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Činnost Národního referenčního střediska (NRS)  
V roce 2012 byly zajišťovány následující aktivity schválené poskytovatelem dotace (MZe): 

● pokračování v projektech regenerace české červinky a českého strakatého skotu  – výroba  
embryí, odchov plemenných býčků z embryotransferu (účelové hospodářství VÚŽV, v.v.i.,   
ŠZP Lány ČZU Praha),  umístění na inseminační stanici a odběr inseminačních dávek 

● sběr a uskladnění dalších biologických vzorků pro molekulárně genetický popis plemen  

● kryokonzervace genetického materiálu přeštického prasete, obou plemen ovcí a koz 
(inseminační dávky prostřednictvím IS Kostelec nad Orlicí) 

● rozšíření IS Kostelec nad Orlicí na licentaci IS pro malé přežvýkavce (technické a přípravné 
práce) 

● zajištění kryokonzervace inseminačních dávek ryb a jejich uskladnění v kryobankách 

● zabezpečení provozu centrální banky genetických zdrojů v Bance semene ČMSCH a.s., 
v Hradištku  

● zajištění systému řízeného připařování u drůbeže (centrální líhnutí, výměna plemeníků) 

● doplňování databanky genetických zdrojů a poskytování dat do navazujících databází EFABIS 
a FAO-DADIS 

● návštěvy v chovech a konzultace pro chovatele v oblasti strategie a managementu ochrany 
a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci  

● plnění mezinárodních povinností a zastupování ČR na pravidelných jednáních: jednání 
Národních koordinátorů v rámci ERFP, spolupráce na přípravě evropských a globálních 
projektů FAO, jednání komise genetických zdrojů při FAO, jednání odborných pracovních 
skupin pro ABS (Access and Benefit Sharing) v rámci CBD  

● shromáždění žádostí o podporu udržovatelů genetických zdrojů hospodářských a užitkových 
zvířat, ryb a včel a jejich posouzení, návrh finančních sazeb na jednotlivé předměty podpory a 
projednání v Radě genetických živočišných zdrojů 

● kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací   

● zvyšování informovanosti veřejnosti a podchycení veřejného zájmu, zejména u dětí 
a mládeže, o problematiku ochrany formou přípravy a poskytování cíleně koncipovaných 
výukových materiálů (účast v systému EVVO) 

● doplňování publikací, archivování fotodokumentace, vydávání informačních tiskovin 
a propagačních materiálů pro prezentaci  

 

Rada genetických živočišných zdrojů se v roce 2012 sešla jednou, v březnu.   

Většinu aktivit zajišťovaných spolupracujícími institucemi bylo možné vzhledem k dlouhým termínům 

projednávání dotačních zásad smluvně ošetřit opět v podzimních měsících, i když byly realizovány se 

značnou mírou finanční nejistoty podle potřeb jednotlivých plemen již od počátku roku. 

Ze stejných důvodů byly omezeny zahraniční výjezdy na nejnutnější jednání (pravidelné výroční 

jednání Evropského regionálního střediska pro genetické zdroje (ERFP) v Bratislavě a jednání Mezivládní 

technické skupiny Komise genetických zdrojů FAO v Římě. Jedinou další zahraniční akcí byla účast 

národního koordinátora na technickém workshopu v Zagrebu (Slovinsko) k problematice Nagojského 

protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům, věnovanému specifikům pro režim GZ živočichů  
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Výstupy projektu regenerace české červinky a původní české straky (počty zhotovených a 

uložených embryí, inseminačních dávek a odchovaných plemenných zvířat) jsou uvedeny u příslušných 

plemen. 

V projektu kryokonzervace a obnovy kančích linií přeštického prasete  v Kostelci nad Orlicí byly k 

inseminaci prasnic využity inseminační dávky již nepoužívaných linií uložené v kryobance v Kostelci 

nad Orlicí.  Od 8 prasnic bylo získáno 13 vrhů, z narozených selat bylo 17 prasniček a 6 kanečků 

klasifikováno a uznáno jako plemenný materiál.  

V programu bylo dále odebráno na IS Kostelec nad Orlicí semeno sedmi plemenných kanců přeštického 

prasete, jednoho kozla bílého a jednoho kozla hnědého plemene.  

Z důvodů absence IS pro malé přežvýkavce a po dohodě se Svazem chovatelů ovcí a koz byla 

zahájena technická příprava k rozšíření stávajících kapacit IS Kostelci nad Orlicí tak, aby mohla být 

v roce 2013 licentována i na odběr a konzervaci inseminačních dávek ovcí a koz. 

Kryokonzervaci inseminačních dávek ryb zajistili podle smlouvy pracovníci FROV JUČB ve Vodňanech.  

V rámci kontrolní činnosti navštívili pracovníci NRS chovy šumavské ovce  (BG Karolina Děpoltice – 

šumavská ovce, Ing. Aleš Bukovský, Litice  a Ing. Jaromír Dobrovolný, Rudíkov – česká slepice zlatá 

kropenatá, fa ZEMAS Čejč a.s. – přeštické prase a Bc. Daniela Bukovská, Litice – králík český albín)  

 

PROPAGACE  A VEŘEJNÁ INFORMOVANOST 

Výstavy a prezentace Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů, zajišťované  NRS 

VÚŽV,v.v.i: se v roce 2012 soustředily na dvě hlavní akce, tj. pořádání naučně-populárního programu 

pro děti  „Věda na polích a ve stájích“ v Uhříněvsi ve spolupráci se Šlechtitelskou stanicí Selgen a.s., 

Stupice a speciální program s prezentací chovu českých plemen drůbeže v rámci expozice VÚŽV 

na výstavě Zemědělec- Náš chov v Lysé nad Labem. 

   

foto: archiv VÚŽV, v.v.i.     foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Problematika genetických zdrojů je dále průběžně zdůrazňována v řadě dalších akcí v rámci 

programu environmentálního vzdělávání a v publikacích, týkajících se jednotlivých plemen 

a druhů hospodářských zvířat, zejména ve specializovaných časopisech (Náš chov, Chovatel, 

Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz, Jezdectví, Koně apod.). 
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Činnost ostatních subjektů 

SDRUŽENÍ SRAZ - TOULCŮV DVŮR 

V rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů probíhá aktivní spolupráce 

s Centrem ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze Hostivaři, prostřednictvím sdružení SRAZ. Farma 

slouží k přímé prezentaci národních plemen a využívá se při výukových programech pro všechny typy 

škol - od MŠ po studenty škol vysokých. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2012 pokračovaly 

programy pro školy všech stupňů zaměřené na hospodářská zvířata se zdůrazněním významu 

původních plemen a současně jejich odbornou prezentací. Pro informovanost veřejnosti (každoroční 

návštěva okolo 20 000 osob, zejména rodin s dětmi) je vybudována naučná stezka s informačními 

panely, které seznamují návštěvníky s národními plemeny hospodářských zvířat. 

Seznam chovných zvířat českých plemen na farmě Toulcova dvora v roce 2012: 

huculský kůň: 12 klisen, 1 hříbě odchov  

česká červinka: 1 kráva, 1 jalovice  

přeštické prase: 2 prasnice 

ovce původní valaška: 1 beran, 4 bahnice 

koza bílá krátkosrstá: 1 kozel a 2 kozy  

koza hnědá krátkosrstá: 1 koza  

Králíci: český černopesíkatý  1 + 4, český strakáč: 1 + 1 český červený: 1 + 2  

české husy: 1 houser, 2 husy 

česká zlatá kropenatá slepice: 1 kohout, 14 slepic  

Souhrnný přehled o aktivitách Sdružení SRAZ, Toulcův dvůr v roce 2012, jejichž součástí byla 
prezentace genetických zdrojů: 

 153 výukových programů, kterých se zúčastnilo 2.622 dětí, tj. celkem bylo realizováno 
6.216 účastníkohodin  

 Spolupráce se 172 studenty VŠ, kterým byly zajištěny odborné a  učební praxe a semináře 

 realizováno bylo celkem 12 výchovných a osvětových akcí pro širokou veřejnost, kterých se 
zúčastnilo přes 1.600 osob. 

 

Zvířata z Toulcova dvora byla vystavována na čtyřech regionálních výstavách, na výstavě Chovatel 

v Lysé n.L. získal plemenný kozel ocenění „Nejlepší zvíře výstavy“. Kolekce zvířat byla rovněž 

zapůjčena Výzkumnému ústavu živočišné výroby pro dvoudenní akci pro školy a veřejnost „Věda na 

polích a ve stájích“. 

CENTRUM ROZVOJE CHOVU SLEZSKÉHO NORIKA  

Zpráva o činnosti je uvedena v kapitole Chladnokrevná plemena koní - slezský norik 
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Kryokonzervace 
Kryokonzervace je nedílnou součástí konzervace genofondu plemen zahrnutých do NP GŽZ. 

Uchováván je jak reprodukční materiál - inseminační dávky a embrya, tak materiál určený zejména 

pro charakterizaci a popis genetických zdrojů, monitoring změn v populacích a studium vlastností 

plemen na molekulárně-genetické úrovni, zejména krev, sliny, srst a další tkáně pro izolaci DNA.  

CENTRÁLNÍ KRYOBANKA HRADIŠŤKO 

V roce 2012 bylo přijato 1 245  inseminačních dávek (ID) a 63 embryí české červinky,  2060 ID a 61  

embryí českého strakatého skotu. Vydáno je 203 ID českého strakatého skotu a  85 ID české 

červinky, vše v rámci projektů regenerace původních plemen skotu. 

PRACOVIŠTĚ VÚŽV UHŘÍNĚVES – NETLUKY  

Z výplachů embryí od devíti dárkyň - prvotelek bylo získáno se 71 embryí české červinky 

schopných kryokonzervace, genobanka přijala 63 embryí po čtyřech otcích, 8 embryí bylo předáno 

Střední škole zemědělské a veterinární v Lanškrouně na základě „Dohody o poskytnutí reprodukčního 

materiálu pro regeneraci genetického zdroje“. 

Od býka z odchovu konzervačního nukleu Netluky PO 008  bylo v Inseminační stanici společnosti CRV 

Zásmuky (ISB) odebráno pro uložení v genobance 1245 inseminačních dávek, v prosinci 2012 byl vybrán a 

převeden do ISB Zásmuky potomek býka LAD001. V současné době je v karanténě a připravuje se 

k odběru ID. 

Do inseminační stanice Zásmuky (IS) byli vybráni dva  býci ČESTR z odchovu konzervačního nukleu 

Netluky (ME 184, LC 305) kde se od prosince začalo s odběrem inseminačních dávek (předpoklad 

ukončení odběrů únor 2013) 

Pro genobanku bylo z výplachů  získáno 69 embryí a 1 čerstvé (nemrazitelné) bylo předáno Střední 

škole zemědělské  a veterinární v Lanškrouně na základě „Dohody o poskytnutí reprodukčního 

materiálu pro regeneraci genetického zdroje“. 

PRACOVIŠTĚ KOSTELEC NAD ORLICÍ 

V roce 2012 bylo od sedmi  kanců plemene přeštické černostrakaté odebráno a zamraženo 820 pejet 

semenných dávek pro potřeby Národního programu genetických zdrojů. Ze sedmi odebraných kanců 

je  pět  (ARR 27, ARR 29, PIT 254, PIT 259 a WSN 31)  nově zařazených do plemenitby. Kanec st. 

reg. ARR 27 pochází z ISK Salaš, ostatní odebraná zvířata jsou ze šlechtitelského chovu při VÚŽV 

v Kostelci nad Orlicí. Vydány nebyly žádné ID kanců. 

Uloženo je 46ID kozy krátkosrsté  bílé (nově zařazený kozel v plemenitbě CURT 0472591) a 28ID 

kozy krátkosrsté hnědé (nově zařazený kozel ROKLAN 4897058) z odběrů přímo na farmách. 

Žádná  uložená inseminační dávka  kozlů nebyla vydána. 

ID beranů ovcí šumavských a  valašských nebyly v roce 2012 uloženy ani vydány. 
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INVENTARIZACE KRYOMATERIÁLU  

Tab.1  Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu  

Centrální kryobanka Hradišťko  

Plemeno 
Embrya 
počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 

česká červinka 188 8 10 273 

český strakatý skot 1 133 24 13 712 

starokladrubský kůň 0 31 1406 

huculský kůň 0 5 291 

slezský norik 0 7 443 

českomoravský belgik 0 8 436 

přeštické prase 0 33 159 ID + 434 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 6 143  

koza hnědá krátkosrstá 0 9 202  

šumavská ovce 0 12 357  

Kryobanka Kostelec n.Orlicí  

Plemeno 
Embrya 

počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 

přeštické prase 0 69 6765pejet 

prase CVM 0 8 668 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 12 201 

koza hnědá krátkosrstá 0 3 51 

šumavská ovce 0 45 749 

valašská ovce 0 14 240 

Tab. 2 Přehled kryokonzervovaného biologického materiálu pro izolaci DNA,  genobanka VÚŽV,v.v.i. 

Druh a plemeno Počet vzorků 

Skot :  česká červinka 464 

          německá (hessenská a vestfálská) červinka 43 

          polská červinka 25 

          český strakatý skot 3881 

Ovce:  šumavská ovce 2462 

          valaška 369 

          zušlechtěná valaška 241 

Kozy:  bílá krátkosrstá koza 1117 

          hnědá krátkosrstá koza 1177 

Koně:  starokladrubský kůň 622 

          slezský norik 294 

          českomoravský belgik 410 

          huculský kůň 240 

Drůbež: česká zlatá kropenka 542 

          česká husa 157 

 Králík:moravský modrý   6 

          český strakáč 6 

           český luštič 6 

           český albín 6 

           český červený 6 

           moravský bílý hnědooký 6 

           český černopesíkatý 6 

 Nutrie: český typ standardní nutrie 

             24            moravská nutrie 

           přeštická nutrie 

Pro chovatele české červinky jsou dále k dispozici i inseminační dávky (býci BRY 3,  PO 4 a PO 5, UL 1, ANK 1)  

v depozitu Jihočeského chovatele v Homolích. 
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Pracoviště Vodňany - kryokonzervace spermatu ryb  

Po experimentálním ověření metody, kterou řešitelský tým vyvinul v r. 2011 z jiných prostředků,  

proběhla v roce 2012 ve spolupráci s Rybářstvím Mariánské Lázně s.r.o. kryokonzervace spermatu 

síha marény a síha peledě. Provedeno bylo zmrazování  v termoboxu nad hladinou tekutého dusíku 

v pejetách o objemu 0,5 ml.   

Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu.  

Hodnocení fertility spermií je prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x 

– 4x u mlíčáka s hodnocením procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací.  

 

Tab. 3: Aktuální přehled kryokonzervovaných dávek v kryotubách podle jednotlivých plemen 

a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek 

Druh Plemeno / linie Počet mlíčáků 
Počet 

dávek 
Rok 

Kapr obecný 

Jihočeský lysec BV 6 84 1998, 1999, 2006 

Pohořelický lysec 10 100 2001 

Synt. linie C434 16 164 1998, 2003, 2006 

Synt. linie C435 10 100 2002 

Telčský lysec 10 100 2002 

Třeboňský šupináč 18 180 2001, 2003, 2006 

Jihočeský kapr šupinatý C73 5 50 2003 

Žďárský lysec Žď-L 27 668 2004, 2009 

Milevský lysec MV 30 300 2005, 2007 

Mariánskolázeňský kapr šupinatý ML 10 100 2005 

Lín obecný 

Lín Velkomeziříčský 81 190 1999, 2000, 2007, 2010 

Lín Hlubocký 60 119 1999, 2004 

Lín Táborský 113 196 
1998, 2004, 2007, 2008, 

2011 

Lín Modrý 6 25 2000 

Lín Zlatý 12 85 2000 

Lín Vodňanský 15 34 2007 

Lín Mariánskolázeňský 14 7 2007 

Sumec velký Sumec Hodonínský 9 90 2000, 2004 

 Sumec Vodňanský albinot. 2 20 2000 

 Sumec Vodňanský 2 20 2000 

Jeseter malý čistý druh 51 510 1999, 2001, 2006, 2008 

Vyza velká čistý druh 2 80 2000, 2011 

Pstruh 

obecný f. 
potoční 

Šumavská populace 43 414 2005, 2006, 2008, 2009 

Pstruh 

duhový 
PdD 75 30 350 2009, 2011 

Pstruh 

duhový 
PdD 66 „kamloops“ 15 150 2010 

Síh maréna čistý druh 16 151 2012 

Síh peleď čistý druh 16 142 2012 
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Finanční zajištění Národního programu  

ADMINISTRACE DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Podle ustanovení Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotačních podpor na 

udržování a využívání GZ pro zemědělství byly žádosti jednotlivých subjektů podané prostřednictvím 

příslušných chovatelských svazů postoupeny VÚŽV, po jejich kontrole a sumarizaci navrženy výše 

příspěvku na jednotlivé tituly, tak aby byly vyčerpány finanční prostředky určené k podpoře chovu.  

 

Tab. 4  Náklady na realizaci programu (v tis. Kč) 

 

Koordinace programu 

Činnosti zajišťované NRS - metodické vedení a koordinace, tvorba databází, evidence dat genetických zdrojů, 

analýzy programu jejich šlechtění, provoz genobank, molekulárně-genetická charakterizace plemen, regenerace 

české červinky, speciální testace plemen,  posuzování a prověřování žádostí o dotační podporu a jejich 
kontrola, zajišťování náležité publikace a informovanosti, zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodních dohod 

a zastupování ČR v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska.   

Projekty revitalizace české červinky a ČESTR (embryotransfery, produkce nových embryí, odchovny a 
inseminační stanice  plemenných býků,  produkce ID,)  

1292 

Obnova linií prasat, výroba a kryokonzervace ID kanců, beranů a kozlů (středisko Kostelec n.Orlicí), 

technická příprava IS malých přežvýkavců  
684 

Činnosti zajišťované dalšími subjekty formou kooperačních smluv                                                                1707 

Materiál a služby (udržování genobanky, analýzy pro molekulárně genetický popis, plemenářské a 

veterinární služby,  zajištění výstav a vzdělávacích akcí, tisk publikací a propagačních materiálů)  
765 

Cestovní náklady a vnitrozemská doprava (včetně dopravy zvířat na výstavy) 91 

Poplatky (ERFP) 125 

Odpisy zařízení kryobank, vnitropodnikové náklady (tisk publikací a propagačních materiálů aj.) 1603 

Osobní náklady  733 

Celkem zajištění Národního programu 7000 
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Tab.  5: Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2012 

druh/plemeno počet sazba částka  druh/plemeno počet sazba částka 

SKOT                       česká červinka   819 000  PRASE přeštické   1 460 350 

kráva  BTPM  58 7 000 406  000   prasnice 223 4 450 992 350 

jalovice od 7.měsíce 34 5 000 170 000   kanec 39 12 000 468  000 

jalovička - tele 21 3 000 63 000      

plemeník v chovu 10 18 000 180 000  KRÁLÍCI   202 840 

SKOT                                  ČESTR    96 000   morav.bílý hn. 65 300 19 500 

kráva v KU mléč. užitkovosti 5 12 000 60 000   český luštič 68 280 19 040 

jalovice od 7. měsíce 6 5 000 30 000   morav. modrý 139 160 22 240 

jalovička - tele 2 3 000 6 000   český strakáč 291 160 46 560 

      český albín 147 160 23 520 

KOZY bílé 1 964 700 1 374 800   český červený 139 320 44 480 

KOZY hnědé  909 700 636 300   černopesíkatý 55 500 27 500 

         

OVCE                             šumavka   866 350  NUTRIE      148 600 

bahnice (plem.chov) 691 590 407 690   standard 98 600 58 800 

bahnice v ostatních chovech 1 349 340 458 660   stříbrná 55 600 33 000 

                                      valaška 441 900 396 900   vícebarevná 71 800 56 800 

         

DRŮBEŽ         česká slepice ČZK 210 300 63 000  RYBY 40  3 091 000 

                              česká husa 195 500 97 500    kapr 13 85 000 1 105 000 

       pstruh duhový 4 155 000 620 000 

KONĚ                  starokladrubský   573 000    pstruh potoční 4 130 000 520 000 

klisny ohřebené 22 8 000 176 000    lín 2 66 000 132 000 

klisny v altern.připařování 33 11 000 363 000    síh maréna 1 102 000 102 000 

hřebec/max.3 nejlepší 2 17 000 34 000    síh peleď 2 102 000 204 000 

                                         hucul   499 000    jeseter 3 102 000 306 000 

klisny 53 9 000 477 000    vyza 1 102 000 102 000 

hřebec 2 11 000 22 000      

                                   ČM belgik   808 405  VČELY   312 955 

klisny ohřebené 92 8 000 736 000    plem.matka a 46 3 310 152 260 

klisny v altern. připařování 5 11 000 55 000    plem.matka b 63 1 010 63 630 

hřebec/max.3 nejlepší 1 17 405 17 405    plem.matka c 52 560 29 120 

                                slezský norik   697 000    plem.matka d 76 420 31 920 

klisny ohřebené 76 8 000 608 000    plem.matka e 131 275 36 025 

klisny v altern. připařování 5 11 000 55  000  CELKEM   12 143 000 

1
2
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Stav ochrany a využití plemen uznaných genetických zdrojů 

SKOT 

Česká červinka (ČČ) 

 

foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

 

Stav populace 

V roce 2012 se registrují dva nové chovy, 

v Červeném Hrádku a ve Výprachticích, kam se 

přesunula zvířata z končícího chovu v Sedleci - 

Prčicích. Z celkového počtu 22 chovů registrovaných 

v Národním programu (NP) je devatenáct chovů  

prostých nákazy IBR, dva chovy jsou ozdravené 

a jeden chov je IBR pozitivní. Stavy jednotlivých 

kategorií zvířat ve stávajících dvaceti dvou chovech 

jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab.6  Stav GZ české červinky 

krávy 
jalovice 

nad 6 měs. 

jalovičky            

do 6 měs. 

býčci            

do 6 měs. 

býci 

výkrm 

býci 

plemenní 
CELKEM k 31.12.212 

94 73 5 10 26 10 218 

Plemeníci v chovu  - vývoj linií    

V chovech se uplatňuje deset plemenných býků v přirozené plemenitbě (BRY 007, BRY 009, BRY 010, BRY 

011, BRY 012, PPC 312, PPC 322, PPC 323, PO 007 a  PO 008). 

V inseminaci jsou používány hlavně inseminační dávky býků:  BRY 003, BRY006, BRY008, BRY 009, PO004, 

PO008 a v omezeném množství dávky BRY 005 z důvodu vysokého podílu genů české straky  C12%. 

V Inseminační stanici společnosti CRV Zásmuky (ISB) bylo v dubnu 2012 odebráno pro uložení v genobance 

1245 inseminačních dávek býka PO 008 (potomek PO 004), po odebrání je býk umístěn v přirozené 

plemenitbě. V prosinci 2012 byl vybrán a převeden do ISB Zásmuky potomek býka LAD001. V současné 

době je v karanténě a připravuje se k odběru ID. 

