým 
neštovicím.

Očkování na svých dětech vyzkou-
šela císařovna Marie Terezie, a když 
se přesvědčila o jeho účinnosti, 
nařídila jej zavést v celé monar-
chii. Černé neštovice u nás vymize-
ly do 40. let 19. století a byly první 
chorobou, kterou se podařilo díky 
očkování zastavit.

Nápady k výrobě sýrů
Pokud máme rádi sýry a chce-

me nahlédnout do taje jejich výro-
by, naplánujme si výlet do Pelhři-
mova na úterý 11. srpna. To se 
totiž v rámci výstavy O Krávě koná 
i přednáška pacovského sýraře o 
výrobě této vyhledávané pochutiny. 
Vstup na akci je zdarma.

Přednáška s ukázkami se koná od 
17 hodin ve freskovém sále zám-
ku pánů z Říčan. Petr Rys vysvětlí 
praktické postupy při výrobě růz-
ných typů sýrů a předvede potřeb-
né vybavení užívané v minulosti i v 
současnosti v různých částech Evro-
py. Prozradí i triky k výrobě sýrů 
použitelné v domácím prostředí. Po 
přednášce se lze zúčastnit komen-
tované prohlídky výstavy O Krávě. 
 -lko-

VZPOMÍNKY na soužití svých předků s krávou. Dobrovolníci zapůjčili na výstavu O Krávě rodinné snímky.  
 Foto: archiv Muzea Vysočiny Pelhřimov

Tip na prázdninový výlet

O Krávě. Letní výstava v Pelhřimově

VÝSTAVU provází obrázky ilustrátor-
ky Terezy Říčanové.

Původním skotem v českých zemích 
byly české červinky, až do roku 1840 
chované v čistokrevné formě. Teprve 
pak došlo k překřižování drobnějšího 
skotu dovezenými plemeny. 

Historii i současnost chovu hovězí-
ho dobytka nejen na Vysočině pro ŽN 
přibližuje Tereza Dodávková, odbor-
ná technička Svazu chovatelů českého 
strakatého skotu z Radešínské Svratky. 
Tématu se budeme v budoucnu věno-
vat, dnes jen malá ukázka. 

V Čechách a na Moravě došlo po tři-
cetileté válce (1618 – 1648) ke znač-
nému poklesu stavu skotu. Proto byl 
zejména na jihočeské zpustošené vel-
kostatky dovážen skot z Rakouska. V 
alpských zemích nakupoval skot už i 

Vilém z Rožmberka. 
Původní česká červinka byla ctěna 

pro své vlastnosti, jako je dobrá při-
způsobivost a dojivost. „Mezi čistými 
červinkami starého typu se vyskytovaly 
červené krávy, tzv. ,lysky´, s bílou trojú-
helníkovou plochou na čele, nebo ,plos-
ky´ s bílou maskou hlavy, také ,šrýmy´ s 
typickým úzkým bílým pruhem po hřbe-
tě i na spodině břicha,“ přibližuje Tereza 
Dodávková.

Časem se ovšem naše červinky 
nemohly vyrovnat dováženým mohut-
nějším plemenům. Proto se na konci 
19. století v Čechách setkáváme s ple-
menem švýckým, picgavským, bern-
ským, simentálským či freiburským. 
„O zlepšování vlastního domácího ple-

mene na podkladě čistokrevné plemenit-
by se tehdy vůbec neuvažovalo. Nejspí-
še proto, že bylo pokládáno za způsob 
mnohem zdlouhavější než křížení,“ říká 
odbornice. 

A tak začaly původní české červinky 
mizet. Přetrvaly jen tam, kde nebyly 
velkostatky a po delší dobu se použí-
vali býci téhož plemene. Vznikaly tak 
určité typické rázy skotu. Východ-
ní Čechy měly své „mourky“, České 
středohoří „skot moskevský“ , západ-
ní Čechy zase „chebské červinky“ , 
Šumava „skot pošumavský“ a jižní 
Čechy měly „jihočeské plavky“. 

Jak Tereza Dodávková popisuje, v 
prvních desetiletích 20. století byli na 
Moravu dováženi především simenští 

býci ze Švýcar, Německa a Rakouska. 
Již po 1. sv. válce se projevilo zlepšo-
vání tvarových a užitkových vlastností 
červenostrakatého skotu. 

Pro zlepšení mléčné užitkovosti se po 
roce 1950 přikročilo ke zušlechťování. 
V horských a podhorských oblastech 
severních a východních Čech ayrshis-
kým skotem, u nás na Českomoravské 
vysočině a v Českém lese švédským 
černobílým skotem a dánským červe-
ným skotem.  

„Oblast Vysočiny byla domovinou pro 
kmen „horský skot českomoravský“. Jeho 
výbornou dojivost, tažnou sílu a výkrm-
nost lze připisovat křížení bernského a 
kravařského kmene,“ uvádí odbornice.
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Jaká byla cesta naší české červinky historií