Linie LAD 

V dubnu byl odkoupen ze ŠZP Lány býček po otci LAD 001 a matce 98 943 921, číslo  639 376 021, 

s  26% podílem genů české červinky a 54% podílem genů polské červinky. V prosinci prošel 

základním výběrem, po odebrání ID se počítá s jeho působením v přirozené plemenitbě. 

Tab.7  Protokol ze základního  výběru 
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 Datum  
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Otec  
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CZ000639376021 6.11.2011 LAD 
001 

80 85 83 79 79 81,3 G+ 380 438 120 124 
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Linie URAL 

V červnu se po přenosu embryí uvolněných z GB narodil po otci UL001 a dárkyni 67 626 132 jediný 

býček číslo 501 042 011 s podílem genů české červinky 38% a podílem genů německé červinky 50%. 

Je vybrán a v prosinci  převeden do Odchovny plemenných býků  společnosti CRV Osík. V červenci 

2013 bude absolvovat základní výběr. 

Linie BRYLANT 

Pokračovatele  linie BRY býků BRY 006 a BRY003 s podílem genů české červinky 50%  jsou zatím ve 

stádiu nitroděložního vývoje.  Narození telat se očekává v červenci  2013. 

Linie POLAK 

V linii PO počítáme s odchováním plemenného býčka bez podílu české straky a odebráním  jeho ID. 

Kontrola užitkovosti ( KU ) 

Do kontroly mléčné užitkovosti A4 je zapojen pouze jeden chov - v Netlukách (farma VUŽV,v.v.i., KU 

u tří krav na druhé laktaci). Dojnice se po otelení dojily dvakrát denně po dobu 220 dnů. Krmná 

dávka na začátku laktace odpovídala produkci dvaceti litrů mléka. Dávka jadrného krmiva byla 

snižována v závislosti na nádoji a hmotnosti dojnic, která se zaznamenávala každý měsíc. Za 200 dnů 

laktace byla průměrná produkce mléka 2300 kg a 82 kg bílkoviny, podíl kaseinu z celkového množství 

bílkovin se pohyboval v rozmezí od 74,8% do 78,8%. 

Tab.8  Průměrné hodnoty mléka 90.den, 150.den  a na konci laktace  

  Fáze laktace 
tuk bílkovina kasein laktosa sušina TPS močovina 

g/100ml % % % % % mg/l 

90 dnů 

  

4,13 3,4 2,68 4,82 13,2 9,02 232 

150 dnů 

  

4,08 3,76 2,95 4,64 13,39 9,34 360 

konec laktace  

  

4,72 3,97 2,97 4,23 13,85 9,23 365 

Projekt regenerace plemene – využití kryokonzerovaných embryí a výroba nových 

Z  embryí, kryokonzervovaných v roce 1998 v Lánech se narodilo deset telat (3 býčci a 7 jalovic). Pět 

jalovic je prodáno chovatelům, tři z nich jsou v chovech, které nejsou zařazena mezi GZ (nevyhovují 

požadavkům oddílu A plemenné knihy). 

Ve spolupráci s firmou Bovet.a.s. Sloupnice se uskutečnily  výplachy embryí od devíti dárkyň ze dvou 

chovů (Netluky - farma VUŽV,v.v.i. a Lány ŠZP ČZU). Získalo se 71 embryí schopných 

kryokonzervace, genobanka přijala 63 embryí po čtyřech otcích, 8 embryí (po otci PO 004) bylo 

předáno Střední škole zemědělské  a veterinární v Lanškrouně na základě „Dohody o poskytnutí 

reprodukčního materiálu pro regeneraci genetického zdroje“. 

Tab. 9  Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2012  

registr býka PO 004 BRY 003 BRY 006 BRY009 Celkem 

kryokonzervovaná embrya 80 39 30 3 152 

Plánované aktivity projektu regenerace pro rok 2013 
- Vypláchnut a uložit  embrya od  každého  oteleného zvířete 

- Odchovat,  jako výrazné zlepšovatele podílu genů české červinky,  pokračovatele býků BRY 003 

a BRY 006 s minimálním podílem genů L+X 50%  a odebrat  jejich  ID. 

-  Produkce kvalitních plemenných zvířat pro zájemce z řad chovatelské veřejnosti, školních  

statků, ekologických a agroturistických center. 

- Získávání podkladů pro vyhodnocení růstových a užitkových  vlastností.  
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Český strakatý skot   

 

foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

 

Stav populace 

V roce 2012 je registrováno osm chovů zvířat ČESTR, uznaných 

jako genová rezerva (GZ). Všechna zvířata vedená jako genový 

zdroj jsou zapsána v A oddíle PK a dojnice jsou zařazeny 

v kontrole užitkovosti (KU) A4. Všem jalovicím je před prvním 

zapuštěním na základě rodokmenu a lineárního popisu, 

vypracován individuální připouštěcí plán v ČMSCH Hradišťko. 

Od všech nově narozených jaloviček je uložen  vzorek krve 

v genobance VÚŽV,v.v.i. Stavy jednotlivých kategorií zvířat 

k 31.12.2012 a celkový počet zvířat jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tab.11  Stav GZ ČESTR 

 krávy 
jalovice  

nad 6 měs.  

jalovičky            

do 6 měs.  

býčci            

do 6 měs. 

býci     

výkrm 

býci 

plemenní 

CELKEM k 

31.12.212 

19 17 6 18 2 2 64 

Konzervační nukleus na farmě Netluky VÚŽV,v.v.i  

V dubnu 2012 bylo uloženo do genobanky 1009 inseminačních dávek býka st. reg.  FAN 195, syna po 

FAN 182 a 1051 inseminačních dávek býka str. reg.  HB 302, syna po HB 185.        

Do odchovny plemenných býků v Osíku u Litomyšle (OPB Osík) a následně do inseminační stanice 

Zásmuky (IS) byli vybráni dva  býci, po  otcích  ME 75 a LC 294. Od syna  prvního jmenovaného 

býka, kterému je přidělen st. reg.  ME 184, se začínají odbírat ID v prosinci 2012 a s odběry se 

pokračuje v lednu 2013. Od druhého (s přiděleným st. reg. LC 305) se po měsíční karanténě během 

února 2013 začne s odběry  ID. 

Tab.12  Protokol ze základního  výběru 

Číslo   býka 
 Datum  

narození 
Otec  
reg. 
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CZ000500937011 5.8. 2011 ME 075 81 84 86 83 84 83,4 G+ 410  510 129 133 

CZ000500967011 13.11.2011 LC 295 80 78 83 76 76 79,0 G 373 482 125 130 

         

Embryotransfery  a kryokonzervace 

V roce 2012 se dodalo do genobanky 61 embryí ČESTR po pěti otcích, 8 kryokonzervovaných  embryí 

po FAN 182 a CSM 342 a 1 čerstvé (nemrazitelné) po MKM 220 bylo předáno Střední škole 

zemědělské  a veterinární v Lanškrouně na základě „Dohody o poskytnutí reprodukčního materiálu 

pro regeneraci genetického zdroje“. 
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Tab.13 Výsledky reprodukce v roce 2012 po jednotlivých otcích 

Registr býka 
ME 

075 

ME 

170 

HB 

185 

HB 

207 

FAN 

182 
LC 294 

CSM 

342 

MKM 

220 

BO 

824 

narozená telata 7  1 8 1  3  1 

březí dárkyně i příjemkyně  2  1  2 2 2  

kryokonzervovaná embrya    6  17 2 22 22  

V dubnu 2011 bylo pro firmu  Medito s.r.o, na základě její žádosti o založení chovu genového zdroje 

ČESTR, vydáno z genobanky 15 embryí z původního programu kryokozervace (1999-2004), jedenáct 

embryí se přenášelo a čtyři embrya byla rozpadlá. Po dvou přenosech (28.4.2011 a 11.6.2011) byla  

březí jedna příjemkyně  se zárodkem telete po ME 170 x 26961 502. 12.2.2012 se příjemkyni narodil 

býček č. 707815 021. Další aktivity firma zatím nevyvíjí. 

 Tab. 14  Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2012  

registr býka 
ME    

075 

HB   

185 

HB   

207 

FAN 

182 

LC      

294 

CSM    

342 

MKM 

220 
CELKEM 

kryokonzervovaná embrya 48 77 5 50 2 27 23 232 

Ověření kvality embryí původního programu kryokozervace 

Na základě nízkého počtu oplozených vajíček při použití v embryotransferech se dělal test 

přežitelnosti býčího spermatu u býků LC 294, CSM 342 a BO824. Jejich inseminační dávky dosahují 

po 45 min. od rozmražení aktivitu 10-20%. Východiskem pro zachování linií těchto býků je odchov 

a odběr ID nových plemeníků – synů, pokračovatelů linií (program obnovy linií). Vzhledem 

k omezenému počtu plemenic bude nutné toto řešit individuálním připařovacím plánem tj. omezit 

reprodukci na inseminaci dávkami určených býků uvolněnými z genobanky. 

Syn prvního jmenovaného  býka  prošel základním výběrem a přesune se začátkem roku 2013 do IS.  

Po CSM 342 a BO 824 nejsou narození žádní vhodní potomci k odchovu. Plánuje  se tedy s oživením 

jejich embryí uložených v letech 2000-2003 v genobance. 

Kontrola užitkovosti  

Do kontroly mléčné užitkovosti  A4 jsou zapojeny všechny krávy konzervačního nukleu ČESTR .  

Průměrné ukazatele mléčné užitkovosti ve 100, 200 a 305 dnech jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tab.15  Kontrola užitkovosti krav konzervačního nukleu (n =8) 

pořadí laktace 

100 dnů laktace 200 dnů laktace 305 dnů laktace 

mléko 
(kg) 

bílkoviny 
(kg) 

mléko 
(kg) 

bílkoviny 
( kg) 

mléko 
(kg) 

bílkoviny 
( kg) 

2-8 3057 100 5609 196 6958 258 

 

Plánované aktivity v roce 2013 na farmě Netluky, VUŽV,v.v.i. 

 Pokračování embryotransferů  (uložit v genobance embrya od  každé nově otelené jalovice) 

 Registrovat nové plemenné býky z programu obnovy linií s následnou produkcí inseminačních 

dávek, především pokračovatele  linií, po kterých jsou uchovány ID s horším testem 

přežitelnosti spermií. 

 Produkce kvalitních plemenných zvířat pro zájemce z řad chovatelské veřejnosti, školních  

statků,  ekologických  a agroturistických center 
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PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE  

 

foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace 

V roce 2012 bylo Přeštické černostrakaté plemeno prasat (PC) 

chováno ve 12 chovech. Počet prasnic plemenného jádra ke dni 

31.8.2012 byl 151 ks, počet kanců 22 ks, v druhé polovině roku se 

ještě zvýšil. K 31.12.2012 bylo evidováno 206 prasnic a 42 kanců. 

V porovnání s rokem 2011 tak došlo k nepatrnému zvýšení 

početního stavu. V roce 2012 se do Národního programu uchování 

a využívání genetických zdrojů zapojil podnik Agrova Prusínovice 

(chov Tučapy) a chov paní Hudečkové v Trnavě. Horákova farma 

(chov Čejč) postupně snižovala počet PC v chovu a ke konci roku 

2012 již neměla v evidenci žádné prasnice. Seznam chovů zapojených 

do Národního programu v roce 2012 je uveden v tabulce č. 16. 

Tab. 16. Seznam chovů zapojených do NP a průměrný počet prasnic v roce 2012 

Podnik Chov Průměrný počet prasnic v roce 2012 

Medito s.r.o. Doubravčany 3 

Jihočeská univerzita Školní statek 8 

Žihelský statek a.s. Velká Černá Hať 26 

ZD Mladotice Mladotice 70 

VÚŽV Praha Kostelec nad Orlicí 8 

Miloš Švec Běleč nad Orlicí 9 

Horákova farma  Čejč 11 

Petra Hudečková Trnava 1 

Zemet s.r.o. Tečovice Mysločovice 3 

Zemas a.s. Terezín 9 

Agrova a.s.Prusínovice Tučapy 7 

Ing. Marián Sedlář Pod lesem Cvrčovice 3 

Počet odchovaného potomstva je uveden v následující tabulce č. 17. Celkem bylo odchováno 

232 prasniček a 28 kanečků a klasifikováno (s posouzením TKZ) 142 prasniček a 16 kanečků. To 

znamená, že do chovu bylo vybráno 61 % prasniček a 57 % kanečků.  Oproti předchozím rokům 

došlo ke zvýšení počtu odchovaných prasniček i prasniček určených pro plemenitbu. V porovnání 

s rokem 2011 bylo odchováno o 98 prasniček a o 3 kanečky více.  

Tab. 17  Počet odchovaných plemenných zvířat za rok 2012 

Podnik  
Produkce prasniček Produkce kanečků 

Odchov VU Klas. TKZ Odchov VU Klas. TKZ 

Žihelský statek 22 13 10 4 

Miloš Švec 12 12   

Medito s.r.o. 1 1 1  

ZD Mladotice 169 92 6 5 

VÚŽV Kostelec n.Orl. 18 11 6 4 

Ing. M. Sedlář 10 9 5 3 

Celkem 232 142 28 16 

 

Věková struktura populace PC v roce 2012 byla následující: zapuštěné prasničky tvořily 31 %, 

prasnice na 1. a 2. vrhu 34 %, prasnice na 3.až 5. vrhu tvořily 20 % a prasnice na 5. a dalším vrhu 
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15 % populace plemenic. V porovnání s rokem 2011 se zvýšil podíl zapuštěných plemenic a prasnic 

na 1. a 2. vrhu. 

V tabulce č. 18 je uvedena reprodukční užitkovost prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech 

v roce 2012. Průměrně bylo dosaženo 11,0 všech narozených selat, 10,1 živě narozených a 9,0 

dochovaných selat/prasnici/vrh. Průměrná délka mezidobí činila 164,6 dne a mléčnost 59,8 kg. 

V porovnání s rokem 2011 došlo ke snížení počtu živě narozených selat/prasnici/rok o 1,2 ks na 20,4 

selat. Počet vrhů/prasnici/rok dosáhl úrovně 2,0 vrhu.  

Tab. 18  Reprodukční užitkovost prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech PC v roce 2012 

Podnik 
Počet 

vrhů 

Počet selat Mléčnost  

(kg) 

Mezidobí  

(dny) 

Vrhů/rok 

prasnici Všech Živě Dochov 

Medito s.r.o. 3 10,7 9,7 6,3 - 401,7 1,1 

JČU 15 10,8 9,3 8,8 67,8 155,9 1,9 

Žihelský statek a.s. 22 10,1 9,7 8,9 54,6 154,2 2,1 

ZD Mladotice 160 11,6 10,8 9,6 61,3 153,7 2,3 

VÚŽV Praha 11 10,2 8,1 7,7 - 224,2 1,4 

Miloš Švec 13 10,2 7,2 5,5 - 332,3 1,4 

Horákova farma 27 10,9 9,9 9,5 - 148,2 2,4 

Petra Hudečková 2 2,5 2,5 2,5 - - 1,8 

Zemet s.r.o. 5 10,8 10,0 8,6 64,2 146,5 1,9 

Zemas a.s. 15 10,0 8,7 8,3 44,5 167,2 1,7 

Agrova a.s. 7 11,9 11,4 7,9 - - 0,9 

Ing. M. Sedlář 6 10,7 10,0 7,5 40,2 180,0 1,9 

Užitkovost odchovaného potomstva je uvedena v následující tabulce č. 19.  Průměrný denní přírůstek 

u prasniček dosáhl 529 g (korekce na 90 kg živé hmotnosti), u kanečků 537 g. (korekce na 100 kg 

živé hmotnosti), což je oproti roku 2011 mírné snížení. U prasniček i kanečků došlo také ke snížení 

podílu libového masa, u prasniček o 0,9 % na hodnotu 60,1 % a u kanečků o 0,6 % na hodnotu 

59,7 %. Zároveň byla u obou pohlaví zjištěna  výška špeku na vyšší úrovni v porovnání s předchozím 

rokem (0,89 cm prasničky, 1,05 cm kanečci).  

Tab. 19  Užitkovost odchovaného potomstva v jednotlivých chovech v roce 2012 

Podnik 
Přírůstek (g) LM (%) Výška špeku (cm) 

Prasničky Kanečci Prasničky Kanečci Prasničky Kanečci 

Žihelský statek 497 524 57,5 59,8 1,09 1,09 

Medito s.r.o 420 423 60,8 60,8 0,60 0,84 

ZD Mladotice 537 592 60,7 60,3 0,90 1,07 

VÚŽV 530 572 59,0 60,2 1,00 0,95 

Ing. M. Sedlář 521 478 56,7 58,1 1,19 1,14 

V tabulce č. 20 jsou uvedeny dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra v jednotlivých 

chovech v roce 2012. Z celkových 320 vrhů bylo 190 vrhů čistokrevných a 130 hybridních. Zatímco 

v minulých letech byl sledován trend snižování podílu čistokrevných vrhů v populaci PC, v roce 2011 

došlo k jeho zvýšení ze 49 % (rok 2010) na  59 %. Zabřezávání prasnic bylo na úrovni 87,1 % 

v přirozené plemenitbě a 72,7 % v inseminaci. Podíl inseminace se v roce 2012 snížil na 37,5 % 

a naopak se zvýšil podíl prasnic v přirozené plemenitbě.  



 

 
22 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   

Tab. 20  Dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech v roce 2012 

Podnik 
Počet 

vrhů 

Počet 1. 

vrhů 

Počet 

čistokr.  

Zapuštěno 

celkem 

Přirozená 

plem. 

Zabřez. 

přiroz. 

Zabřez. 

ins.% 

Medito s.r.o. 3  3 7 5 20,0  

JČU 15 8 15 17 17 100,0  

Žihelský statek a.s. 55 2 9 72 21 90,9 80,0 

ZD Mladotice 160 33 160 198 197 93,2  

VÚŽV Praha 11 5 11 35 33 61,1  

Miloš Švec 13 5 13 12 12 58,8  

Horákova farma 27 2 2 28 0  78,8 

Petra Hudečková 2 2 2 4 0  50,0 

Zemet s.r.o. 5 1 5 19 0  38,5 

Zemas a.s. 15 10 10 64 0  25,0 

Agrova a.s. 7 7 7 3 0  87,5 

Ing. M. Sedlář 6 2 6 18 8 20,0 40,0 

Počet a zastoupení kanců podle genealogických linií k 31.12.2012 je uveden v tabulce č. 216.  

Zastoupení v jednotlivých liniích bylo nevyrovnané, v liniích Pirát a Sokolík byl zastoupen pouze 

1 kanec, naopak 7 kanců je v nejpočetnějších liniích Akoga a Amperor.  

Tab. 21  Seznam kanců podle genealogických linií v roce 2012 

Linie Zkratka Kanec  Počet 

Akoga AKG 25,28,31,32,36,40,45 7 

Amperor ARR 25,27,28,29,30,31,32 7 

PC Mason MSP 21,22,25 3 

Pirátek PIT 255,258,259,260,261,266 6 

Pirát PTT 21 1 

Sáčko SC 152,153 2 

Sudet SDE 43,47,48,49,50 5 

Sokolík SOK 295 1 

Viskont VKT 178,179,188,189,190 5 

Wiskont WSN 27,29,30,31,32 5 

Celkem 42 

Vývoj užitkových vlastností přeštického černostrakatého plemene v letech 1998-2012 

Z výsledků je patrný trend zvyšování intenzity růstu při současném zvyšování podílu libového masa 

a snižování výšky špeku, v rámci chovů plemenného jádra klesá velikost vrhu i podíl využití prasnic 

v čistokrevné plemenitbě. 

Tab. 22  Užitkovost prasnic plemenného jádra a odchovaného potomstva v letech 1998 až 2012 

Rok 
Počet selat 

Mléčnost Mezidobí 
Přírůstek % LM Výška špeku 

živě dochov. pras. kan. pras. kan. Pras. kan. 

1998 11,0 9,9 55,0 172,1 525 598 55,9 57,2 1,32 1,32 

2000 11,0 9,6 53,4 161,6 525 603 56,4 58,2 1,26 1,23 

2002 10,9 9,8 59,4 161,2 537 602 58,0 59,7 1,13 1,09 

2004 11,0 9,5 55,8 159,4 517 589 58,8 59,5 1,05 1,12 

2006 10,3 9,4 58,4 160,1 524 573 58,4 58,8 1,11 1,18 

2008 10,1 9,4 57,5 159,2 533 573 59,6 60,5 1,00 1,01 

2009 9,9 9,2 53,7 160,1 544 584 59,7 59,2 0,99 1,12 

2010 10,2 9,3 52,8 159,7 547 596 61,3 61,8 0,82 0,86 

2011 10,5 9,5 55,9 156,5 542 559 61,0 60,3 0,83 1,00 

2012 10,1 9,0 59,8 164,6 529 537 60,1 59,7 0,89 1,05 



 

 
23 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Tab. 23  Dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra chovu PC GZ v letech 1998 až 2012 

Rok 
Počet 
vrhů 

1.vrhů 
v % 

Čistokr. 
vrhů % 

Zabřezávání 

celk. % přir. % ins. % 

1998 754 7,4 68,8 913 80,3 643 82,8 270 72,4 

2000 698 7,0 66,9 739 85,6 512 87,0 227 82,9 

2002 675 11,0 67,5 808 83,4 531 85,7 277 79,9 

2004 611 11,2 71,7 757 83,6 488 88,1 269 74,4 

2006 625 10,2 57,4 735 81,0 402 87,8 333 71,9 

2008 522 14,9 54,0 659 79,1 312 82,9 347 76,2 

2009 451 19,3 48,1 589 77,1 271 78,1 318 76,2 

2010 313 17,6 49,2 413 74,5 174 82,1 239 69,2 

2011 320 17,5 59,5 409 81,3 256 87,1 153 72,7 

2012 319 24,1 76,2 477 75,6 293 84,6 184 61,1 

 

Nukleový chov v Kostelci nad Orlicí v roce 2012 zahrnoval 9 plemenných kanců a 8 prasnic. 

K plemenitbě bylo využíváno 5 kanců, od kterých bylo získáno celkem 116 inseminačních dávek a 393 

pejet, které byly uloženy do kryobanky. Tři kanci byli v průběhu roku prodáni do dalších 

zemědělských podniků, dva kanci byli začátkem roku 2012 vyřazeni z chovu z důvodu problémů 

s pohybovým aparátem. Od 8 prasnic bylo získáno 13 vrhů, z narozených selat bylo 17 prasniček 

a 6 kanečků klasifikováno a uznáno jako plemenný materiál.  

 

V listopadu 2012 se v Kostelci nad Orlicí sešli zástupci chovatelů přeštického černostrakatého 

plemene, plemenářských organizací (Chovservis a.s., Plemenářské služby Otrokovice), Svazu 

chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, VÚŽV a zpracovatelů masa (Amaso CZ, s.r.o.). Cílem 

setkání bylo seznámení se situací v chovu přeštického prasete, se zdravotní situací v jednotlivých 

chovech, s tvorbou připařovacího plánu a možností regenerace některých genealogických linií kanců 

a návrh nové metodiky chovu PC. Na setkání byla projednávána i možnost vytvoření klubu chovatelů 

přeštických prasat a pravidelné setkávání chovatelů a odborné veřejnosti. Na konci roku 2012 byla 

vydána publikace Přeštické černostrakaté prase - živé dědictví po předcích, která bude sloužit 

k propagaci plemene.  

 

 

 

http://www.chovservis.cz/
http://www.kancisalas.cz/kontakty.html
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KONĚ  

Starokladrubský kůň  

 

foto: NH Kladruby 

Rozsah chovu a struktura populace 

Celkový počet starokladrubských koní i v posledních letech mírně 

stoupá (až právě na rok 2012), nedochází však již k tak prudkému 

nárůstu populace jako v období 90.let. Zvyšuje se počet jedinců, 

které řadíme do kategorie ostatní koně (mladí koně do 4 let, koně 

pro hobby a sport), stav plemenných koní (plemenní hřebci, 

plemenné klisny) již víceméně v posledních letech stagnuje.  

V současné době je ve stavu (k  31.12.2012) 56 plemenných 

hřebců (27 běloušů, 29 vraníků) a 483 plemenných klisen (234 bělek, 

249 vranek) u 205 registrovaných chovatelů, do genetického 

zdroje je z celkového stavu 483 plemenných klisen zařazeno 348 

klisen (72.1%) - 159 bělek a 189 vranek. 

Tab. 24 Stavy starokladrubských koní dle barvy a majitele ke dni 31.12.2012 

Kategorie 
NH Kladruby Privátní chov STKL koně 

B V celk B V celk B V celk 

plem.hřebci    18 15 33 9 14 23 27 29 56 

plem.klisny    70 72 142 164 177 351 234 249 483 

│- z nich v GZ 58 69 127 101 120 221 159 189 348 

odchov r.2012 28 31 59 36 32 68 64 63 127 

odchov r.2011 22 30 52 40 24 64 62 54 116 

odchov r.2010 25 34 59 42 35 77 67 69 136 

odchov r.2009 21 29 50 49 40 89 70 69 139 

r. 2008 15 18 33 35 41 76 50 59 109 

r. 2007 6 16 22 50 34 84 56 50 106 

r. 2006 9 5 14 38 30 68 48 35 82 

r. 2005 8 2 10 28 27 55 36 29 65 

r. 2004 2 2 4 15 25 40 17 27 44 

r. 2003 1 1 2 21 14 35 22 15 37 

starší koně 3 2 5 92 116 208* 95 118 213* 

celkem 228 257 485 619 609 1128 847 866 1713 

*Ve stavu PCH jsou započítáni starší koně (narození do roku 2002 včetně), což může být mírně zkreslené, 

neboť majitelé ne vždy nahlásí jejich prodej, úhyn atd., tudíž jich může být méně. 

Přehled soustředěných chovů s počtem 5 a více plemenných klisen: 

L.Dobrovský, Vacenovice      7  plem.klisen a 5 plem.hřebců 

R.Dobrovský,Vacenovice          7  plem.klisen 

Hřebčín Favory s.r.o.,Benice      18  plem.klisen a 2 plem.hřebci 

E.Halenková,St.Město p.Sněž.   15  plem.klisen a 1 plem.hřebec 

E.Šimáčková,Nebanice           9  plem.klisen a 1 plem.hřebec 

Mgr.R.Gronský,Březí u Č.B.   11  plem.klisen 

Bc.V.Davídková.,Blovice         6  plem.klisen  

Š.Šmídová,Žlutice               6  plem.klisen  

E.Hutka,Velký Týnec             5  plem.klisen  

Maneo s.r.o., Brno – Ivanovice    5  plem.klisen a 2 plem.hřebci 
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Stav starokladrubských koní působících v plemenitbě v zahraničí 

(přihlášeni k naší plemenné knize) 

Plemenní hřebci : Rudolfo Rocala VII, majitel Moczulski Robert, Polsko 

Plemenné klisny: Rakousko – 22, Německo – 12, Polsko – 11, Slovensko – 7, USA – 5, Francie – 1, 

Švýcarsko – 1, Kypr – 1, tj. celkem 60.  

 

Graf 1   Vývoj početního stavu populace STKL 

 

 

Tab. 25  Stav populace GZ v r. 2012 a vývoj v letech 2003-2012 

a) - privátní chov : 

Rok Plem. hřebci v GZ  

(B + V) 

Plem. klisny v GZ 

(B + V) 

Plem. klisny celkem 

(B + V) 

Počet 

chovatelů 

2003 18 ( 9 + 9) 160 ( 77 +  83) 237 (121 + 116)   103 

2004 16 ( 7 +  9) 186 ( 92 +  94) 260 (138 + 122)   119 

2005 17 ( 8 +  9) 187 ( 89 +  98) 272 (144 + 128)   120 

2006 18 ( 7 + 11) 192 ( 92 +100) 275 (136 + 139)   134 

2007 20 (10 +10) 201 ( 92 +109) 287 (138 + 149)   142 

2008 17 ( 8 +  9) 204 ( 96 +108) 305 (151 + 154)   150 

2009 21 (10 +11) 217 (101 +116) 330 (161 + 169)   157 

2010 23 (10 +13) 221 (100 +121) 333 (143 + 179) 158 

2011 23 ( 9 + 14) 218 (100 +118) 356 (168 + 188) 169 

2012 22 (8 + 14) 221 (99 + 122) 347 (165 + 182) 164 
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b) - NH Kladruby n.L.,s.p.: 

Rok Plem. hřebci v GZ 

(B + V) 

Plem. klisny v GZ  

(B + V) 

Plem. klisny celkem  

(B + V) 

2003 25 (14 + 11) 140 (73 + 67) 155 (83 + 72) 

2004 27 (15 + 12) 143 (76 + 67) 157 (85 + 72) 

2005 32 (19 + 13) 139 (74 + 65) 153 (83 + 70) 

2006 34 (21 + 13) 147 (76 + 71) 162 (87 + 75) 

2007 38 (21 + 17) 143 (73 + 70) 159 (85 + 74) 

2008 37 (19 + 18) 136 (65 + 71) 152 (77 + 75) 

2009 34 (17 + 17) 127 (59 + 68) 138 (67 + 71) 

             2010  33 (17 + 16) 137 (63 + 74) 152 (74 + 78) 

             2011 34 (20 + 14) 135 (63 + 72) 149 (74 + 75) 

2012 33 (18 + 15) 129 (60 + 69) 144 (72 + 72) 

 

Výsledky reprodukce  

Z výsledků reprodukce klisen je patrné, že v posledních letech dochází k mírnému snižování počtu 

zapuštěných klisen a tedy i k počtu narozených hříbat. 

Graf 2 Počet připouštěných klisen a narozených hříbat v jednotlivých letech podle majitelů 

 

V roce 2011 bylo z celkového stavu plemenných klisen zapuštěno v privátních chovech 135 klisen (tj. 

39% z celkového stavu, s využitím 29 hřebců osmi linií (z toho bylo 17% inseminací dávkami třech 

hřebců), s celkovým počtem 60 narozených hříbat (procento úspěšnosti z inseminace bylo stejné jako 

z přirozeného připouštění). Nově bylo zapuštěno 90 klisen s využitím 24 hřebců, z toho dva v inseminaci. 

V NHK (Kladruby a Slatiňany) bylo v roce 2012 zapuštěno 96 klisen (tj. 66% z celkového stavu) 

s využitím 21 hřebců osmi linií, narodilo se 59 hříbat, (tj. vyšší úspěšnost než v privátních chovech) 

a nově bylo zapuštěno 54 klisen při použití šesti hřebců. 

Pro klisny zařazené do genetického zdroje byl opět zpracován „Alternativní připařovací plán 

starokladrubských klisen“ na rok 2013 pro privátní chovatele, který je k dispozici na webových 
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stránkách NH Kladruby n. L a jeho využití je na úvaze chovatelů. Chovatelé mají možnost využívat 

alternativního připařovacího plánu již od roku 2004. Díky vypsání dotačního titulu na klisnu, která se 

ohřebila po zapuštění hřebcem z doporučené kombinace rodičovského páru, se rodí v posledních 

letech většina hříbat z doporučených kombinací. Jedná se tak o jedince s většinovým podílem krve 

daného plemene v rodokmenu (min. 87,5%) a zároveň není překročena hodnota koeficientu 

příbuzenské plemenitby 6,25 (Fx).  

Trend užitkových vlastností - výsledky bonitací a VZ 

U čtyřletých koní je prováděn lineární popis exteriéru. Tyto údaje jsou v praxi hojně využívány při 

sestavování konkrétních rodičovských párů, k hodnocení plemenných hřebců na základě potomstva 

apod. Systematický sběr těchto dat je podkladem pro celkové hodnocení a charakteristiku „vývoje“ 

resp. udržování plemene v delších časových rozestupech. Zajímavou informaci může poskytnout 

průměrná kohoutková výška hůlková (KVH), zaznamenání některých častěji se vyskytujících vad 

exteriéru, hodnocení typu zvířat zastupujících kmen/rodinu apod. 

Pro zachování charakteristických znaků plemene je třeba klást důraz na původní klasické kmeny 

Generale, Generalissimus, Sacramoso, Solo a Favory. Avšak zároveň podporovat uplatnění kmenů 

neklasických, Siglavi Pakra, Romke, Rudolfo, které vznikly právě za účelem udržení genetické 

variability, nezvyšování stupně příbuzenské plemenitby. 

Důležitá je testace užitkových vlastností hřebců a klisen, kteří by měli být zařazeni do GZ, formou 

výkonnostních zkoušek. I zde je finanční podpora privátních majitelů, kteří jsou ochotni vynaložit 

nemalé úsilí při přípravě koní k ZV, velice důležitá a přínosná.  

V roce 2012 byly uspořádány na jaře výkonnostní zkoušky hřebců v hřebčíně Kladruby nad Labem 

(15.-16.5.2012), na podzim byly uspořádány výkonnostní zkoušky klisen v hřebčíně Slatiňany (17.-

18.9.2012) a v hřebčíně Kladruby n. L (2.-3.10.2012). Zastoupení starokladrubských koní z privátního 

chovu bylo při všech pořádaných výkonnostních zkouškách vysoké.   

 

Tab. 26  Výsledky zkoušek výkonnosti za období 2003 – 2012 

Rok VZ Místo VZ 
Předved. 

hřebců 
Zařaz. hřebců Předved. klisen 

Zařaz. klisen 

HPK-GZ PK-GZ 

2003 

Kladruby 
Slatiňany 
Slatiňany-ZCH 
Benice-ZCH 

7 
7 
3 
1 

2 
2 
1 
1 

11 
6 
19 
14 

1 
- 
1 
5 

8 
5 
14 
5 

2004 

Kladruby 
Slatiňany 
Nebanice-ZCH 
Benice-ZCH 

8 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

10 
20 
7 
10 

6 
7 
2 
5 

4 
10 
4 
3 

2005 
Kladruby hřeb. 
Slatiňany 
Benice-ZCH 

18 
1 
1 

5 
1 
- 

12 
20 
9 

- 
1 
2 

5 
3 
5 

2006 

Kladruby  
Slatiňany-ZCH 
Slatiňany 
 

10 
1 
- 
 

4 
1 
- 
 

15 
6 
10 

5 
1 
- 
 

9 
2 
6 
 

2007 
Kladruby 
Slatiňany 
 

10 
- 
 

5 
- 
 

10 
15 
 

4 
1 
 

4 
9 
 

2008 
Slatiňany  
Kladruby 

6 
2 

1 
- 

18 
4 

2 
- 

13 
3 
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2009 
Slatiňany  
Kladruby 

8 
- 

3 
- 

11 
21 

- 
3 

8 
11 

2010 
Slatiňany  
Kladruby 

8 
4 

3 
1 

11 
21 

- 
3 

8 
11 

2011 
Kladruby 
Slatiňany 

12 
- 

4 
- 

9 
10 

1 
1 

6 
7 

2012 
Kladruby hř. 
Slatiňany kl. 
Kladruby kl. 

3 
- 
- 

2 
- 
- 

- 
12 
20 

- 
5 
8 

- 
6 
7 

 

 

Chovatelské akce,  veřejná informovanost a propagace plemene 

- aktualizace internetových stránek www.nhkladruby.cz: 

 1x ročně (leden 2012) v rozsahu: 
a) kompletní plemenná kniha stkl. koní včetně privátních chovů (u plemenných hřebců doplnění 
fotografií) 

 b) přehled akcí hřebčína a účasti stkl. koní na jiných akcích 
c) všechny dokumenty k chovu (Řád PK, chovatelský a šlechtitelský program, disciplíny zkoušek 
výkonnosti), přehled dotací na genetický zdroj, alternativní připařovací plán, růstová pásma, atd. 
d) zápisy z jednání Rady PK, výsledky VZ, reportáže z různých akcí, fotogalerie atd. – průběžně  

 e) přehled služeb hřebčína, včetně nabídky připouštění hřebců 
 f) aktuální zprávy o dění v NH Kladruby n. L. – průběžně během roku 
 
- účast starokladrubských koní na výstavách a jiných veřejných akcích: 
 Jarní dražba starokladrubských koní v Kladrubech n. L., 31.3.2012 
 Dámský den ve Slatiňanech, 14.4.2012 
 Účast na akci: Noc koní Wels v rámci veletrhu Pferd Wels, Rakousko, 28.-30.4.2012
 Týdenní hiporehabilitační pobyt Roska v Kladrubech n. L., 4.-10.6.2012 
 Účast na Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek 6.-7.7.2012 

Dámský den ve Slatiňanech, 11.8.2012 
Týdenní hiporehabilitační pobyt Roska v Kladrubech n. L., 20.-26.8.2012 
Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 30.8.-4.9.2012 
Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“, 7.-9.9.2012 
Účast se spřežením stkl.koní na krajských dožínkách v Pardubicích, září 2012 
Účast na výstavě v Lysé nad Labem, 21.-23.9.2012 
Účast slavnostního spřežení na Velké pardubické steeplechase, 14.10.2012 
Hubertova jízda na stkl. koních pro příznivce NH Kladruby n. L., 27.10.2012 
Hubertova jízda na stkl. koních pro příznivce NH Kladruby n. L., 10.11.2012 
 

- chovatelské akce: 
 Zkoušky výkonnosti stkl. hřebců Kladruby n. L., 15.-16.5.2012 
 Jarní třídění koní a TO Kladruby n. L., 17.5.2012 
 Jarní třídění koní a TO Slatiňany, 18.5.2012 
 Den koní Kladruby n. L., 26.5.2012 
 Den koní Slatiňany, 2.6.2012 

Velký jezdecký den v Kladrubech n. L., 30.6.2012     
 Zkoušky výkonnosti klisen Slatiňany, 17.-18.9.2012 
 Zkoušky výkonnosti klisen Kladruby n. L., 2.-3.10.2012 
 Podzimní třídění koní a TO Kladruby n. L., 4.10.2012 
 Podzimní třídění koní a TO Slatiňany, 5.10.2012 
 

http://www.nhkladruby.cz/
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- publikace: 
 nástěnný kalendář NH Kladruby n. L. na rok 2012 
 stolní kalendář NH Kladruby n. L. na rok 2012 
 
- články v odborném tisku (Jezdectví, Svět koní, Jezdec) 
 Prezentace starokladrubských koní v magazínu Czech Tourist  
 
- přednášky a semináře: 
 Drezurní soustředění s Š. Charvátovou Slatiňany, 18.-19.2.2012 
 Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní Kladruby n. L., 25.2.2012 
 Seminář a ZZVJ spřežení v Kladrubech n. L., 7.-8.4.2012 
 
 

        

Návrh dalšího postupu managementu plemene  

Stejně jako v předešlých letech bude s ohledem na požadavek EU tzv. „čistokrevného zvířete“ do 

konce roku 2012 navržen připařovací plán na rok 2013 pro všechny klisny zařazené do GZ s návrhem 

účelové dotace na jeho dodržení – alternativní připařovací plán, který bude předán do VÚŽV 

Uhříněves a zveřejněn pro privátní chovatele na našich webových stránkách. 

Prioritou je spolupráce Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. s privátním chovem a to 

především co se týče kvalitních plemenných hřebců a jejich dostupnosti všem chovatelům. 

Kryokonzervace spermatu vybraných plemenných hřebců bude navržena a realizována s ohledem na 

finanční možnosti. 

Bohužel nebyl přijat grant (NAZV), ve kterém měla být Vysokou školou veterinární Brno a VÚŽV 

Uhříněves řešena problematika kontroly dědičnosti zdraví. Budeme hledat další způsoby jak záznamy 

o zdravotním stavu zvířat prakticky využít pro výběr jedinců k chovu, sestavování rodičovských párů, 

v neposlední řadě k definici geneticky podmíněných zdravotních problémů, které by mohly populaci 

starokladrubských koní ohrožovat. 

Kryokonzervace spermatu všech plemenných hřebců (i v majetku NH) by měla být prioritou 

i v dalších letech. Jednalo by se hlavně o další odběry hřebců málopočetných ohrožených kmenů 

Favory, Rudolfo, Romke a  Siglavi Pakra. 
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Chladnokrevná plemena koní  

ČESKOMORAVSKÝ BELGIK (ČMB) 

 
foto: M. Kosová 

Celá populace ČMB je z pohledu původu velmi homogenní. 

Všichni jedinci zařazení do NP jsou příslušníky devíti 

vyjmenovaných hřebčích linií a cca 95 % populace přísluší 

k některé ze 42 vyjmenovaných rodin. Úroveň inbreedingu 

v populaci (koeficient vzájemné příbuznosti jedinců) je 1,413. 

Dlouhodobě se nám daří hodnotu Fx udržovat na této poměrně 

nízké úrovni. Z výše uvedeného vychází i aktuální připařovací 

plán, který zohledňuje především zachování málo početných 

linií při zachování nízkého (do 1,553) Fx.   

Tab. 27  Stav populace GZ ČMB v letech  2005-2012 

Rok Plem. hřebci v GZ Plem. klisny v GZ Plem. klisny zapsané v PK Počet chovatelů 

2005 40 290 1135  

2006 43 313 1130  

2007 47 351 1146  

2008 52 369 1107 842 

2009 61 425 1128 937 

2010 58 386 1039 863 

2011 61 391 1012 853 

2012 62 446 1013 817 

Plemenní hřebci 

Všech 62 plemenných hřebců je zařazeno do GZ, počet stejně jako jejich věková struktura je v posledních 

letech vyhovující. V příštích letech chceme pokračovat ve stabilizaci málopočetných linií (396 Bourgogne 

de Monti (ČMB-L-B03), 26 Miroš (ČMB -L-M03) a 3998 Pandor (ČMB -L-P01). Dva hřebečci linie 26 Miroš 

jsou odchováváni na  testačních odchovnách v Janovicích-Dvorkách a Proseči p. Křemešníkem a dávají 

naději na zachování linie. Po 60 denním testu a následných zkouškách výkonnosti byl licentován hřebec 

1835 Patriot, příslušník málopočetné linie 3998 Pandor (ČMB -L-P01) a s velmi dobrým celkovým 

hodnocením 8,28 b. se dokonce stal vítězem zkoušek ( je zařazen v přirozené plemenitbě v ZH Písek a plánuje 

se jeho zařazení do inseminace).  Hřebec 994 Brix (396 Bourgogne de Monti (ČMB-L-B03) na stanici 

Třebovle má k dispozici dostatek kvalitních klisen. Dále byli zařazeni hřebci 1839 Amír žitavský (7,91 b) 

a 1843 Armin (7,86 b) příslušný k početné linii 426 Aglaé (ČMB-L-A01). 

Tab. 28   Počty zařazovaných hřebců (celkem a po ZV) 

Rok 
ČMB celk. 
/ po ZV 

SN celk. 
/ po ZV 

NOR celk. 
/ po ZV 

Rok 
ČMB celk. 
/ po ZV 

SN celk. 
/ po ZV 

NOR celk. 
/ po ZV 

1995 7/7 3/3 5/5 2004 5/5 2/2 2/2 

1996 6/6 5/5 11/10 2005 6/6 5/5 6/6 

1997 1/1 3/3 6/6 2006 7/7 5/5 7/7 

1998 4/4 1/1 4/4 2007 10/9 4/4 6/6 

1999 4/4 2/2 2/2 2008 8/8 4/4 7/6 

2000 4/4 3/3 6/5 2009 5/4 6/6 9/8 

2001 1/1 2/2 2/2 2010 3/3 4/4 6/6 

2002 3/3 2/2 3/3 2011 7/7 3/3 7/7 

2003 6/6 6/6 9/9 2012 3/3 4/4 0 
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Z tabulky hřebců všech chladnokrevných plemen zařazených v letech 1995-2012 je patrné, že 

naprostá většina hřebců byla zařazena po ZV, počty zařazených hřebců odpovídají velikosti 

a potřebám populací. 

Plemenné klisny 

V roce 2012 bylo do PK zapsáno 59 klisen. 40 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti a 39 klisen bylo 

po ZV nově zařazeno do NP GZ.  V zařazování klisen do PK se nadále projevuje změna 

Šlechtitelského programu a Řádu plemenné knihy ČMB z roku 2010. Více klisen (35) bylo zařazeno do 

oddílu „Plemenná kniha“ oproti 20 klisnám zařazeným do „Hlavní plemenné knihy“.  

Z pohledu udržitelnosti populace je současný stav stabilizovaný. Díky možnosti čerpání dotací 

udržujeme v rámci plemene vysoký podíl čistokrevné plemenitby. Nárůstu populace naopak nesvědčí 

především snižování poptávky po koních v lesním hospodářství způsobené konkurencí moderních 

technologií. V posledních třech letech se jedná o rapidní pokles poptávky, který spolu s dovozem 

levných koní  ze zahraničí, především z Polska, činí naše odchovy hůře prodejnými. Propad počtu 

zapuštěných klisen o 70 je alarmující a Svaz a jeho orgány se tímto problémem intenzivně zabývají. 

Tab. 29  Vývoj počtů zapuštěných klisen ČMB v období let 1996 - 2010  

Rok zap. 
ČMB 

n Celkem n ČP % ČP 

1996 524 (282) 396 (221) 76 

1997 474 (254) 382 (217) 81 

1998 363 (206) 294 (170) 81 

1999 288 (154) 246 (142) 85 

2000 286 (140) 240 (124) 84 

2001 295 (137) 259 (127) 88 

2002 326 (157) 295 (149) 90 

2003 317 (150) 284 (142) 90 

2004 266 (125) 248 (120) 93 

2005 263 (107) 244 (102) 93 

2006 267 (111) 253 (109) 95 

2007 253 (110) 233 (106) 92 

2008 277 (125) 265 (124) 96 

2009 286 (120) 269 (118) 94 

2010 238 (107) 221 (108) 93 

2011 216 ( 83) 204 ( 83) 95 

 
 Legenda: 

 n Celkem  - celkový počet zapuštěných klisen 
 n ČP  - absolutní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 

 % ČP  - relativní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 

  v závorce    - klisny do 7 let věku 

 

Chov GZ in situ 

Chov je velice roztříštěný, což má svá negativa především co se týká managamentu chovu a realizace 

připařovacích plánů, ale i jistá pozitiva, především z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. V roce 2012 

nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře chovatelů. 
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Tab.30  Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene ČMB 

Ks majitel okres kraj 

30 NA HRANICI spol. s r.o., Radvanice 19, 542 12 Trutnov KVH 

 6 Potměšil Josef, Korunní 1251/48,Praha 2 12000 Praha PHA 

 6 Maršálek Václav, Pečetín 13, Klatovy, 339 01  Klatovy PLZ 

 5 Dvořák Jaroslav, Rácov 28, Batelov 558 51 Jihlava VYS 

1-4 813 majitelů   

 

Výkonnostní zkoušky 

Do NP GZ jsou zařazovány pouze klisny, které od r. 1997 absolvovaly výkonnostní zkoušky. V roce 

2012 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 11 místech. Zúčastnilo se jich celkem 102 klisen plemen 

ČMB, N a SN. Z 40 klisen ČMB, které se zkoušek zúčastnily, je úspěšně absolvovalo a do NP GZ bylo 

zařazeno 39 klisen.  

Hřebci absolvovali 60 denní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově. Zkouškou výkonnosti celý test 

úspěšně zakončili všichni 3 hřebci. 

Školení posuzovatelů 

Školení posuzovatelů proběhlo 4.5.2012 v testační odchovně hřebečků p. Zdeňka Hrnčíře v Proseči 

p. Křemešníkem a metodicky jej vedl doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Zúčastnili se jej členové RPK, 

inspektoři chovu a zájemci z řad chovatelů. Vyhodnocení školení včetně porovnání hodnocení 

vybraných posuzovatelů s fotografiemi předváděných koní proběhlo na místě. 

Kryokonzervace 

V r. 2012 nebyla realizována. Jakmile to finanční podmínky dovolí, doporučujeme vytvořit dávky od 

hřebců v majetku státních hřebčinců Písek a Tlumačov, především zástupců máločetných linií. 

Veřejná informovanost a propagace plemene ČMB  

Veřejná informovanost a propagace je prováděna především prostřednictvím časopisu KONĚ, který 

vydává ASCHK ČR za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. Dále prostřednictvím 

internetových stránek www.aschk.cz, příspěvky do  komerčních časopisů a na výstavách, 

přehlídkách, soutěžích, schůzích a setkáních chovatelů. 

Na webových stránkách www.aschk.cz je zveřejněna plemenná kniha ČMB online. Koně zařazení do 

Národního programu jsou v této databázi označeni písmeny GZ.  

Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát 3letých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (7.-9.9.2012), 

doprovodného programu se zúčastnilo na 50 chladnokrevných koní. Konalo se zde mimo jiné MČR 

v absolutním tahu, MČR v ovladatelnosti s kládou a soutěž v orbě O ruchadlo bratranců Veverkových. 

Další významné akce, kterých se účastnily zástupci plemene: MČR v kombinovaných soutěžích 

chladnokrevných koní České Budějovice 15.-16.9.2012, Kůň 2012 Lysá n. Labem (21.-23.9.2012). 

Dále proběhla celá řada místních a oblastních výstav a zástupci plemene se zúčastnili i několika 

zahraničních soutěží např. v Německém Brucku, či na Slovensku. 

http://www.aschk.cz/
http://www.aschk.cz/
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SLEZSKÝ NORIK ( SN )  

Stav populace a management genetického zdroje SN  

Tab. 31  Stav populace GZ SN v letech  2005-2012 

 
foto: M. Kosová 

Rok 
Plem. 

hřebci v GZ 

Plem. 

klisny v GZ 

Plem. klisny 

celkem zapsané 

v PK 

Počet 

chovatelů 

2005 33  370  

2006 35 186 420  

2007 39 211 453  

2008 39 235 438 296 

2009 45 247 461 367 

2010 43 238 464 359 

2011 41 244 476 367 

2012 42 287 479 354 

Plemenní hřebci 

Všech 42 hřebců je zařazeno do NP GZ. Celkový počet plemenných hřebců je vyrovnaný 

a dostačující. V příštích letech chceme pokračovat ve stabilizaci v rámci linií. K výkonnostním 

zkouškám byli vybráni 4 hřebci. Nejlépe hodnocen byl 1840 Nadar, příslušník linie 1747 Neuwirt 

Diamant IX (SN-L-N03), s celkovou známkou za výkonnost 7,82 bodu. Kromě výše uvedeného byli 

zařazeni hřebci 1838 Gibs linie 2262 Gothenscherz (SN-L-G01), 1837 Neugot z Borčic linie 1747 

Neuwirt Diamant IX (SN-L-N03) a 1836 Bar linie 419 Bravo (SN-L-B01). 

Plemenné klisny 

V roce 2012 bylo do PK nově zapsáno 42 klisen. 36 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti. 33 klisen 

bylo po ZV nově zařazeno do NP GZ. 

Z pohledu udržitelnosti populace je současný stav stabilizovaný a přetrvává situace z předešlých let, 

kdy důležitým motivačním prvkem pro chovatele je i možnost čerpání dotací. Nárůstu populace 

naopak nesvědčí její roztříštěnost, ale především snižování poptávky po koních v lesním hospodářství 

způsobené konkurencí moderních technologií.  

Počty zapouštěných klisen příliš nemění. Velmi vysoké procento čistokrevné plemenitby je způsobeno 

především zmiňovanou finanční podporou. Úroveň inbreedingu v aktuální populaci (koeficient 

vzájemné příbuznosti jedinců) je 1,743. Dlouhodobě se nám daří hodnotu Fx udržovat na této 

poměrně nízké úrovni. Z výše uvedeného vychází i aktuální připařovací plán, který zohledňuje 

především zachování málo početných linií při nízkém koeficientu příbuznosti (Fx do 1,553) 

Tab. 32  Vývoj počtů zapuštěných klisen SN v období let 1996 -  2010 

Rok připouštění 

SL. NORIK 

n Celkem n ČP % ČP 

1996 236 (110) 214 (104) 91 

1997 188 ( 81) 165 ( 71) 88 

1998 195 ( 97) 174 ( 87) 89 

1999 180 ( 92) 160 ( 88) 89 

2000 169 ( 94) 156 ( 91) 92 

2001 158 ( 92) 152 ( 90) 96 

2002 146 ( 78) 136 ( 74) 93 
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2003 141 ( 72) 130 ( 66) 92 

2004 150 ( 72) 139 ( 69) 93 

2005 138 ( 67) 131 ( 65) 95 

2006 157 ( 78) 152 ( 76) 97 

2007 172 ( 80) 169 ( 80) 98 

2008 162 (70) 158 (70) 98 

2009 167 (70) 161 (68) 96 

2010 155 (55) 150 (54) 97 

2011 173 (79) 172 (99) 99 

Legenda: 

 n Celkem - celkový počet zapuštěných klisen 

 n ČP  - absolutní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 
 % ČP  - relativní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 

v závorce - klisny do 7 let stáří 

 

Chov GZ in situ 

Chov je velice roztříštěný, což má svá negativa především co se týká managamentu chovu a realizace 

připařovacích plánů, ale i jistá pozitiva, především z pohledu dlouhodobé udržitelnosti.  

Tab. 33  Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene SN 

ks Majitel Okres Kraj 

20 Vítkovská zemědělská s.r.o., Klokočov 747 47 Opava MSL 

8 Král Gustav, Sentice 102, Tišnov 666 03 Brno-venkov JHM 

1-4 352majitelů   

Výkonnostní zkoušky 

Do  NP GZ jsou zařazovány pouze klisny, které od r. 1997 absolvovaly výkonnostní zkoušky. V roce 

2012 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 11 místech. Zúčastnilo se jich celkem 102 klisen plemen 

ČMB, N a SN. Z 36 klisen slezského norika, které se zkoušek zúčastnily, je úspěšně absolvovalo a do 

NP GZ bylo zařazeno 33 klisen.  

Hřebci absolvovali 60ti denní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově. Zkouškou výkonnosti celý test 

úspěšně zakončili všichni 4 hřebci. 

Kryokonzervace 

V r. 2012 nebyla realizována. Jakmile to finanční podmínky dovolí, doporučujeme vytvořit dávky od 

hřebců v majetku státních hřebčinců Písek a Tlumačov, především zástupců máločetných linií. 

Školení posuzovatelů 

Školení posuzovatelů SN proběhlo 4.5.2012 v testační odchovně hřebečků p. Zdeňka Hrnčíře 

v Proseči p. Křemešníkem a metodicky jej vedl Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc.. Zúčastnili se jej 

členové RPK, inspektoři chovu a zájemci z řad chovatelů. Vyhodnocení školení včetně porovnání 

hodnocení vybraných posuzovatelů s fotografiemi předváděných koní proběhlo na místě. 
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Veřejná informovanost a propagace plemene SN  

Veřejná informovanost a propagace je prováděna především prostřednictvím časopisu KONĚ, který 

vydává ASCHK ČR za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. Dále prostřednictvím 

internetových stránek www.aschk.cz, příspěvky do komerčních časopisů a na výstavách, přehlídkách, 

soutěžích, schůzích a setkáních chovatelů. Na webových stránkách www.aschk.cz je zveřejněna 

plemenná kniha SN. Koně zařazení do Národního programu jsou v této databázi označeni písmeny GZ.  

Výstavy a soutěže 

Šampionát tříletých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (7.-

9.9.2012), doprovodného programu se zúčastnilo na 50 chladnokrevných koní. Konalo se zde mimo 

jiné MČR v absolutním tahu, MČR v ovladatelnosti s kládou a soutěž v orbě „O ruchadlo bratranců 

Veverkových“. 

Další významné akce, kterých se účastnily zástupci plemene: MČR v kombinovaných soutěžích 

chladnokrevných koní České Budějovice 15.-16.9.2012, Kůň 2012 Lysá n. Labem (21.-23.9.2012). 

Dále proběhla celá řada místních a oblastních výstav a zástupci plemene se zúčastnili i několika 

zahraničních soutěží např. v Německém Brucku, či na Slovensku. 

Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s. (dále Centrum)  

uskutečnilo v roce 2012 činnosti podle hlavních cílů svých stanov. Kromě významných soutěžních 

a srovnávacích aktivit se soustředilo na práci s veřejností, prezentační mítinky se zástupci plemen 

chladnokrevných koní chovaných v České republice a na vzdělávací semináře.  

K dispozici občanskému sdružení byly chovné klisny, hřebec a hříbata slezského norika ze 

soukromého hřebčínského zařízení Hradčany a plemenný hřebec ze ZH Písek, klisny pana Jiřího 

Drába z Všedobrovic, Jaroslava Rázka z Častolovických Horek (členové CRCHSN Hr., o.s.) a klisna 

z Podorlického skanzenu v Krňovicích. Veřejných soutěží se účastnili další členové se svými vesměs 

mladými koňmi. Vzhledem ke krátké historii Centra to ukazuje, že členy jsou začínající chovatelé 

a majitelé mladých koní, kteří cíleně pokračují za perspektivou. 

Setkání slezského norika 

Otevřená setkání příznivců SN a ostatních chladnokrevných koní, při kterém je připraven vzdělávací a 

osvětový program se uskutečnila v termínech 28.1.2012 (téma – sedlářka Daniela Netíková, výjezd 

do belgického Framontu), 22.4.2012 (téma – slezský norik v ekologickém zemědělství), 24.11.2012 

(téma – hiporehabilitace s pomocí chladnokrevníka, paradrezura, výjezd na ME ve Velké Británii). Pro 

tyto aktivity byl zajištěn soukromý Podorlický skanzen Krňovice a jeho interiéry, včetně stáje s koňmi 

a historického objektu kovárny (http://www.krnovice.cz/).   

Vzdělávací semináře a kurzy  

Jednodenní seminář pro začátečníky, pokročilé a hlavně pro mladé koně a mladé chovatele „Výcvik 

a práce chladnokrevných koní v tahu“  uspořádalo Centrum v kryté jezdecké hale v Kamenici u 

Prahy dne 25.2.2012. Návštěvnost i účast osob s koňmi byla na první aktivitu tohoto typu značná, 

výsledkem je kromě zvyšování odborných osobních kapacit  např. příprava mladého soukromého 

hřebce ČMB (Armin) k šedesátidennímu testu ch. hřebců v Tlumačově. 

http://www.aschk.cz/
http://www.aschk.cz/
http://www.krnovice.cz/
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V průběhu roku 2012 pokračovaly kurzy pro začátečníky i frekventanty včetně souběžného výcviku 

vlastních koní. Účastníci mají výborné výsledky na soutěžích, účastníci z 50% směřují k pořízení 

čistokrevného koně českého chladnokrevného chovu. 

Účast posluchačů narůstá, pro zvyšující se úroveň odborných přednášek občanské sdružení vydává 

frekventantům vzdělávacích kurzů záznamové pracovní deníky s navyšováním hodin praxe i teorie. 

Deníky slouží k zápisům dovedností a získaných vědomostí a jsou dokladem o vzdělávání konkrétní osoby.  

Pracovní knížky koní –pokračuje vydávání záznamových dokumentů koním po absolvované soutěži či 

odborně vedeném výcviku v Centru. Do ZH v Písku byl vrácen ze stanice v Pěčíně v závěru připouštěcího 

období hřebec 1061 Brynet i s Pracovní knížkou, která je záznamem jeho kariéry, další držitelé na stanici 

tak mají o hřebci jasný přehled. Kopie vydaných Pracovních knížek jsou v archivu Centra. 

Soutěže a Zkoušky výkonnosti II.stupně  

V termínu 21.7.2012 ve Všedobrovicích u Prahy občanské sdružení uskutečnilo soutěže na úrovni 

zkoušek výkonnosti II. stupně dle metodiky Centra. Zúčastnilo se 9 chladnokrevných koní a 2 shetlandští 

pony – v uzpůsobených potažních disciplínách. Koně, kteří absolvovali tři povinné disciplíny pro ZV II. 

st., nedosáhli věku 5 let a nebyli hodnoceni podle metodiky. Koně starší, kteří se mohli ucházet 

o splnění ZV II.st., ve všech třech povinných disciplínách nestartovali.  

Na základě výsledků lze konstatovat, že koně, kteří jsou vedeni podle metodiky Centra, mají 

nadstandardní výsledky již v nízkém věku a Výkon podávají i s amatérskými vodiči (profesionální 

vodiči s provozními koňmi nepřevýšili jejich úroveň).  

Projekt „Sociální hiporehabilitace“ 
 

Do pátého roku spolupráce v sociální hipo-

rehabilitaci s Dětským domovem v Potštejně 

vstupuje Centrum s psychoterapeutkou dětí Mgr. 

Martinou Švadlenkovou, která vyhotovuje zápisy 

kazuistiky sledované rizikové skupiny dětí. 

Výstupy vyhodnocuje pracovní skupina - speciální 

pedagog, dětský psychoterapeut a odborný hipolog 

Centra. Pro sociální hiporehabilitaci se jeví 

slezský norik bezkonkurenčním plemenem pro 

jeho tělesné i mentální vybavení. V jednání je 

další uplatnění slezského norika při České 

hiporehabilitační společnosti a vytvoření 

databáze koní vhodných pro hiporehabilitaci. Videozáznam se slezskými noričkami a dětmi ze sociální 

hiporehabilitace byl prezentován na světové hiporehabilitační konferenci v Aténách 2012. Dále je 

v jednání s ČHS sestavení metodiky pro zkoušky v tahu v hiporehabilitaci pro chladnokrevná a další 

plemena. 

Expediční výstup na vrchol Orlických hor Begatrekking – expedice s chladnokrevníky pro termínovou 

náročnost v sezoně nebylo možné uskutečnit i pro veřejnost. Tradiční účastník, Dětský domov 

Potštejn, flexibilně reagoval na vyhlášení posledního klimaticky vhodného termínu k outdooru 

s koňmi a 3.11.2012 absolvoval zkrácenou trasu begatrekkingu s vysokou atraktivitou pro pěší 

nezúčastněné turisty, rekreanty a místní obyvatele. (http://www.centrum-slezsky-norik.cz/?Begatrekking-

Rampuse-/41). 

foto: J. Svobodová 

http://www.centrum-slezsky-norik.cz/?Begatrekking-Rampuse-/41
http://www.centrum-slezsky-norik.cz/?Begatrekking-Rampuse-/41
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V srpnu byl zprostředkován Centrem třídenní pobyt (1.-3.8.2012) s hiporehabilitací osobám s lehkou 

mozkovou dysfunkcí na Hradčanech v Pěčíně. Je to nejúčinnější forma prezentace plemene. 

Zajištění environmentální výchovy a přednášková činnost   

V průběhu roku byl Centrem zajištěn pomocí chladnokrevných koní program environmentální výchovy 

pro mentálně hendikepované osoby z občanského sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou při jejich 

individuálních docházkách s asistentem.  

Návštěva Camphillu, o.s. v Českých Kopistech dne 25.9.2012 vedla k projektování chovatelského 

zázemí a stanovení činností pro pořizovaného koně, pomoc při vyhledání vhodného chladnokrevného 

koně původního plemene v GZ, který bude uplatnitelný v zelinářství a v sociální hiporehabilitaci.  

Z dalších aktivit sloužící propagaci plemene lze uvést např. akci občanského sdružení Symbioza 

z Nebeské Rybné „Orlický sekáč“ (2.6.2012, prezentace využití koňské tažné síly a unikátní 

součinnosti s člověkem, komentovanou předsedkyní sdružení),  

21.4.2012 na „Den koně“ Centrum uspořádalo v součinnosti s Dětským domovem Potštejn malé 

srovnávací závody na dvou lonžích a v tahu s chladnokrevným koněm pro všechny chovance 

domova. Podobně v rámci oslav 60 let založení dětského domova v Potštejně 1.9.2012 se Centrum 

podílelo na programu, který byl velkou interaktivní příležitostí pro neinformovanou veřejnost. 

4.2.2012 se členové Centra zúčastnili v Klokočově u Opavy ve Františkově dvoře „Hovorů K“, 

pořádaných místním chovatelským zařízením v osvětě chovu chladnokrevných koní. 

V rámci Královéhradeckých krajských dožínek 15.9.2012 Chovservis, a.s. tradičně ke spoluúčasti na 

tvorbě programu přizval Centrum s odbornou ukázkou náročného výcviku a přípravy mladého koně 

pro obor hiporehabilitace.  

K tradičním činnostem Centra patří také publikování populárně naučných a odborných chovatelských 

článků do nejvýznamnějšího českého hipologického časopisu Jezdectví. 

V průběhu roku 2012 Centrum zajišťuje vedení a doplňování webových stránek aktualitami z vlastní 

činnosti, informováním chovatelů o chovatelských aktivitách a možnostech. www.centrum-slezsky-norik.cz,  

Vypracování studie  

Pro Správu národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava vypracovalo Centrum odbornou 

studii „Využití národních plemen chladnokrevných koní v NP Šumava“ , která je zahrnuta do projektu 

„Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava“. 

Účast na ME ve Velké Británii 

Ve dnech 13.-15.9.2012 se pan Josef Svoboda a slečna Daniela Svobodová účastnili Mistrovství 

Evropy v těžbě dřeva koněm v Alcesteru (European Horse Logging Championship 2012, UK pod 

záštitou FECTU – Evropského  sdružení tažných koní), na které byli nominováni profesní organizací 

British Horse Loggers.  Pan Svoboda se umístil v singlech s klisnou SN Salvou na třetím místě, 

v párech se Salvou a Agua Brynet S na místě druhém. Slečna Svobodová obsadila místo šesté 

v singlových soutěžích s klisnou Agua Brynet S.. 

 

 

http://www.centrum-slezsky-norik.cz/
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Huculský kůň  

 
foto: M. Kosová 

Současný stav genetického zdroje  

 

Počet plemeníků v NP GZ proti roku 2012 poklesl o 1 hřebce.  

Stav klisen včetně zařazených po výkonnostních zkouškách 

2012 zůstal na shodné úrovni (143 – 2012; 142 – 2011). Všechny 

klisny NP GZ mají evropsky uznanou rodinu zakladatelek.  

 

Plemeníci 

Z osmnácti plemeníků zařazených do NP GZ bylo v roce 2012 v chovu využito 15. Během roku uhynul 

hřebec 1384 Gurgul Ryn. Pro rok 2013 budou nově zařazeni 2 hřebci po zkouškách výkonnosti, kteří 

jsou v populaci téměř nepříbuzní.          

Je nezbytné i nadále věnovat zvýšenou pozornost předvýběru mladých hřebečků, kteří by omladili 

věkový průměr, který u aktivních plemeníků pro NP GZ představuje 13,06 roků (2011- 12,83 r.). 

Současně je nutné při výběru zohledňovat malou příbuznost vybraných hřebců, aby nedošlo 

k nezdůvodněnému zvýšení rizika inbreedingové deprese. K tomu účelu je vypočítáván Fx pro 

všechna hypotetická spojení s klisnami v NP. V chovu NP GZ jsou i nadále využíváni jen čistokrevní 

plemeníci se 100 % původních genů. 

Tab.34   Aktuální zastoupení genealogických linií v hřebčí populaci pro rok 2012 

 Linie Rok Goral Gurgul Oušor Hroby Pietrosu Celkem 

 Počet hřebců  
2008 

8 3 3 2 1 17 

 %v aktivní populaci 47,1 17,6 17,6 11,8 5,9 100 

 Počet hřebců  
2009 

9 3 3 3 1 19 

 %v aktivní populaci 47,4 15,8 15,8 15,8 5,3 100 

 Počet hřebců  
2010 

8 4 3 2 1 18 

 %v aktivní populaci 44,4 22,2 16,7 11,1 5,6 100 

 Počet hřebců  
2011 

9 4 3 2 1 18 

 %v aktivní populaci 50,4 22,2 16,7 11,1 5,6 100 

 Počet hřebců  
2012 

7 2 3 2 1 15 

 %v aktivní populaci 46,7 13,3 20,0 13,3 6,7 100,0 

Mateřská část populace 

V  rámci celé plemenné knihy Huculský kůň bylo nově zařazeno do chovu  pouze 25 klisen. Z nich 14 

vykonalo zkoušky výkonnosti, ale požadavky na zařazení do GZ splnilo jen 10. V aktualizovaném 

seznamu NP GZ pro rok 2012 je celkem 143 klisen (142 klisen 2011). Důvody malého počtu 

zařazených mladých klisen jsou především ve stále málo uspokojivé reprodukční aktivitě. 

Seznam klisen v GZ nadále zůstává do značné míry pouze evidencí potenciálních matek a v praxi jsou 

v řadě případů stále, jak jsme již zmínili v minulých letech, produkováni jedinci na úrovni koně 

nevhodného k zařazení do NP GZ.  Jak plyne z níže uvedené tabulky, věková struktura samičí části 
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zařazené populace do NP GZ v roce 2012 zůstává v zásadě na loňské úrovni. Stále vysoký průměrný 

věk je především výsledkem zmíněné nízké reprodukce. 

Tab.35  Vývoj věkové struktury huculských klisen do GZ  
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3 a 4  15 12 4 13 8 9 8,9 7,3 8,9 8,9 5,6 6,3 

5 8 7 6 2 9 5 4,8 4,3 1,4 1,4 6,3 3,5 

6 8 7 7 8 2 9 4,8 4,3 5,5 5,5 1,4 6,3 

7 9 7 7 6 8 2 5,4 4,3 4,1 4,1 5,6 1,4 

8 8 9 7 7 5 8 4,8 5,5 4,8 4,8 3,5 5,6 

9 6 7 7 7 7 5 3,6 4,3 4,8 4,8 4,9 3,5 

10 7 6 7 9 7 7 4,2 3,7 6,2 6,2 4,9 4,9 

11 7 7 8 7 9 7 4,2 4,3 4,8 4,8 6,3 4,9 

12 15 7 9 6 6 9 8,9 4,3 4,1 4,1 4,2 6,3 

13 10 14 9 8 7 6 6,0 8,5 5,5 5,5 4,9 4,2 

14 5 10 9 6 8 5 3,0 6,1 4,1 4,1 5,6 3,5 

15 14 4 10 12 5 8 8,3 2,4 8,2 8,2 3,5 5,6 

16 10 14 10 8 11 5 6,0 8,5 5,5 5,5 7,7 3,5 

17 10 10 11 2 8 10 6,0 6,1 1,4 1,4 5,6 7,0 

18 4 9 13 9 2 8 2,4 5,5 6,2 6,2 1,4 5,3 

19 4 3 14 10 9 2 2,4 1,8 6,8 6,8 6,3 1,4 

20 a > 28 31 34 26 31 38 16,7 18,9 17,8 17,8 21,8 26,6 

 Celkem  168 164 172 146 142 143 100 100 100 100 100 100 

Věkový 

 průměr 
12,9 13,6 14,0 13,5 13,9 14,3      

 

 

Genealogická příslušnost klisen aktivní populace NP GZ huculského koně v ČR 

Požadavkem plného uznání původů huculských koní v rámci mezinárodní organizace HIF je zpracování 

genealogické příslušnosti jedinců až k mezinárodně uznaným zakladatelkám původních rodin. Podle 

rozhodnutí Rady PK a platného ŘPK je plemenná kniha huculských koní uzavřená a postupně ji budou tvořit 

jen jedinci, kteří přísluší k uznaným rodinám, kmenům a liniím. V souladu s tím a s platnou metodikou 

ochrany NP GZ huculský kůň byla proto zpracována genealogická struktura zařaditelných klisen ČR do NPGZ 

podle příslušnosti až k  zakladatelkám rodin huculského koně.  

V České republice jsou v rámci celé PK chovány klisny 30 genealogických rodin. V současné populaci 

potenciálně zařaditelných klisen do NP GZ (bez importů) se vyskytuje i nadále potomstvo celkem 18 

zakladatelek. Rodiny jsou za pomoci navrženého softwaru zpracovány do podoby schémat, které  

jsou založeny u zpracovatele, tj. ACHHK.  

Aktuální samičí populace NP GZ je tvořena potomky 36 plemeníků včetně nově zařazených klisen 

v roce 2012 (36 v roce 2011; 36 v roce 2010; 40 v roce 2009; 37 v roce 2008; 40 v roce 2007; 41 

v roce 2006 a 40 v roce 2005), čtyř základních hřebčích genealogických linií, jedné zástupkyně 

rumunské a jedné polské linie. Zastoupení jednotlivých linií znázorňuje následující tabulka, která 

přináší srovnání posledních let. Ze srovnání je zřejmé, že zastoupení genealogických hřebčích linií 



 

 
40 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   

v mateřské části populace NP GZ se v zásadě nezměnilo. Nejrozšířenější zůstává linie Goral a Gurgul, 

nejméně zastoupená je nadále linie Hroby (pomineme-li jednu zástupkyni linie Polan a Prislop).  

Tab.36  Zastoupení linií hřebců v samičí populaci 

Linie Gurgul  Goral Oušor Hroby Polan Prislop Celkem 

 Počet klisen 2005 65 54 36 11 1 0 167 

 %v aktivní populaci 38,9 32,3 21,6 6,6 0,6 0,0 100 

 Počet klisen 2006 67 60 36 11 1 0 175 

 %v aktivní populaci 38,3 34,3 20,6 6,3 0,6 0,0 100 

 Počet klisen 2007 67 61 36 10 1 0 175 

 %v aktivní populaci 38,3 34,9 20,6 5,7 0,6 0,0 100 

 Počet klisen 2008 65 55 33 10 1 0 164 

 %v aktivní populaci 39,6 33,5 20,1 6,1 0,6 0,0 100 

 Počet klisen 2009 66 58 35 12 1 0 172 

 %v aktivní populaci 38,4 33,7 20,3 7,0 0,6 0,0 100 

 Počet klisen 2010 50 53 26 13 1 3 146 

 %v aktivní populaci 34,2 36,3 17,8 8,9 0,7 2,1 100 

 Počet klisen 2011 48 51 26 13 1 3 142 

 %v aktivní populaci 33,8 35,9 18,3 9,2 0,7 2,1 100 

 Počet klisen 2012 54 46 28 11 1 3 143 

 %v aktivní populaci 37,8 32,2 19,6 7,7 0,7 2,1 100,0 

Podíl původních huculských genů aktuální populace klisen v GZ se proti minulému roku v zásadě 

nezměnil: 

Tab. 37   Podíl huculských genů v populaci klisen CZ 

% huculských genů 100% 93,80% 90,60% 87,50% 81,30% Celkem 

Klisen 2012 93 27 4 19 0 143 

 65,03 18,88 2,80 13,29 0,00 100 

Klisen 2011 95 25 4 18 0 142 

% 66,90 17,61 2,82 12,68 0,00 100 

Klisen 2010 94 27 7 18 0 146 

% 64,38 18,49 4,79 12,33 0,00 100 

Klisen 2009 112 31 10 19 0 172 

% 65,12 18,02 5,81 11,05 0,00 100 

Klisen 2008 103 33 10 20 0 166 

% 62,05 19,88 6,02 12,05 0,00 100 

Klisen 2007 101 33 10 31 0 175 

% 57,71 18,86 5,71 17,71 0,00 100 

Klisen 2006 98 33 10 34 0 175 

% 56,00 18,86 5,71 19,43 0,00 100 

Podíl populace klisen zařazených do GZ se známou výkonnostní zkouškou 

Klisny zařazené před rokem 1998 nebyly u nás po určité období výkonnostním zkouškám 

podrobovány. Od uvedeného data jsou do NP GZ zařazovány pouze klisny s úspěšně vykonanou 

zkouškou výkonnosti typu „A“. Aktuální samičí populace NP GZ má vykonány všestranné výkonnostní 

zkoušky podle platných pravidel typu „A“ ve  107 případech, tj. 74,8 %. (Proti minulému roku jde 

o navýšení o dalších + 1,6 %). Zde je vhodné poznamenat, že počínaje rokem 2009 byly obnoveny 

jednostranné zkoušky typu „B“, které rozšiřují přezkoušení charakteru, (základního výkonnostního 

faktoru koně), především pro klisny stojící mimo zařaditelnou část populace do NP GZ.  
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Příbuznost klisen zařazených v NP GZ charakterizovaná průměrným koeficientem příbuzenské 

plemenitby dosahuje v současné době Fx = 3,50  (v roce 2011 Fx = 3,56; v roce 2010 Fx = 3,62; 

v roce 2009 Fx = 3,93; v roce 2008 Fx = 3,47; v roce 2007 = 3,35).  Hodnotu Fx vyšší než 5,0 

deklaruje 23,08 %, tj. 33 klisen (v roce 2011 35 klisen, v roce 2010 38, v roce 2009 46 klisen; v roce 

2008 40 klisen; v roce 2007 42 klisen). Můžeme tedy říci, že průměrná příbuznost populace klisen 

v NP GZ se daří zachovat na požadované úrovni.  

Přijatá opatření v oblasti připouštění plemeníků, ekonomicky podporující pouze páření    s produkcí 

potomků s nižším Fx, je proto jistě správné. Klisen pocházejících ze zcela nepříbuzné plemenitby je 

pouze 6 (n= 143), shodně jako v roce 2011 6 (n=142); a 2010 6 (n=146); v roce 2009 5 (n=172). 

Podrobnější zastoupení plyne z níže uvedené tabulky.  

Tab.38  Koeficienty příbuzenské plemenitby 
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Počet 2012 75 35 11 18 2 1 1 143 

% 52,45 24,48 7,69 12,59 1,40 0,70 0,70 100 

Počet 2011 72 34 13 18 2 2 1 142 

% 50,70 23,94 9,15 12,68 1,41 1,41 0,70 100 

Počet 2010 73 36 12 21 2 1 1 146 

% 50,00 24,66 8,22 14,38 1,37 0,68 0,68 100 

Počet 2009 78 48 15 22 3 3 3 172 

% 45,35 27,91 8,72 12,79 1,74 1,74 1,74 100 

Počet 2008 84 40 20 12 6 0 2 164 

% 51,22 24,39 12,20 7,32 3,66 0,00 1,22 100 

Počet 2007 94 39 20 13 6 1 2 175 

% 53,71 22,29 11,43 7,43 3,43 0,57 1,14 100 

Počet 2006 97 37 19 13 6 1 2 175 

% 55,43 21,14 10,86 7,43 3,43 0,57 1,14 100 

Chov in situ 

Chov klisen zařazených do NP GZ huculského koně ČR je stále realizován v podmínkách značné 

roztříštěnosti chovu, což s sebou nese některá negativa. Jde nejen o způsob a kvalitu podmínek 

vnějšího prostředí, ale především obtížně zajistitelné žádoucí připouštění optimalizovaných kombinací 

rodičovských párů s ohledem na lokální umístění plemeníků, kteří jsou v rozhodující většině 

v majetku konkrétních soukromých chovatelů.  

Koncentraci v profilových chovech, které především zasahují do pohybu kvality aktivního podílu GZ, 

přináší níže uvedená tabulka. Podíl chovatelů s chovem jedné až dvou klisen v aktuální populaci NP 

GZ  proti roku 2010 o 5,8 % poklesl. Jde však v zásadě o důsledek zmíněného vyřazení starých, 

reprodukčně neaktivních klisen.  
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Tab.39  Koncentrace chovu GZ huculského koně 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chov – lokalita 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 
Klisen 

% 

F. Hucul -

J.Hora 

21 

13,5 

23 

15 

27 

16,2 

30 

17,1 

31 

17,7 

26 

15,9 

25 

14,5 

22 

15,1 

23 

16,2 

24           

16,6 

Peter - Dubová 

Hora 

10 

6,4 

13 

8,5 

13 

7,8 

13 

7,4 

11 

6,3 

11 

6,7 

13 

7,6 

15 

10,3 

15 

10,6 

10         

6,9 

Zmrzlík Praha 
16 

10,3 

19 

12,4 

17 

10,2 

17 

9,7 

9 

5,1 
0 

14 

8,1 

13 

8,9 

14 

9,9 

11        

7,6 

ZOO Praha 0 0 0 0 
8 

4,6 

8 

4,9 

1 

0,6 
0 0 0 

Ing. Tetzeli  

Březí 

12 

7,7 

11 

7,1 

10 

6 

14 

8 

13 

7,4 

11 

6,7 

10 

5,8 

12 

8,2 

12 

8,5 

14         

9,7 

Klein  -            

H. Slavkov 

7 

4,5 

7 

4,6 

7 

4,2 

10 

5,7 

10 

5,7 

13 

7,9 

12 

7 

9 

6,2 

9 

6,4 

9         

6,2 

Vopravil - 

Cunkov 

5 

3,2 

5 

3,3 

5 

3 

4 

2,3 

7 

4 

5 

3 

4 

2,3 

4 

2,7 

6 

4,2 

6                  

4,1 

Krecbach – 

Adršpach 

4 

2,5 

4 

2,6 

4 

2,4 

4 

2,3 

4 

2,3 

4 

2,4 

4 

2,3 

4 

2,7 

4 

2,8 

4                  

2,8 

Ostatní, 1 až 2 

klisny 

81 

51,9 

71 

46,4 

84 

50,3 

83 

47,4 

82 

46,9 

86 

52,4 

89 

51,7 

67 

45,9 

59 

41,5 

67              

46,2 

Celkem ČR 156 153 167 175 175 164 172 146 142 143                 

 

Pro potřeby uchování genetického materiálu byly všem nově vybraným klisnám do NP GZ odebrány 

vzorky krve a odevzdány do genobanky VÚŽV Uhříněves v.v.i., celkem bylo v roce 2012 odevzdáno 

nově 12 vzorků. 

Pověřené osobě VÚŽV v.v.i. byla předána souhrnná žádost o dotace dle platných zásad pro rok 2012 

v řádném termínu. Originály žádostí jednotlivých chovatelů jsou po kontrole archivovány 

u zpracovatele. Celkem pro rok 2012 je požadována podpora pro 53 klisen a dvou plemeníků. (V roce 

2004 - 51 klisen; v roce 2005 - 46 klisen; v roce 2006 - 47 klisen; v roce 2007 - 46 klisen; v roce 

2008 - 28 klisen; v roce 2009 - 39 klisen; v roce 2010 - 43 klisen a dva plemeníci; v roce 2011 - 42 

klisen a tří plemeníků). Z uvedené vývojové řady je zřejmé, že se nepříznivý trend podporovaných 

matek začíná měnit k požadovanému směru, nikoliv však v potřebném počtu a stále nedosahuje 

úrovně před rokem 2007. 

Postupná fyzická kontrola klisen zařazených v genetickém zdroji  a tvorba fotobáze. 

Průběžně probíhá postupná kontrola klisen potenciálně zařazených do GZ. Současně s fyzickou 

kontrolou zvířat probíhá i tvorba fotobáze. Předpokládáme, že v uvedené činnosti bude pokračováno 

v roce 2013 od května. Fotografie zpracované digitálně jsou  uloženy u ACHHK. 

Výpočet koeficientu příbuznosti Fx pro predikci  hypotetických rodičovských spojení  

S přihlédnutím k velikosti populace a zamezení nežádoucího růstu příbuznosti  huculských klisen 

zařazených v NP GZ bylo i v roce 2012 přistoupeno k vytvoření podkladů pro optimalizaci 

připařovacích plánů.  

Aby bylo umožněno běžnému chovateli sledovat a cílevědomě řídit připařovací plán právě z tohoto 

aspektu, zpracovali jsme obdobně jako v dřívějších letech pro všechny aktuálně zařazené klisny v NP 
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GZ predikci Fx všech možných potomků se všemi aktuálními plemeníky (143 klisen x 18 plemeníků = 

2574 predikcí Fx  u hypotetických potomků).  Koeficient příbuznosti Fx z páté generace předků je 

vypočítán pro všechny kombinace podle Wrighta.  

Výpočty ve formě přehledů jsou k dispozici u ACHHK a budou poskytnuty všem hlavním chovům v NP 

GZ jako pomůcka při tvorbě připařovacích plánů pro rok 2013.  

Pro chovatele s jednou až třemi klisnami budou údaje poskytnuty obdobně jako v minulých letech 

formou konzultací při jejich vyžádání chovatelem. Informace o  nabídce k využití budou zveřejněny 

v členském „Zpravodaji“ a na internetových stránkách ACHHK.  

Využití nalezených hodnot Fx k reálné optimalizaci stanovení rodičovských párů však výrazně 

komplikuje situaci zmíněná značná prostorová roztříštěnost chovu matek v podmínkách reálné 

dislokace plemeníků, kteří jsou v převážné většině v majetku soukromých majitelů a ne státních 

zemských hřebčinců, jak by bylo žádoucí. Situaci v roce 2013 poněkud zlepší zařazení mladého 

hřebce do inseminace v NH Tlumačov. 

Kryokonzervace 

V roce 2012 nebyla realizována z důvodu nejistoty finančního krytí. Jakmile to situace dovolí, 

doporučujeme vytvořit dávky od vybraných, nově zařazených hřebců.  

Strakatost 

Původní huculští koně pocházející z karpatské oblasti Rumunska měli vždy plášťové základní 

zbarvení. V polském chovu se však vyskytuje téměř třetina strakatých huculských koní. V naší 

plemenné knize jsou strakatí koně vedeni v samostatných oddílech PK a do plášťového chovu se ani 

plášťoví potomci takovýchto jedinců bez prověrky jejich potomků nezařazují. Tato skutečnost se stala 

předmětem jednání mezinárodní chovatelské komise HIF a bylo rozhodnuto, že případný výskyt 

strakatosti bude veden od roku 2013 samostatně jako u nás. 

V našem chovu se v současnosti vyskytuje jeden importovaný strakatý plemeník 875 Surmacz a 

deset jedinců po přímém strakatém předku, kteří jsou vedeni ve zmíněných samostatných oddílech 

PK. Ve spolupráci s autorizovanou laboratoří v Brně jsme DNA testem u hřebce 875 Surmacz stanovili 

heterozygotní genotyp pro lokus Tobiano: TO/N. Hřebec Surmacz nese 1 alelu pro zbarvení 

(strakatosti) typu Tobiano a svým potomkům ji tedy bude z 50% předávat, což jsme na jeho dvou 

potomcích (jeden plášťový a jeden strakatý) potvrdili.  

U naších sedmi, i když plášťových plemeníků zařazených v NP GZ, u kterých se v původech vyskytl 

strakatý předek, nebo jsou obsaženi polští předci, provedli jsme ve spolupráci s výše uvedenou 

autorizovanou laboratoří jejich ověření na strakatost i základní zbarvení. Výsledek nepotvrdil 

přítomnost alely na strakatost a mohou proto být i nadále plně využiti v NP GZ huculského koně.  

Pro úplnost uvádíme jejich jména. Certifikáty o provedených testech jsou uloženy  u  zpracovatele 

výroční zprávy. (1132 Gurgul Carnet; 1133 Goral Cerbal; 2737 Goral Pedro; 264 Goral XIII – 2; 1266 

Pietrosu Nubis; 740 Goral Ind  a 1573 Gurgul Haidar). 

Výstavy a ostatní aktivity  

Ve dnech 6. – 8. září 2012 proběhla Výstava „Koně v akci“ - 14. ročník  na závodišti v Pardubicích s 

podtitulem „Něžná jízda“.  
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Za český chov v NP GZ se výstavy zúčastnilo šest klisen z farmy Ypsilon-Cunkov. Koně byli vedle 

chovatelské přehlídky předvedeni ve čtverylkovém žánru v osobitých krojích prezentace dámského 

skupinového vystoupení (jak plyne z ilustračního fota). 

Publikace k problematice genetických zdrojů 

Informace chovatelské veřejnosti o stavu, vývoji a výsledcích huculského koně je průběžně 

prováděna ve členském Zpravodaji ACHHK, který je rozesílán chovatelům celé ČR a na samostatných 

webových stránkách  http:// www.hucul-achhk.cz .   

Mezinárodní organizace HIF  

Aktivní účast volených zástupců ACHHK na jednání generálního zasedání HIFU 26.července 2012 

v Rumunsku  (Sucevita, Rumänien). 

Aktivní účast ACHHK na jednání chovatelské komise HIFU 26.července 2012 v Rumunsku (Sucevita, 

Rumänien).  

Problémy v průběhu plnění aktivit 

Situace v časové ujasněnosti zadaných úkolů koordinačním pracovištěm se proti dřívějším letům 

nezměnila. Stále trpí značnou časovou prodlevou, která způsobuje značnou kumulaci zadaných úkolů 

do neúměrně malého časového prostoru roku a které musely být nezávisle na kooperační smlouvě 

zajišťovány již od počátku roku. O této skutečnosti svědčí datum podpisu smlouvy o zajištění aktivit 

ze 14 září tohoto roku.   
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OVCE 

Šumavská ovce 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace  

V roce 2012 bylo do GŽZ zařazeno 2235 bahnic 

šumavské ovce chovaných v 27 chovech. Došlo 

k dalšímu poklesu počtu beranů v chovech z KU 

na 95 kusů, nicméně poměr pohlaví zůstává na 

prakticky stejné úrovni 1:23,5.   

 

Tab. 40  Vývoj velkosti a struktury populace šumavských ovcí v ČR 

Rok  Počet chovů Bahnic  Beranů Poměr  pohlaví 

2007 35 3248 … … 

2008 36 3378 165 1:20,4 

2009 24 2296 129 1:17,8 

2010 24 2678 120 1:22,3 

2011 28 2850 121 1:23,6 

2012 27 2235 95 1:23,5 

Velikost stád se pohybuje od 2 ks chovaných bahnic až po 427 ks bahnic s podílem 100%  

a 93,5% šumavské krve.  

Tab. 41  Rozdělení stád šumavské ovce podle počtu chovaných bahnic 

Velikost stáda(ks) do 10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-300 nad 300 

Počet stád 6 6 3 3 6 2 1 

Za chovný rok 2011-2012 se v rámci KU obahnilo 2433 bahnic šumavské ovce s průměrnou plodností 

na obahněnou 131,8%  a zváženo ve věku 100±20 dní pak bylo 2221 jehňat, přičemž průměrná 

stodenní hmotnost činila 23,8 kg.  

Tab.42   Výsledky reprodukce a růstových schopností 

Rok Plodnost  (%) Hmotnost  kg (100 dní) Přírůstek g  (100 dní) 

2000 131,1  214 

2001 131,8  208 

2002 127,6  210 

2003 134,3  219 

2004 126,3  221 

2005 131,1  216 

2006 133,3  210 

2007 134,7 24,8 217 

2008 132,2 23,6 207 

2009 134,8 23,6 206 

2010 133,3 23,3 203 

2011 134,6 23,3 201 

2012 131,8 23,8 209 
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V průběhu posledních let dochází k postupnému snižování podílu genů jiných plemen v celé 

populaci šumavských ovcí zařazených do KU. Podíl genů zejména plemene K, které se v minulosti 

používalo za účelem zušlechťování populace šumavských ovcí, poklesl na cca 5%. (Graf .....) 

Graf 3   Vývoj procentického zastoupení jehňat s podílem cizích genů v populaci šumavských ovcí 

v rámci jednotlivých ročníků.. 

 

 

V průběhu roku 2012 bylo oklasifikováno celkem 43 nových beranů šumavské ovce, z nich nejvíc ve 

třídě EA (46%), EB (26%), ER (23%) a minimum ve třídě IA (5%). Jejich rozdělení do výsledných 

tříd je znázorněno na grafu Sum2. 

Berani jsou klasifikováni na dvou trzích, jeden na Michlově Huti a je určen pro berany pocházející 

z chovů s výskytem protilátek vůči onemocnění Maedi-Visna, a druhý na výstavě Země živitelka, který 

je určen pro chovy bez M-V protilátek. V rámci nové metodiky monitoringu onemocnění Maedi –Visna 

u ovcí je u šumavské ovce uplatňován zvláštní režim.  

Přetrvává situace, že do produkce plemenných beranů je zapojeno ve skutečnosti pouze 4 až 5 

chovů. Ve snaze zvrátit tento nepříznivý stav byly v roce 2012 vypláceny podpory na bahnici v GŽZ 

difenrencovaně v závislosti na tom, zda daná bahnice je chována v chovu s produkcí plemenných 

beranů, či nikoliv. Odezva chovatelů na toto opatření je očekávána v příštích létech.  

V souvislosti s revizí šlechtitelských programů ovcí, která v současné době probíhá, byl podán návrh 

na úpravy chovného cíle a plemenného standardu šumavské ovce. 

Návrh plemenného standardu 

Šumavská ovce (S) 

Polorané bílé dlouhotenkoocasé plemeno českého původu s trojstrannou užitkovostí a výrazným 

anestrálním obdobím. Genetický základ tvoří česká ovce selská. Od 50. let 20. století bylo postupně 

regenerováno fylogeneticky příbuznými plemeny (württemberská ovce, texel, sovětská cigája, lincoln, 

kent, leicester, zušlechtěná valaška, cheviot a východofríská). Plemeno se chová převážně v západní 

a jižní části Šumavy. Plemenem uznáno v roce 1987 (před tímto rokem byl vžitý název zušlechtěná 

šumavka). Plemenný statut šumavské ovci byl Ministerstvem zemědělství udělen v roce 1986. V roce 

1987 bylo plemeno zařazeno do světového genofondu ohrožených druhů hospodářských zvířat a od 

roku 1992 tvoří genovou rezervu ovcí v ČR. Chovatelský klub byl založen 9. 12. 1997 v Michlově Huti. 
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V roce 2009 bylo do KU zařazeno celkem 3.444 bahnic (z toho 2.997 čistokrevných), což po plemeni 

suffolk byl nejvyšší počet. Tato skutečnost je pozitivně stimulována dotacemi z prostředků na zachování 

genových zdrojů. Patří mezi polojemnovlnná až polohrubovlnná plemena s bílou smíšenou splývavou 

vlnou, která je zkadeřená, pružná s tzv. stříbřitým leskem, s trojstrannou užitkovostí (maso, mléko, vlna). 

Plemeno je konstitučně pevné a vhodné k chovu především v horských oblastech s vyššími srážkami 

salašnickým způsobem. Má střední tělesný rámec a lehkou kostru. Hlava beranů je mírně klabonosá, 

výskyt rohů je možný, bahnice jsou převážně bezrohé. Vlna je bílá, smíšená, sortiment vlny CD-E (33–45 

µm). Rouno je polouzavřené, s vysokým podílem dlouhé podsady a splývavé. Vyznačuje se stříbřitým 

leskem, pružností a dobrou textilní kvalitou. Ovce se stříhají zpravidla dvakrát ročně. Živá hmotnost 

bahnic je 45–55 kg, beranů 60–70 kg. Pohlavní zralost jehnic a beranů se dostavuje ve 12. – 14. měsíci. 

Zlepšení masné užitkovosti u vykrmovaných jehňat lze úspěšně řešit křížením s masnými plemeny. 

Jateční zralost jehňat je asi v 5 měsících věku při hmotnosti 30 kg, u kříženců s masnými plemeny 35 kg. 

Předností plemene jsou dobré pastevní vlastnosti, vyhovuje mu spíše tzv. karpatský způsob pastvy. 

Přípustný je i tmavý barevný ráz plemene. 

Chovný cíl 

Plodnost na 
obahnělou 

% 

Odchov do 
14 dnů  

% 

Produkce 
mléka za 

laktaci  

 kg *) 

Živá hmotnost v kg 
jehňat ve 100 dnech  

Věk v měsících pro 
zařazení do 

plemenitby 

Živá hmotnost v kg 
pro zařazení do 

plemenitby 

beránci jehničky berani jehnice Berani Jehnice 

150 140 120 32 28 10-12 10-12 55 45 

Poznámka: *) u dojených ovcí 

 

Užitkovost plemene: Plodnost na obahněnou ovci je 140–145 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech 

věku 25–30 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 220–250 g, produkce mléka za laktaci  

100–120 l, roční stříž potní vlny bahnic 3,0–3,5 kg, beranů 4,0–5,5 kg, roční délka vlny 15–20 cm, 

výtěžnost vlny 60–65 %. (Tyto návrhy budou projednány Radou plemenných knih ovcí dne 22.3.2013) 
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Valašská ovce 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace  

V roce 2012 bylo do genetických zdrojů valašské 

ovce zařazeno 486 reprodukčně aktivních bahnic, 

které byly chovány ve 36 chovech. Odhadovaný 

počet roček (v roce 2012 nebyly ročky předmětem 

podpory GŽZ a většina z nich není zatím zapsaná 

v PK) je kolem 200 ks. Tyto ročky budou ve 

většině případů zařazeny do plemenitby v roce 

2013. V porovnání s předchozími léty tedy došlo 

k dalšímu podstatnému nárůstu početních stavů 

valašských ovcí i počtu jejich chovatelů. I nadále je 

udržován z hlediska zachování genetické 

proměnlivosti příznivý užší poměr pohlaví 1:11,6. 

Tab.43  Vývoj velkosti a struktury populace valašských ovcí v ČR 

Rok Počet chovů Bahnic a roček Beranů Poměr  pohlaví 

2003 14 148 18 1:8,2 

2004 11 136 19 1:7,2 

2005 15 206 21 1:9,8 

2006 15 207 22 1:9,4 

2007 17 218 25 1:8,7 

2008 17 204 27 1:7,6 

2009 21 301 26 1:11,6 

2010 26 400 37 1:10,8 

2011 32 493 37 1:13,3 

 

2012 36 486* 42 1:11,6 

Pozn: * pouze bahnice bez roček 

V průběhu roku 2012 se obahnilo 439 čistokrevných bahnic valašské ovce a 23 bahnic s podílem 

93,75 V. Celkem se narodilo 683 jehňat a odchováno do 14 dní věku bylo 645 jehňat (321 jehniček 

a 324 beránků) Průměrná plodnost na obahněnou činila 147,8%. Zváženo ve věku 100±20 dní pak 

bylo 550 jehňat, přičemž průměrná stodenní hmotnost činila 21.80 kg.  

Tab. 44   Fenotypové  trendy v kontrolované populaci valašských ovcí v ČR 

Rok/ročník 
narození 

Vývoj užitkovosti 

Hmotnost 100 d.  (kg) Plod. na obahněnou  (%) 

n LSM n LSM 

2001 32 23,90 24 118,4 

2002 42 18,17 32 138,4 

2003 80 18,42 32 125,5 

2004 116 20,16 115 130,3 

2005 106 17,31 117 134,8 

2006 160 20,91 153 140,3 

2007 208 21,81 179 143,9 

2008 217 19,10 201 131,5 

2009 312 20,63 267 146,4 

2010 316 22,11 290 153,4 

2011 448 23,00 403 148,9 

2012 550 21,80 462 147,8 
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V průběhu roku 2012 bylo na celkem pěti nákupních trzích oklasifikováno 25 nových plemenných 

beranů valašské ovce.  

V celé populaci valašských ovcí zařazené v KU postupně klesá procento zvířat s podílem genů ZV 

(viz graf 4.). V ročníku jehňat 2012 byl podíl kříženců méně než 5%. Příznivý je rostoucí podíl 

žádoucích hrubých sortimentů EF či dokonce F. 

 

Graf 4   Vývoj procentického zastoupení jehňat s podílem genů ZV v populaci valašských ovcí 
v rámci jednotlivých ročníků 

 

 

Strategie šlechtitelské práce v populaci valašských ovcí 

Šlechtitelská práce v rámci populace bude i nadále zaměřena zejména na uchování původních 

vlastností plemene a jeho genetické proměnlivosti. S nárůstem početních stavů plemene je však  

vytvářen prostor i pro větší zohlednění užitkových vlastností při výběru zvířat do plemenitby.  

Budou uplatňována následující selekční kritéria: 

1: zachování genetické proměnlivosti 

2: zachování charakteristických znaků zevnějšku 

3: funkční znaky plemene 

4: užitkovost 

5: genetická odolnost vůči klusavce 

V souvislosti s revizí šlechtitelských programů ovcí, která v současné době probíhá, byl podán návrh 

na úpravy chovného cíle a plemenného standardu valašské ovce. 

Návrh plemenného standardu 

Původní hrubovlnné plemeno s trojstrannou užitkovostí (mléko, maso, vlna) přizpůsobené 

k salašnickému způsobu chovu. Patří do skupiny cápových ovcí, chovaných v oblasti  Karpat a na 

Balkáně. Do našich oblastí se rozšířilo s valašskou kolonizací, pravděpodobně na přelomu 15. a 16. 

století. Je menšího tělesného rámce, harmonické stavby těla, jemné kostry, konstitučně pevné, 

s živým temperamentem. Je typické nenáročností, dlouhověkostí a přizpůsobivostí k extrémním 

klimatickým podmínkám. Hlava je klínovitá až mírně klabonosá s úzkými čelistmi. Uši jsou krátké, 
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situované horizontálně do stran. Berani jsou rohatí, bahnice mohou být rohaté i bezrohé. Krk je delší 

a vysoko nasazený, hruď úzká a mírně klenutá, hřbet rovný a úzký, záď mírně sražená, pánev 

poměrně široká. Končetiny jsou středně dlouhé, rovné, s pevnou spěnkou. Vlna je smíšená, hrubá 

a splývavého charakteru, sortiment DE-F (nad 40 µm). Zbarvení je nejednotné (bílé, šedé, černé 

i strakaté) s výskytem barevných oznaků. Živá hmotnost bahnic je 40–50 kg, beranů 50–65 kg. 

Plemeno je zařazeno do genových zdrojů ohrožených druhů zvířat. Plemenitba ovcí bude dlouhodobě 

prováděna převážně na bázi čistokrevné plemenitby a bude zaměřena zejména na udržení genetické 

proměnlivosti v populaci a charakteristických exteriérových znaků plemene. 

 

Návrh chovného cíle 

 

Plodnost na 
obahn. 

% 

Odchov do 
14 dnů  

% 

Živá hmotnost v kg 
jehňat ve 100 dnech  

Věk v měsících pro 
zařazení do plemen. 

Živá hmot. V kg pro 
zařazení do plemen. 

Beránci Jehničky Berani Jehnice Berani Jehnice 

150 140 22 20 10-12 10-12 38 33 

 

Tyto návrhy budou projednány Radou plemenných knih ovcí dne 22.3.2012 

Udržování genetické proměnlivosti v populaci valašských ovcí 

V rámci populace valašských ovcí byl u žijících zvířat zjištěn průměrný koeficient inbreedingu 

Fx=0,050, který je dán zejména nízkou početností populace v průběhu 80-tých a 90-tých let 

minulého století. Individuální rozdíly ve výši koeficientu příbuzenské plemenitby jsou v populaci 

značné. Přibližně 5% zvířat je produktem nejužší příbuzenské plemenitby s Fx≥0,25 a vyskytují se i 

jedinci s hodnotou koeficientu inbreedingu Fx=0,382. Záměrem je vyhnout se do budoucna 

kombinacím zvířat, které vedou k takto vysokému stupni inbreedingu, jehož kořeny mohou být 

vzhledem k nízkému stavu zvířat v kritickém období i v provázanosti dalších generací předků. Proto 

byly predikovány koeficientů inbreedingu u kombinací bahnic a beranů v rámci jednotlivých stád 

a nově zařazených beranů vzhledem k celé aktivní populaci bahnic. V rámci všech hypotetických 

kombinací bahnice x beran uvnitř jednotlivých stád  byl v 10,3% případů predikován koeficient 

inbreedingu Fx≥0,25 a maximální hodnota tohoto koeficientu Fx=0,433. Takovýchto spojení by se 

chovatelé valašských ovcí měli pokud možno vyvarovat, takže na ně byli upozorněni.  

Kryokonzervace 

V průběhu roku 2012 nebyly odebrány žádné semenné dávky ani embrya valašských ovcí. 

Propagace plemene 

Valašské ovce byly v průběhu roku 2012 presentovány na  řadě chovatelských akcí a výstav jako 

například výstavě Techagro v Brně, výstavě Náš chov v Lysé nad Labem nebo na výstavě Země 

živitelka v Českých Budějovicích nebo na Miyszaniu owiec v Košařiskách.  
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KOZY 

Bílá krátkosrstá koza   

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Hnědá krátkosrstá koza 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Vývoj stavu koz a populací GZ  

Podle údajů ČSÚ se stavy koz meziročně opět zvýšily, zejména počet nově zařazených do plemenitby. 

Na tomto zvýšení se ale podílí také rostoucí zájem o chov jiných plemen jak v komerčních 

(anglonubijská, búrská) tak v hobby chovech (waliserská, anglická sánská, zakrslé kozy).  

Tab. 45  Počty koz v  ČR (data ČSÚ, k 1.4. 2012) 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem  11 912 12 623 14 402 16 222 16 627 16 674 21 709 23 263 23 620 

z toho kozy 9 292 10 401 11 065 13 609 14 028 15 030 

z nich poprvé zapuštěné 1 391 1 522 1 320 2 073 2 138 3 433 

Hlavní základnou produkce plemenných kozlů genetického zdroje bílé a hnědé kozy zůstávají 

individuální a malé chovy (do 3 koz), přestože relativní počet plemenných koz v nich stále klesá  (graf 5).  

Graf 5  Trend vývoje koncentrace koz genetického zdroje  
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Se zvyšováním rozsahu faremních chovů je spojeno další potenciální riziko pro obě plemena 

genetického zdroje, protože z ekonomických důvodů v komerčních chovech stále stoupá intenzita 

využívání exotických plemen, a to jak čistokrevných, tak v užitkovém křížení. Tento trend je patrný 

z počtu nově zařazovaných plemeníků GZ. I když se po velkém poklesu z let 2005-7 jejich celkový 

počet udržuje na vyšších počtech, relativní podíl kozlů plemen GZ klesá. 

Graf 6 Podíl plemen koz zařazených do KU 
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Tab.46   Počet nově zařazovaných  kozlů všech plemen do plemenitby 

plemeno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

bílé 190 146 90 81 76 82 97 118 77 90 

hnědé 99 90 53 58 55 62 67 65 61 82 

búrské 5 10 21 15 25 27 30 29 24 35 

anglonubijské 1 3 5 9 9 14 10 25 19 32 

holandské zakrslé 7 5 

waliserské 2 1 

britské sánské 1 

celkem 295 249 169 163 165 185 214 237 190 246 

 

Graf 7  Trend vývoje počtu zařazovaných plemenných kozlů v komerčních chovech 

Podíl nově zařazovaných kozlů podle plemen

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%
 z

a
s
to

u
p

e
n

í 
p

le
m

e
n

bílé hnědé ostatní

 



 

 
53 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Vývoj počtu podporovaných koz zařazených do genetického zdroje 

V rámci programu jsou od roku 2008 podporovány pouze dospělé, reprodukčně aktivní kozy, 

zařazené v hlavním oddílu PK a v kontrole užitkovosti.  

Graf 8  Vývoj počtu zařazovaných koz do genetického zdroje 
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Vnitroplemenná diverizta plemen genetického zdroje 

je uchovávána rotací otcovských linií v populaci a udržováním vyrovnaného počtu plemenných kozlů 

jednotlivých linií, pomocí regulovaného odchovu nových kozlíků (přidělováním otců do plemenných 

chovů) – viz tab. 47.  

Tab.47  Zastoupení otcovských linií v populaci (počty kozlů v plemenitbě) 

Rok 2003 2005 2007 2009 2011 2012 
 

Rok 2003 2005 2007 2009 2011 2012 

Linie B Linie H  

Bera 44 40 19 18 16 16 

 

Hansi 31 56 53 54 36 30 

Bernd 23 14 7 7 14 15 Herman 6 16 29 48 38 32 

Brit 27 36 22 10 6 6 Hermes 26 37 37 34 36 35 

Bumsi 35 34 20 10 9 12 Javor 64 76 52 33 31 25 

Cesar 14 18 15 18 20 21 Ještěd 24 38 31 36 63 60 

Curt 37 40 35 35 57 61 Othello 63 71 18 45 48 43 

Emil 17 23 21 16 6 5 Pauli 21 36 30 39 42 37 

Ferda 103 108 70 57 31 25 Poldi 17 40 52 38 28 21 

Hektor 60 63 54 31 21 19 Roklan 41 55 50 49 41 43 

Kardinal 27 33 30 25 24 22 celkem 293 425 372 376 363 326 

Karele 18 30 20 15 11 8 

 

Karli 16 36 42 58 66 54 

Kaspar 23 31 26 21 22 34 

Krasus 48 34 32 16 11 11 

Lax 16 22 28 20 17 9 

Mohykán 44 41 22 24 33 28 

Molch 28 37 28 23 18 16 

Romeo 16 18 18 18 24 26 

Rudi 35 27 23 26 29 36 

Sambo 92 84 46 32 26 17 

Vesmír 52 39 14 26 21 25 

Zub 29 24 14 22 20 23  

Zuzek 27 36 21 17 6 4  

celkem 835 870 627 448 508 493  
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Mléčná užitkovost se udržuje na stabilní úrovni. U bílého plemene byla 695 kg mléka a 20,7 kg 

bílkoviny (průměr 2000-2011 je 693 kg mléka a 20,5 kg). U hnědého plemene byla za rok 2012 

užitkovost nižší, 732 kg mléka a 22,1 kg bílkovin (oproti průměru 815 kg mléka a 25 kg bílkovin za 

roky 2000-2011), vzhledem k velkému počtu nově zařazených stád a mladých koz na 1.laktaci.   

 

Prognóza vývoje chovu předpokládá další snižování kapacity malochovů s 1-3 plemennými 

kozami, které odchovávají plemenné kozly, jejich roli budou postupně přebírat některé faremní 

chovy, které splní standardy požadované pro šlechtitelský chov.  

Pozitivním jevem je rutinní genotypizace nově zařazovaných kozlů.  
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KRÁLÍCI   

 
český červený 

foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Do genetických zdrojů králíků v roce 2012 bylo 

zařazeno všech 7 národních plemen, tj. moravský 

modrý (Mm), český strakáč (Čs), český albín (Ča), 

moravský bílý hnědooký (MBh), český luštič (Čl), český 

černopesíkatý (Ččp) a český červený (Čč).   

 

U všech plemen s výjimkou Mbh došlo ke zvýšení stavů, varovný je pokles u Mbh a to jak v počtu zvířat 

(ze 44,64 v roce 2011 na 26,39) tak v počtu chovatelů (z 10 na 6). Bohužel i počet nově registrovaných 

zvířat k 26.11.2012 je u tohoto plemene nižší než ke stejnému dat 2011. Podobně u Ččp je zaznamenán 

nižší počet nově registrovaných. 

Tab. 48  Přehled GZ králíků za rok 2012 

Plemeno Počet chovatelů Počet samců Počet samic 
Prům. hmot.  

dospělých. 1,0 
Prům. hmot.  

dospělých. 0,1 

Čs 26 83 208 3,60 3,50 

Mm 18 45 94 6,60 5,80 

Ča 16 49 98 4,60 4,50 

Mbh 6           26 39 3,50 3,40 

Čl 11 27 41 3,70 3,70 

Čč 16 42 97 3,10 2,90 

Ččp 11 14 41 3,20 3,10 

Tab. 49  Přehled dle plemen za rok 2012 (n> 10 je počet samic s odchovem nad 10 ks) 

Plemeno  Naroz. Průměr Odchov. Průměr Registr. Průměr n> 10 %  

Čs 277 2283 8,24 1791 6,46 683 2,46 45 

Mm 128 1109 8,66 941 7,35 748 5,84 37 

Ča 109 876 8,03 842 7,72 630 5,77 16 

Mbh 59 424 7,18 320 5,42 227 3,84 4 

Čl 71 472 6,64 431 6,07 342 4,81 5 

Čč 116 651 5,61 573 4,93 453 3,90 7 

Ččp 61 381 6,24 338 5,54 265 4,34 8 

CELKEM 821 6196  5236  3348   

Průměr   7,22  6,21  4,42  

 
Klady: 

 stabilizace  celkového počtu registrovaných mláďat u většiny plemen 
 výraznější nárůst registrace u Čl a Mm vzhledem ke sledovanému časovému období, lze 

předpokládat vyšší  počet registrovaných mláďat králíků těchto plemen 
Negativa: 

 nižší intenzita reprodukce – v průměru pouze 7,22 narozených mláďat na králici ( u většiny králic 
je registrován pouze 1 vrh1 

 z toho vyplývá i nízká intenzita plemenářské práce, malá výběrová základna, malá intenzita selekce 
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 nejnižší počet registrovaných mláďat na samici je u ČS – 2,46 (to je ale odrazem prošlechtěnosti 
a kresebné náročnosti plemene a odpovídá realitě současného chovu ČS, zejména když je u 
většiny králic registrován pouze 1 vrh 

 

Získávání dat pro charakterizaci plemene 

V roce 2012 na ČZU probíhalo další hodnocení vlastností jednotlivých plemen králíků zařazených do 

genových zdrojů. Sledování navazovalo na předchozí výsledky a po vyhodnocení výkrmnosti a jatečné 

hodnoty králíků vykrmovaných v definovaných podmínkách a krmených jednotnou krmnou směsí při 

ustájení v klecích v klecích a na podestýlce, bylo sledování zaměřeno na kvalitu masa.  

Tab. 50 Živá hmotnost králíků (g) 

Věk (dny) Mm Ča ČS Čl Mbh Čč Ččp Hy+ 

42 1305 670 987 631 1278 747 912 1098 

49 1626 920 1175 832 1428 852 1058 1365 

56 1937 1145 1435 1095 1557 1024 1881 1564 

63 2278 1375 1664 1306 1725 1210 1317 1856 

70 2568 1649 1899 1490 1965 1420 1460 2050 

77 2760 1888 2092 1663 2075 1592 1618 2222 

84 2977 2136 2233 1855 2327 1692 1682 2474 

91 3254 2340 2370 1954 2450 1784 1767 2594 

Z výsledků jatečného rozboru je zřejmé, že nejvyšší jatečnou výtěžnost dosáhl Čč, což koresponduje 

s předchozími pokusy, ve kterých rovněž toto plemeno mělo nejvyšší jatečnou výtěžnost. Lze 

předpokládat, že je to plemenný znak, protože podobné hodnoty jsou dosahovány v různých 

podmínkách. Naopak nejnižší výtěžnost byla u hybridního králíka Hyplus® což mohlo souviset s tím, 

že skupinové ustájení na podestýlce nemusí tomuto genotypu vyhovovat. Hmotnost zadní části byla 

nejvyšší u velkého plemene Mm, a naopak nejnižší u malého plemene Ččp. Stejný trend by 

zaznamenán i hmotnosti stehen. Nejvíce ledvinového tuku bylo zjištěno u Mm a ČS, naopak nejméně 

u Ččp a hybridního králíka. Pro přesnější vyhodnocení výsledků bude nezbytné další zpracování.  

Tab. 51 Výsledky jatečného rozboru 

Ukazatel Mm Ča ČS Čl Mbh Čč Ččp Hy+ 

Živá hmotnost (g) 3092 2313 2155 1770 2222 1696 1670 2505 

Hmot. jateč. opracov. trupu (g) 1658 1210 1124 953 1181 936 962 1391 

Jatečná výtěžnost (%) 53,6 52,9 52,1 53,9 53,2 55,4 51,9 50,2 

Hmotnost zadní části (g) 915 643 621 508 631 518 458 684 

Hmotnost stehen (g) 549 414 375 322 396 323 284 429 

Hmotnost ledvinového tuku (g) 15,2 14,0 12,4 7,1 9,8 11,9 5,4 6,1 

Jedním z vyhodnocených ukazatelů kvality masa bylo zastoupení jednotlivých druhů svalových vláken 

ve svalstvu hřbetu. Hodnocení podílu jednotlivých typů svalových vláken má význam především ve 

vztahu k senzorickým vlastnostem masa. V mase králíků se vyskytují dva typy svalových vláken. Typ 

I jsou pomalá červená vlákna, která jsou poměrně tenká a obsahují poměrně málo glykogenu a mají 

více hemoglobinu, korelují především s obsahem intramuskulárního tuku. Typ II jsou rychlá bílá 

vlákna, jsou objemnější, mají více glykogenu a triglyceridů. Svalová vlákna byla hodnocena ve 

hřbetním svalstvu 6 králíků každého genotypu po výkrmu do 90 dnů věku. Ve sledování zařazena 

všechna plemena králíků zařazená v programu genových zdrojů a hodnoty byly porovnávány 

s hybridním králíkem Hyplus®.  
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Tab. 52 Počet svalových vláken ve hřbetu v 1 mm2 

Genotyp Typ I Typ II 

Klece Podestýlka Klece Podestýlka 

Mm 13,6 8,8 254,4bc 320,0 

ČA 23,2 2,7 227,2c 317,3 

Mbh 21,3 5,3 257,3bc 422,6 

Čl 22,4 6,0 240,0bc 346,0 

Ččp 25,3 4,0 288,0abc 432,0 

Čč 21,3 3,2 309,3ab 328,8 

ČS 16,7 3,6 247,3bc 394,2 

Hyplus 24,7 8,0 330,7a 323,2 

Průkaznost ns 0,401 0,001 0,682 

a,b,c P≤0,05 

Z výsledků jsou patné rozdíly v zastoupení svalových vláken v mase u králíků vykrmovaných v klecích 

a na podestýlce. U králíků na podestýlce bylo zjištěno výrazně nižší zastoupení vláken typu I, kdy 

nižší počet těchto vláken ve svalu snižuje křehkost a šťavnatost masa, což vysvětluje obvykle horší 

senzorické vlastnosti masa od králíků chovaných například na podestýlce. U svalových vláken typu II 

došlo naopak k navýšení počtu svalových vláken v mase králíků z podestýlky. Vyšší počet vláken typu 

II bývá spojován s horší vazností masa. V klecích byly průkazné rozdíly mezi genotypy, kdy nejvyšší 

hodnoty byly u králíků hybridních. V mase králíků z podestýlky nebyly průkazné rozdíly v počtu vláken 

typu II, ale u všech čistokrevných plemen došlo k navýšení počtu , u hybridních králíků tyto rozdíly 

byly velmi malé. Z toho je zřejmé, že ustájení má velký vliv na kvalitu masa králíků především 

prostřednictvím zastoupením svalových vláken ve svalech. Na druhou stranu je třeba i v této 

souvislosti pokračovat v dalších sledováních pro zpřesnění faktorů ovlivňujících kvalitu masa. 

Mikrosatelitní analýza plemen 

V roce 2012 byla dokončena genetická analýza populací králíků zařazených do genových rezerv. 

Získali jsme celkem 239 vzorků od nepříbuzných jedinců sedmi plemen králíků a jedné hybridní linie. 

K analýze bylo použito 17 mikrosatelitních markerů, rozdělených do 5 multiplexů.  Analýza odhalila 

nad očekávání velké rozdíly mezi jednotlivými plemeny (vzhledem k jejich relativně nedávnému 

společnému původu). To podtrhuje i nalezení unikátních alel, které jsou jedinečné pro každé 

plemeno. S jejich pomocí tak bude možné je spolehlivě identifikovat. Z tohoto můžeme také 

usuzovat, že plemena nesou jedinečné geny v rámci celé populace králíků. Další výsledky ukazují, že 

i přes omezený počet jedinců se daří udržet žádoucí genetickou variabilitu. Koeficient Fis (lze chápat 

jako míru inbreedingu) nabývá středních až vysokých hodnot u nejméně početných plemen. 

Z genetických distancí pak byl sestaven fylogenetický strom, který částečně odpovídá historii vzniku 

jednotlivých plemen.  Hybridní linie Hyplus se genetickými parametry (variabilita, heterozygotnost) 

příliš neliší a fylogeneticky se nejblíže řadí k českému albínovi.  Do budoucna by bylo velmi přínosné 

rozšířit toto mapování na příbuzná zahraniční plemena. 
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Vystavování a propagace plemen 

Chovatelé zařazeni do programu genetických zdrojů se účastnili a propagovali národní plemena na 

řadě výstav místních, okresních, krajských a oblastních. Tradičně velice dobrá byla účast na 42. Celostátní 

výstavě mladých králíků 7. – 9. září 2012, která se konala v Hodoníně. Ve dnech 16. – 18. listopadu 

2012 pak byla úspěšně prezentována národní plemena králíků na  Celostátní výstavě Chovatel 2012 

v Lysé nad Labem. 

Chovatelé národních plemen králíků se vrcholných výstav zúčastňují pravidelně. Na výstavě 

v Hodoníně bylo z celkového počtu 2911 králíků vystaveno 13% králíků národních plemen a k prodeji 

nabídnuto z 387 ks vystavených králíků národních plemen celkem 142 ks tj. 36%. Na výstavě 

Chovatel v Lysé nad Labem z celkového počtu 2162 ks bylo 12% národních plemen, a z 263 ks 

vystavených prodejných králíků nabídnuto 93 ks tj. 35%.  
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NUTRIE   

 
nutrie stříbrná 

foto: Z. Gorgoň 

Vývoj stavu populací GZ  

Počty zvířat závisí na možnostech chovatelské základny. 

I když počet chovatelů je v posledních letech stabilizovaný 

(od r. 2006 je zařazeno 7 chovů standardů, 4 chovy stříbrných a 

4 chovy vícebarevných nutrií), počty zvířat zařazených do GZ 

bohužel nedávají příliš pozitivní perspektivu. V zájmu jeho 

uchování do budoucnosti bude zřejmě nutné přehodnotit 

alespoň dočasně podmínky k zařazování chovů (minimální 

požadovaný počet chovných samic) a podchytit tak další 

chovatele, kteří nedisponují tak velkou kapacitou ustájení a 

nejsou tedy registrováni. 

Graf 9  Vývoj populací GZ nutrií 
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Rok 2012 se sice nevyznačoval výraznou aktivitou chovatelů, byly splněny předpoklady dané vývojem 

chovů, ale přesto někde doznívaly problémy předchozí sezóny, zejména v reprodukci, zejména 

koncem roku a na počátku jarní sezóny. Později, především vlivem zeleného krmení, došlo k návratu 

do standardní podoby. Tj. pravidelnost říjí, dobré zabřezávání a standardní plodnost samic.  Zdá se, 

že bude nutné věnovat pozornost krmení a výživě, především v úrovni dotace minerálů a vitamínů, 

neboť využití alternativních zdrojů krmení, které jsou v poslední době chovateli využívány, 

nezabezpečuje potřeby chovaných nutrií.  

Výstavní činnost byla v roce 2012 splněna výstavou 23-24. 6.2012 v Přibyslavi.  Celkem 16 chovatelů 

z ČR i SR, vystavilo 72 nutrií. Největší kolekcí bylo 35 standardů, dále pak bylo vystaveno 14 nutrií 

stříbrných, 11 přeštických vícebarevných, 5 nutrií grönlandských, po 3 ks nutrií zlatých a bílých 
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a jedna nutrie černá. Posouzení provedl slovenský posuzovatel. Chovatelé GZ vystavili více jak 

polovinu nutrií standardních a téměř celý počet stříbrných a přeštických nutrií v jednotlivých 

kolekcích. Vysoké hodnocení jednotlivých nutrií / průměr u standardů-96,52, u stříbrných-97,42 

a přeštických-96,90 bodů/ nekorespondoval s vývinem osrstění a celkového obrůstu v tomto letním 

období, včetně celkové barvy. Celková rozlínalost a poněkud neucelená struktura srsti všech 

vystavených nutrií spíše charakterizuje tyto letní výstavy, ale vzhledem k tomu, že jiné výstavy s expozicí 

nutrií nejsou, je nutné je absolvovat. Při podzimních výstavách tyto problémy nejsou, neboť nutrie 

i při svém difúzním línání jsou ve výrazné kožešinové zralosti.   

Pro následující chovatelské období bude úkolem zajistit dostatečnou chovatelskou základnu v počtech 

chovatelů a počtech chovaných zvířat a vytvořit systém ochrany zdraví pro chované nutrie v GZ 

u všech chovatelů zahrnutých do Národního programu . 

Započatá spolupráce ČSCH /chovatelů nutrií GZ/ a ČZU Praha /prof. Tůmová/ z předchozího roku na 

výzkumu v chovu nutrií pokračovala i v letošním roce.  Výzkum v ČR v oblasti chovu nutrií nebyl 

realizován minimálně posledních 25 let. Vzhledem k výraznému zájmu o maso nutrií pro lidskou 

spotřebu, jsou často kladeny otázky nejen ke složení masa, nutriční hodnotě, atd., ale také k oblasti 

výkrmu a výživy nutrií. Pro produkci masa z nutrií, jako u jiných hospodářských zvířat, je důležité 

dosáhnout takové růstové křivky, která je ekonomicky příznivá a při vhodném krmení zkrátí délku 

výkrmu. Cílem tedy je posouzení kompletní krmné směsi pro krmení odstavených nutrií, především ve 

vztahu k růstu a kvalitě masa a v závislosti na barevném rázu a pohlaví. Proto bylo vykoupeno od chovatelů 

GZ celkem 60 ks nutriových odstávčat (po 20 ks, vždy 10 samců a 10 samiček od všech tří plemen) 

pro výkrmový pokus v testační stanici ÚKZÚZ Havlíčkův Brod. Pokus začal ve věku dvou měsíců, při 

ustájení v boxech s částečně roštovou podlahou. Kompletní krmná směs byla sestavena podle Užitného 

vzoru UV 24096, a vychází z fyziologie trávení nutrií. Vyhodnocení celého pokusu bude v roce 2013.  

Jsou patrné signifikantní rozdíly v růstu podle barevného typu i pohlaví (v předchozím pokusu byly 

standardní a stříbrné nutrie měly podobný růst). Rozdíly v hmotnostech již od začátku pokusu byly 

pravděpodobně způsobeny nákupem zvířat z většího počtu chovů. Nejvyšší hmotnost měly samice 

přeštických nutrií a nejnižší stříbrné samice. Průkazné rozdíly v růstu přetrvávají až do posledního 

vážení v 5 měsících věku,  je ale patrný rozdíl mezi jednotlivými genotypy a pohlavími. V 5 měsících 

věku byla nejvyšší hmotnost u samců přeštických nutrií a následně samců stříbrných. Nejnižší hmotnost 

vykazují stříbrné samice. V 7 měsících věku nebyl již rozdíl v hmotnosti mezi barevnými variantami. 

V posledních dvou měsících byl velmi vysoký růst standardních nutrií, které postupně vyrovnávaly 

průkazný rozdíl z počáteční hmotnosti. Samci všech barevných typů rostli intenzivněji než samice. 

Tab.53   Růst nutrií 

Typ nutrie Pohlaví 
Živá hmotnost  v týdnech výkrmu (g) 

2 3 4 5 6 7 

Standardní 
samec 921,4c 1921,5c 2912,2b 3750,5ab 4605,4a 5268,1 

samice 830,6c 1548,4d 2350,4c 2866,9b 3716,0b 4179,1 

Stříbrná 
samec 1315,0b 2107,7c 3192,2b 3928,0a 4867,1a 5361,6 

samice 897,4c 1277,2d 2177,1c 2747,0b 3322,4c 3704,5 

Přeštická 
samec 1551,7b 2578,7b 3485,4a 4095,7a 4870,4a 5546,5 

samice 2140,8a 2972,0a 3489,8a 3830,8a 4293,6b 4597,1 

Typ < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 0,093 0,192 

Pohlaví 0,792 0,046 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Typ + pohlaví 0,001 0,001 0,013 0,033 0,045 0,224 
a,b,c,d P≤0,05 
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Při přípravě pokusu bylo zjištěno, že chovy nutrií jsou poměrně rozsáhle zamořené některými 

parazity. Jedná se především o kokcidie, strongyloidy a trichocephalus. Výskyt těchto parazitů 

pravděpodobně ovlivňuje zhoršené reprodukční ukazatele v chovech nutrií. Proto navrhujeme v roce 

2013 parazitologické vyšetření všech chovů nutrií, které jsou v genových zdrojích a následně 

navrhnout preventivní opatření pro snížení parazitární zátěže nutrií v genových zdrojích. Ukazuje se, 

že tato opatření budou v chovech genových zdrojů nezbytná pro další úspěšný chov. Další oblastí 

spolupráce s chovateli bude i využití kompletní krmné směsi pro mladé nutrie. Tato směs zajistí 

rovnoměrnější vývin zvířat, protože svým složením lépe odpovídá požadavkům zvířat ve srovnání 

s tradičními krmnými dávkami. 
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DRŮBEŽ  

Česká slepice zlatá kropenatá 

 

foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Stav populací GZ 

V roce 2012 došlo ke zvýšení počtu zvířat 

evidovaných jako genetický zdroj. Znovu byl do 

evidence zařazen chov Václava Bartoška a také 

jeden zcela nový chov RNDr. Milana Huška.  

Přechodné opatření, kdy do chovů je možné 

zařadit zvířata bez doloženého původu do druhé 

generace, umožnilo začlenit mezi genetické zdroje 

dosud „neznámé“ chovy, jejichž potomstvo se po 

vyhodnocení může jako GZ zařadit (pro období od 

roku 2013 byla v tomto ohledu upravena metodika). 

Rozumným opatřením bude i úprava zásad - cílem je zvýšení počtu kohoutů zařazených do kontroly 

užitkovosti. Navrhováno je opatření poskytovat dotaci na kmen 1,9 (přičemž počet devět slepic je 

maximální pro jednoho kohouta) při neomezeném počtu kmenů u chovatele.  

Mnoho českých slepic má celkově slabou konstituci, kachní běháky, ostruhy u slepic, totální 

depigmentaci oční duhovky, různě defektní zornice, veverčí ocasy, různě deformované hřebeny 

a podstatné vady zbarvení, zvláště pak zcela bílé podsady u kohoutů. Předpokladem je, že využití 

zvířat z dosud neznámých chovů s sebou přinese i zlepšení těchto exteriérových nedostatků.  

De facto ve všech současných chovech GZ dochází k výraznému poklesu užitkových vlastností, 

alarmující je především průměrná roční snáška. V roce 2012 to bylo 133,82 vajec na nosnici. 

V několika chovech se průměrná roční snáška dostala pod hodnotu 100 kusů vajec na nosnici. Nelze 

pochybovat o tom, že pokles užitkových vlastností souvisí s vysokou mírou příbuznosti zvířat 

evidovaných v chovech s genetickými zdroji. Probíhající opatření – zařazení zvířat z dosud 

„neznámých“ chovů - by mělo tuto situaci rovněž zlepšit.   

Kromě speciální výstavy a celostátní výstavy drobného zvířectva byla vystavena expozice českých 

slepic i na výstavě „Náš chov“ v Lysé nad Labem a na Evropské výstavě 2012 v Lipsku. V průběhu 

roku 2012 se dvakrát sešla pracovní skupina ÚOK ČSCH, Klubu chovatelů českých slepic a VÚŽV,v.v.i., 

která navrhla řešení pro rok 2013 a další období. 

Tab.54 Vývoj početního stavu GZ ČZK 

Rok 
Počet jedinců genového zdroje Počet  

chovatelů slepice kohouti celkem 

2000 460 45 505 15 

2002 309 28 337 7 

2004 284 21 305 8 

2006 296 21 317 8 

2008 303 22 325 9 

2009 276 22 298 10 

2010 195 17 212 8 

2011 167 13 180 6 

2012 193 17 210 6 
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Trend užitkových vlastností  

Výsledky kontroly užitkovosti (KU) dosažené v uznaných šlechtitelských a plemenných chovech 

drůbeže a v chovech s genetickými zdroji drůbeže dle metodiky Plemenné knihy drůbeže se nijak 

výrazně neliší oproti údajům z předešlých let. Nadále přetrvává rozdíl v užitkovosti vykazované 

drobnochovateli a zjištěné v Mezinárodní testovací stanici drůbeže v Ústrašicích.  

Tab. 55  Česká slepice zlatá kropenatá – výsledky v rámci KU ČSCH 

Ukazatel 2012 2011 2010 2009 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 

průměr. snáška (ks)  133,82 159,7 152,5 159,93 162,1 164,2 161,9 157,1 170 

průměr. hmot. vajec (g) 58,00 57,47 57,54 57,45 57,6 57,3 57,3 57,3 57 

líhnivost (%) 65,99 74,38 76,31 77,48 65,4 64,6 54,7 51 75 

Pozn. Ukazatele od roku 2005 jsou sledovány za chovatelský rok – tedy do konce září, bez dopočítávání  

Testování v Mezinárodní testovací stanici drůbeže v Ústrašicích 

V testovací stanici Mezinárodní testování drůbeže, s.p., Ústrašice jsou každoročně líhnuta kuřata 

genového zdroje ČZK od jednotlivých chovatelů. V testu byly prověřovány vzorky pocházející jednak 

z chovů s hromadnou, jednak s individuální kontrolou užitkovosti. 

Test vzorků reprodukčních vlastností z chovů s hromadnou kontrolou užitkovosti 

Tento test byl součástí rodokmenového líhnutí kuřat pro chovy genových zdrojů ČZK. Byla líhnuta 

kuřata od 9 chovatelů, počet násadových vajec se pohyboval od 18 do 60 ks, nasazeno bylo celkem 

560 násadových vajec.  

Oplození vajec bylo cca 76 - 100 %. Velké rozdíly lze připsat biologické hodnotě násadových vajec, 

pocházejících z chovů s rozdílnou úrovní výživy, uskladnění vajec a přepravy. 

Líhnivost - procento líhnutí kuřat z vložených vajec bylo rovněž rozdílné, od 45 % do 92 %. Líhnutí 

z oplozených vajec kolísalo od 50 % do 97 %.  

Všechna kuřata byla vysexována, označena křídelními značkami a předána chovatelům. Byla 

uplatněna i rotace plemenného materiálu mezi jednotlivými chovateli, jak ukládá metodika. 

Test vzorků z chovů s individuální kontrolou užitkovosti 

Do tohoto testu byly zařazeny vzorky od 3 chovatelů. Nasazeno bylo celkem 228 vajec. I v tomto 

testu se projevuje rozdílná úroveň jednotlivých chovů, odlišné podmínky technologie a výživy. Rovněž 

byla uplatněna rotace plemenného materiálu. Po vylíhnutí byla kuřata sestavena do skupin dle 

požadavků chovatelů genových zdrojů ČZK 

Odchov kuřat pro staniční test užitkových vlastností  

V testu byly prověřeny čtyři vzorky ČZK pocházející od 4 chovatelů (p. Dobrovolný, p. Bukovský, p. 

Kosík a p. Pirkl). Test byl realizován podle schválené metodiky a sestával ze shromáždění násadových 

vajec od chovatelů, nasazení vajec do líhní v MTD Ústrašice, líhnutí kuřat a odchovu kuřat do 

147 dnů věku.  

Výsledky líhnutí 

Test ukázal, že oplozenost násadových vajec kolísala od 84 do 96%, líhnutí vajec z vložených bylo 

v rozmezí 56 – 89% a líhnutí z vajec oplozených v rozmezí 48 – 86%. Velké rozdíly lze připsat biologické 

hodnotě násadových vajec, pocházejících z chovů s rozdílnou úrovní výživy, uskladnění vajec a přepravy. 
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Výsledky odchovu 

Při hodnocení výsledků odchovu můžeme vidět rozdíly v hmotnosti kuřat hned v 1. dnu věku, kolísaly 

od 35 do 42g. Konečná hmotnost v odchovu v 21. týdnu věku se pohybovala u slepiček od 1495 do 

1764g a u kohoutků od 2107 do 2320 g. Spotřeba krmiva se hodnotila za všechny vzorky společně 

a dosáhla hodnoty 9,8 kg na 1 kuře v 146 dnech věku. 

Tab. 56 Výsledky dosažené v MTD Ústrašice  

(vždy dvě syntetické skupiny a jedna skupina od individuálního chovatele) 

Ukazatel 2011/12 2009/10 2007/08 2005/06 2003/04 

snáška na průměrný stav slepic (ks)  80,2 58,7 110 96 109 

průměrná hmotnost vajec (g) 56,5 51,5 54,4 55 53 

líhnivost z oplozených (%) 85 86 85 87 89 

průměrná hmotnost slepic na konci 

500denního testu (kg) 
1,89 1,75 1,78 1,75 1,95 

Jednání pracovních skupin ČZK -  projekt regenerace plemene a návrh změn v metodice 

 Vzhledem k vysoké příbuznosti ve stávajících chovech genetických zdrojů českých slepic zlatých 

kropenatých a z toho pramenících negativních dopadů na populaci bylo přistoupeno k regeneraci 

plemene. Do chovů budou zařazena i zvířata z dosud nepodchycených chovů, u nichž není znám 

původ do druhé generace. Jedná se o přechodné opatření s předpokládanou délkou trvání pět let. 

Do chovu budou zařazena i zvířata z prověřených zdrojů se známou historií. Každé zvíře musí projít 

výběrem a zhodnocením, které provede určený hodnotitel. Jedinci s výraznými exteriérovými vadami 

do chovu zařazeni nebudou. Zvířata z těchto chovů budou vybírána na základě exteriérových 

vlastností, hodnoceny budou jednotlivé pozice podle standardu plemene, ocenění se provede třídami.  

Vhodní potomci tělesným rámcem a tělesnou stavbou musí odpovídat standardu plemene, důraz je 

kladen také na barvu a kresbu. Standard bude upraven tak,  aby odpovídal současné skutečnosti. 

Výběr na základě užitkových vlastností provede sám chovatel. 

V upravené metodice  bude popsáno, jaké se budou sledovat  užitkové znaky pro selekci a na co se 

budou a zvířata prioritně selektovat.   

Přepokládaná délka trvání je pět let, každoročně se vyhodnotí, kolik jedinců ze zcela nových nepříbuzných 

chovů bylo do plemenitby zařazeno a jak se toto opatření projevilo např. na výši užitkových vlastností. 

Využití izolovaných kmenů ČZK ze zahraniční populace udržované od roku 1975 bez přílivu cizích 

genů: z 90 násadových vajec je 47 živě vylíhlých kuřat, polovinu odchoval Ing. Dobrovolný, polovinu 

dlouholetý chovatel drůbeže p. Melč pod dohledem VÚŽV.  Výsledky posouzení odchovu p. Pavlem:  

Značná část zvířat má zelenou barvu běháků a odchylnou kresbu peří od české populace. Celkově 

mají menší rámec, pěkné hřebeny a výborně zbarvené očí. Do dalšího chovu bylo vybráno 11 slepic 

a 4 kohouti, tito jedinci budou evidováni jako vedlejší linie GŽZ, důsledně oddělená od české populace. 

Další postup využití a přilití genů této populace:  

- tvrdá selekce (likvidace kohoutů se zelenýma nohama)   

- namnožení čisté „linie 75“ s břidlicovým zbarvením nohou a vytvoření kombinované linie 

s jednorázovým přilitím české krve (ke slepicím se zelenou barvou běháků přidat vybrané 

kohouty českých chovatelů). Nové kmeny se budou chovat  v MTD Ústrašice, u p. Melče, 

Ing. Bukovského a Ing. Dobrovolného. 
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- pečlivé sledování potomstva (exteriér i užitkovost) po dobu několika generací 

- provedení srovnávací molekulárně-genetické analýzy obou populací 

Centrální líhnutí a rotace kohoutů 

V roce 2013 budou chovatelé CZK líhnout kuřata opět centrálně v MTD,s. p. Ústrašice. Na rozdíl od 

předchozích let ale budou dostávat zpět všechna vylíhlá kuřata (slepičky i kohoutky), která odchovají 

a předvedou k posouzení. Z uznaných zvířat se teprve budou vybírat kohouti pro rotaci. Kohouti 

budou rotovat až na svodu, po uznávacím řízení. 

Kontrola užitkovosti snášky- selekční kriteria 

S přihlédnutím, k nejednotným podmínkám v jednotlivých chovech (věková struktura hejna, zateplení 

kurníků, systém krmení a svícení v době snášky, poptávce vajec do líhní) a k různě veliké snášce 

přiznávané chovateli je dohodnuto, že se nastaví jednotlivé limity snášky pro každý chov podle 

úrovně průměrné snášky u každého chovatele. 

Výzkum GZ 

V programu ochrany genových zdrojů českých slepic je chov zaměřen především na udržení kvality 

populací a kontrolu užitkovosti. Na druhou stranu se téměř nic neví o kvalitě vajec.  V rámci projektu 

NAZV se řešitelé zaměřili na hodnocení fyzikálních vlastností vajec, které vyjadřují jejich kvalitu. Vejce 

pro hodnocení byla získávána během snáškového cyklu ve 28 denních intervalech a pro porovnání byl 

zvolen bělovaječný hybrid Lohmann, který je stavbou těla podobný CZK a rovněž snáší vejce se 

světlou skořápkou. V obou případech byly slepice chovány na podestýlce, dostávaly kompletní 

krmnou směs. 

Tabulka 57 Charakteristiky kvality vajec hybridních slepic Lohmann a české zlaté kropenky (CZK) 

Ukazatel Lohmann CZK Průkaznost 

Hmotnost vajec (g) 60,0a 49,2b 0,001 

Index vejce (%) 75,2 75,2 0,052 

Podíl žloutku (%) 22,6b 25,4a 0,001 

Podíl bílku (%) 61,0a 57,9b 0,001 

Podíl skořápky (%) 12,2a 11,6b 0,001 

Barva žloutku 5,11b 6,27a 0,001 

Haughovy jednotky 84,8a 76,0b 0,001 

Tloušťka skořápky (mm) 0,357a 0,322b 0,001 

Pevnost skořápky (g/cm2) 4384a 4186b 0,002 

a,b P≤0,05 

Výsledky tohoto sledování ukazují velký rozdíl v hmotnosti vajec ve prospěch hybridní slepice, ale ten 

souvisí především s intenzivním šlechtěním této slepice. Tvar vejce je u obou genotypů podobný. CZK 

má vyšší podíl žloutku ve vejci a také vejce s tmavším žloutkem, což je příznivé pro spotřebitele, kteří 

obvykle hodnotí kvalitu vejce podle barvy žloutku. Skutečnou vnitřní kvalitu vejce ale vyjadřují 

Haughovy jednotky a v tomto případě je patrné, že kvalita bílku CZK je významně horší než 

u hybridní slepice. Pro chovatele je důležitá i kvalita skořápky, protože ovlivňuje především počet 

vajec s poškozenou skořápkou a ta byla rovněž horší u CZK. V této souvislosti se jedná o první 

výsledky, a proto je třeba získat ještě další pro potvrzení některých pozitivních či horších vlastností 

vajec CZK. 
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České husy a české husy chocholaté 

  
http://www.ifauna.cz/drubez/forum/r/detail/585577/pozvanka-na-vystavu-do-trebechovic-pod-orebem 

Obě plemena jsou dlouhodobě stabilizována, daří se získávat i nové majitele genetických zdrojů. 

Exteriérové vlastnosti ani užitkovost nezaznamenávají žádné výrazné či alarmující výkyvy. 

Tab. 58 Vývoj početního stavu GZ ČH 

Rok 
Počet jedinců genového zdroje Počet 

 chovatelů husy houseři celkem 

2003   122 (101+21) 47 (36+11) 169 23 

2004 120 (94+26) 48 (35+13) 168 22 

2005  96 (80+16) 46 (37+ 9) 142 21 

2006 111 (90+21) 58 (44+14) 169 24 

2007 103 (84+19) 54 (43+11) 157 23 

2008  95 (74+21) 48 (37+11) 143 21 

2009 108 (84+24) 51(39+12) 159 22 

2010 122 (83+39) 65 (44+21) 187 25 

2011 127 (82+45) 71 (46+25) 198 25 

2012 125 (83+42) 70 (26+44) 195 22 

Tab. 59  Výsledky dosažené u jednotlivých chovatelů hus v rámci kontroly užitkovosti ČSCH 

Rok 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

česká husa: 

prům. počet vylíhlých housat 
6,40 5,09 5,87 5,47 6,5 7,0 6,3 5,3 5,7 9,3 

prům. hmotnost vajec (g)                  168,43 167,8 172 166,4 161,5 165,9 159,6 159,5 161 162 

líhnivost (%)                                         56,71 46,9 50,1 57,5 59,8 64,7 61,2 51,6 98,5 82,1 

česká husa chocholatá: 

prům. počet vylíhlých housat  
6,84 5,16 7,45 7,37 7,0 7,7 8,0 6,6 5,9 8,3 

průměrná hmotnost vajec (g)                                     161,53 162,55 161,90 174,46 161,48 175,6 168,3 176,3 166 162,0 

líhnivost (%)                    60,20 50,66 60,27 63,07 59,88 59,22 61,3 77,8 68,1 86,8 

Testování v Mezinárodní testovací stanici drůbeže v Ústrašicích 

Testování genových zdrojů drůbeže v Mezinárodním testování drůbeže, s.p., Ústrašice je pro svoji 

objektivnost nezbytné, protože výsledky od jednotlivých chovatelů jsou zatíženy subjektivními podmínkami 

v chovech. Do snáškového a výkrmového testu ČH byly zařazeny vzorky ČH dvouletá a ČH víceleté.  



 

 
67 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Snáškový test  

Reprodukční vlastnosti - oplození vajec bylo 96 % u dvouletých hus a 95 % u víceletých, líhnivost 

byla 54 a 61 %. 

Snáška a produkce housat 

Snáška vajec je u dvouletých hus 16 ks, u víceletých 23 ks. Hmotnost násadových vajec byla 167 g,  

u víceletých hus o 7,8 g vyšší než u dvouletých. Počet vylíhnutých housat je u dvouletých hus 8,5 ks, 

u víceletých pak 12,9 ks. 

Živá hmotnost 

Na konci snášky byla živá hmotnost dvouletých hus 5,09 kg, víceletých 4,92 kg, houserů 6,02 kg a 

5,72 kg. 

Spotřeba krmiva 

Spotřeba krmiva na 1 krmný den byla 244,8 g u dvouletých a 229,5 g u víceletých hus. Na jedno 

vylíhnuté house pak 3256 g a 2017,2 g. 

Životnost - za celé období snášky nedošlo k žádnému úhynu. 

 

Výkrmový test  

Oplození bylo cca 95 %, líhnutí z oplozených vajec 62 %. Hmotnost násadových vajec byla 167 g. 

Ve věku 56 dnů dosahovaly vykrmené husy 3,75 kg (houseři) a 3,39 kg (husy). 

Průměrná spotřeba krmiva na 1 kg živé hmotnosti byla 2,95 kg a 3,31 kg. 

Tab. 60  Výsledky dosažené v MTD Ústrašice (ž.hm. = živá hmotnost, 1= jednoleté a 2= víceleté husy) 

Rok 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

věk hus 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

počet hus v testu 15 16 17 20 20 10 n 27 9 21 20 16 18 16 

snáška vajec (ks) 17 23 13 15 14 36 n 25 21 26 18 26 16 25 

z toho násadových (ks) 16 22 11 14 14 35 n 21 
 

20 26 17 25 14 25 

prům. hmotnost vajec (g) 166 173 154 186 135 181 n 177 148 170 154 185 153 183 

počet vylíhnutých housat  8,5 12,9 6 8,5 7 23 n 15 17 22 14,3 23,2 8 19,3 

ž.hm. hus na konci snášky (kg) 5,09 4,92 4,52 4,93 3.73 4,18 n 4,75 4,25 4,42 3,79 4,25 4,30 4,53 

ž.hm. houserů   (g) 6,03 5,72 5,38 6,7 4,98 5,04 n 5,7 5,38 5,8 4,47 4,61 4,32 5,21 

ž.hm.housat/56 dnů hus (g) 3,4 n 3,1 n 3,2 n n 3,67 3,0 3,4 3,30 3,36 3,47 3,86 

ž.hm.housat/56 dnů houserů (g) 3,7 n 3,4 n 3,6 n n 3,48 3,52 4,1 3,77 4,28 3,97 4,21 

spotř. krmiva/kg ž.hm.(kg) 3,12 n 3,03 n 2,23 3,12 n 2,61 3,0 2,78 2,43 2,48 3,21 2,85 

 

Veřejná informovanost a propagace 

Chovu genetických zdrojů drůbeže je věnována značná pozornost. Ve svazové ročence a na 

webových stránkách ČSCH jsou uvedeny kontaktní adresy na Klub chovatelů českých plemen slepic 

a Klub chovatelů českých hus a na majitele genetických zdrojů. Ve věstníkové části svazového 

časopisu Chovatel jsou zveřejňovány zprávy z jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže 

a z jednání Rady PK drůbeže, součástí jsou informace o genetických zdrojích. Každoročně jsou 

vyhodnoceny a v časopise Chovatel zveřejněny výsledky kontroly užitkovosti plemen, jež jsou 

evidována PK drůbeže. V tomto časopise jsou zveřejňovány články o národních plemenech drůbeže. 

Na mnoha svazových výstavách jsou instalovány speciální expozice věnované genetickým zdrojům. 

Drůbež z genetických zdrojů je vystavována také na speciálních  výstavách.  
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Linie drůbeže hybridizačních programů, experimentální inbrední a outbrední linie kura 

Na základě žádosti podané Svazem chovatelů drůbeže České republiky jako Uznaného chovatelského 

sdružení byly rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR od 1.1.2008 zařazeny do Národního programu 

uzavřené výchozí linie drůbeže využívané v rámci Uznaných šlechtitelských chovů v ČR, celkem 

19 linií nosného typu slepic, 7 liníí kachen a 5 linií hus, a také  genetický zdroj 20 inbredních linií 

(CB,CC, CB.7, CB.R1, CC.R1, CC.R2, CC.13, CB.9, CB.15, CB.R4, CC.R4, CB.R5, CC.21, CB.ev17-, 

CC.ev17+, WA, M, L15B, H6, BLi ) a 3 outbredních linií (BL, SH, P) kura na pracovišti Ústav 

molekulární genetiky AV ČR v.v.i. 

Hlavním smyslem a účelem zařazení těchto populací do kategorie GZ je přetrvávající potencionální 

riziko výskytu nebezpečných onemocnění drůbeže a volně žijícího ptactva a měnící se strategie 

a management ochrany proti šíření těchto nákaz, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje s vývojem 

a zvyšující se úrovní diagnostických metod ve veterinární vědě, výzkumu i praxi. 
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RYBY   

 
http://www.frov.jcu.cz/cs/mezinarodni-letni-

skoly/letni-rybarska-skola-2013 

Zhodnocení dosavadních postupů programu 

ochrany a užití genetických zdrojů,  

stavy plemen a populací. 

Základním postupem, stejně jako v předchozích letech, 

zůstává uchování genetických zdrojů ryb in situ, tj. 

v živých genových bankách, formou tzv. kmenových 

hejn, chovaných registrovanými chovateli. Reprodukce a 

obnova kmenových hejn, značení jedinců a jejich 

genetická analýza probíhá podle schválené metodiky.  

V roce 2012 projednala a schválila Šlechtitelská rada pro chov ryb Rybářského sdružení České 

republiky (23.8. v SRŠ a VOŠ VHE ve Vodňanech) žádosti chovatelů o finanční podporu MZe ČR 

v rámci Programu 6, části B.1.16 Ryby na uchování genetických zdrojů ryb v živých genových 

bankách celkem u 9 druhů ryb (kapr obecný, lín obecný, pstruh duhový, pstruh obecný f. potoční, 

sumec velký, síh maréna, síh peleď, jeseter malý a vyza velká), u vyjmenovaných plemen a linií 

v celkem 30 kmenových hejnech, chovaných celkem u 12 subjektů. Snížení počtu uchovávaných hejn 

proti roku 2011 o 10 hejn bylo zapříčiněno režimem „de minimis“ na GZ ryb vyhlášeným MZe ČR 

vzhledem k nepodání včasného obnovení notifikace programu genetických zdrojů ryb v EU. Snížením 

podpory v režimu „de minimis“ byli postiženi chovatelé FROV JU a Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. 

Všichni chovatelé byli rovněž informováni o nutnosti při odběrech vzorků tkání GZ ryb do genobanky 

nebo spermatu GZ ryb do kryobanky uzavírat smlouvy mezi chovatelem jako vlastníkem GZ a VÚŽV 

jako vykonavatelem Národního programu. 

Rovněž pokračuje program uchování genetických zdrojů ryb ex situ, tj. kryokonzervace spermatu. 

V roce 2012 bylo původně plánováno pokračovat v kryokonzervaci spermatu vyzy velké, zamražením 

ID dalších pohlavně dozrávajících mlíčáků. Vzhledem k protahované rekonstrukci přívodního kanálu 

na líheň VÚRH FROV JU by nebylo možné po slovení vyz nádrž opět bezpečně napustit a ryby do ní 

podle zásad „welfare“ včas vrátit, a proto bylo od odběru vyz upuštěno. Veškeré úsilí letošního roku 

je proto směrováno na kryokonzervaci spermatu síhů v maximálním počtu ID. Po experimentálním 

ověření metody, kterou řešitelský tým vyvinul v r. 2011 z jiných prostředků,  proběhla ve spolupráci 

s Rybářstvím Mariánské Lázně s.r.o. kryokonzervace spermatu síha marény a síha peledě. Provedeno 

bylo zmrazování  v termoboxu nad hladinou tekutého dusíku v pejetách o objemu 0,5 ml.   

Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu.  

Hodnocení fertility spermií je prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x 

– 4x u mlíčáka s hodnocením procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací.  

Genetické analýzy a genová banka 

V rámci schválené metodiky se pro analýzu struktury populací, jejich variability, genetické 

vzdálenosti/identity, čistoty populací (přítomnost kříženců), stanovení ploidie a původu používá 

biochemicko - genetická analýza polymorfních proteinů, analýza mitochondriální a jaderné DNA, 

stanovení ploidie, popřípadě cytogenetická analýza. V roce 2012 byly provedeny analýzy k ověření 

genetické čistoty  a variability u těchto genetických zdrojů ryb: 
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Tab.61  Kontrola genetické čistoty ryb 

Genetický 

zdroj 
Chovatel Chov 

Datum  

analýzy 

Počet 

ryb 
Výsledek 

Navržené  

opatření 

Kapr 
Třeboňský 

šupináč 

Rybářství 
Třeboň,  

a. s. 

Mokřiny 04/2012 89 
Nezjištěna přítomnost 
genomu asijského 

kapra; odpovídá 
dřívějším výsledkům 

Lze zařadit do 

chovu 

Kapr Milevský 

lysec 

Rybářství 
Třeboň,  

a. s. 

Milevsko 
04 a 

07/2012 
47 

Nezjištěna přítomnost 
genomu asijského 

kapra; odpovídá 

dřívějším výsledkům 

Lze zařadit do 

chovu 

Kapr 
Třeboňský 

šupináč 

Rybářství Nové 

Hrady s. r. o. 

Nové 

Hrady 
05/2012 100 

Nezjištěna přítomnost 

genomu asijského 

kapra; odpovídá 
dřívějším výsledkům 

Lze zařadit do 

chovu 

Kapr 

Třeboňský 
šupináč 

Rybářství Nové 

Hrady s. r. o. 
(pro Rybářství 

Třeboň, a. s.) 

Nové 
Hrady 

05/2012 100 
Nezjištěna přítomnost 

genomu asijského 
kapra; odpovídá 

dřívějším výsledkům 

Lze zařadit do 
chovu 

Kapr Žďárský 
šupináč 

KINSKÝ Žďár, 
a. s. 

Žďár n. 
Sáz. 

11/2012 62 Analýzy probíhají  

 

Tab.62   Odebrané vzorky tkání genetických zdrojů ryb do genové banky 

Druh Kapr obecný Kapr obecný 

Plemeno/genetický zdroj MV ŽďŠ 

Chovatel Rybářství Třeboň, a. s. KINSKÝ Žďár, a. s. 

Chov Milevsko Žďár n. Sáz. 

Průběžné číslování v databázi vzorků B3461-B3470 B4149-B4158 

Druh tkáně krev krev 

Fixativum ethanol TNES-U 

Počet vzorků 10 10 

 
 
Odběr vzorků byl proveden prostřednictvím Společného pracoviště „genetiky, fyziologie a reprodukce 

ryb“ ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově a VÚRH  ve Vodňanech. Vzorky jsou deponovány v laboratoři 

genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. 
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Tab. 63   Souhrnný počet plemenných ryb GZ dle hlášení chovatelů k 30.6.2012 

               (výpis z ústřední  evidence plemenných ryb) 

Rok 2010 2011 2012 

 Počet plemenných  Počet plemenných Počet plemenných 

 KAPR jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

 C 434 81 46 121 107 108 92 

 C 435 92 121 107 117 79 89 

 Jihočeský lysec - BV 134 151 75 72 55 55 

 Jihočeský kapr šupinatý - C73 82 112 99 100 60 83 

 Mariánskoláz. kapr šupinatý - ML 787 482 824 487 615 435 

 Milevský lysec - MV 4* 8* 4* 7* 80 60 

 Pohořelický lysec - PoL 211 205 263 266 222 221 

 Telčský lysec - Te 83 94 69 112 76 92 

 Třeboňský šupináč - TŠ 312 326 353 368 289 278 

 Žďárský šupináč - Žď-Š 282 244 100 50 42*** 40*** 

 Žďárský lysec - Žď-L 274 239 150 100 95 97 

 LÍN jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

 Hlubocký - H 318 650 331 559 335 557 

 Kož.92 129 123 255 253 250 235 

 Mariánskolázeňský - ML 219 143 402 297 208 136 

 Modrý - MO 80 80 96 85 103 7 

 Táborský - T 166 119 229 224 97 63 

 Velkomeziříčský - VM 151 157 228 246 240 158 

 Vodňanský - V 80 67 302 300 113 89 

 SUMEC jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

 Hodonínský - H 120 121 93 93 87 87 

 Vodňanský - V 65 65 65 65 47 50 

 PSTRUH DUHOVÝ jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

 Pd M 100 50 100 50 100 50 

 Pd D66 200 80 200 80 200 80 

 PdD 75 1750 1250 1800 1200 1650 1350 

 PSTRUH POTOČNÍ jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

 Šumavská populace - PoŠ 1835 805 1156 784 1473 801 

 Tepelská populace - PoT 600 400 600 400 600 400 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

 SÍH SEVERNÍ MARÉNA - čistý druh 112 50 500 300 400 189 

 SÍH PELEĎ - čistý druh 400 386 500 346 570 279 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

 JESETER MALÝ - čistý druh 431 312 371 324 293 215 

 VYZA VELKÁ - čistý druh 135** 134** 11**, *** 

*   odchováváno navíc remontní hejno  
** zatím jen remont bez možnosti rozlišit pohlaví (pozdní dospělost)  

*** chybně vyplněná hlášení chovatelů do ÚE v r. 2012, neodrážejí skutečný stav  
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Užitkové vlastnosti genetických zdrojů 

Užitkové vlastnosti jednotlivých genetických zdrojů ryb jsou, stejně jako užitkové vlastnosti plemen 

importovaných a novošlechtěných, testovány oprávněnými jednotlivými chovateli. oprávněnými k této 

činnosti ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Podle něho také Rybářské 

sdružení ČR sestavuje a vyhodnocuje výsledky testování za uplynulé uzavřené kalendářní období 

a předává je do ústřední evidence.  Celkem testace probíhala v 7 podnicích. Předmětem hodnocení 

byly u testů na rybnících výsledky za mimovegetační období 2010-2011 a  za vegetační období roku 

2011 u testů, jež začaly v roce 2009. U testů prováděných ve speciálních zařízeních byly hodnoceny 

jen výsledky v průběhu vegetačního období, neboť u pstruha duhového se z důvodu odlišných 

chovatelských postupů hodnocení v mimovegetačním období zatím neprovádí. Testování na rybnících 

bylo prováděno u kapra obecného a lína obecného. 

 

Souhrn výsledků  kontroly užitkovosti u GZ lína (mariánskolázeňský, ML; vodňanský, V; zlatý 

jako kontrola) v testu s plemenem königswartha (N, německé) a s rumunským línem (R) během 

komorování a ve třetím roce testu.  

Plemeno vodňanské – vykázalo v tržní velikosti (LV) nejnižší korigovanou hmotnost, jež byla ale 

srovnatelná s hodnotami všech zeleně zbarvenými plemen a průkazně vyšší ve srovnání s kontrolní 

zlatou skupinou. Přežití plemene v poslední etapě testování bylo srovnatelné s ostatními testovanými 

plemeny stejně jako v jednotlivých obdobích v průběhu celého testu s tím, že toto plemeno zpravidla 

vykazovalo jedny z nejvyšších hodnot přežití. Jateční výtěžnost všech plemen byla srovnatelná.     

Plemeno rumunské – se v růstu, přežití ani výtěžnosti neodlišovalo od ostatních zelených plemen. 

Hodnoty přežití tohoto plemene byly ale zpravidla v jednotlivých etapách největší (s výjimkou období 

L0 – L1).  

Plemeno königswartha (německé) – se v růstu, přežití ani výtěžnosti rovněž neodlišovalo od ostatních 

zelených plemen. Plemeno vykázalo vzhledem k ostatním zeleným línům ale odlišné charakteristiky 

tělesného rámce. Rozdíly  v  tělesné  stavbě  mohly být  ale dány skutečností, že toto plemeno 

nebylo založeno z dostatečně velkého počtu rodičů (viz zpráva za první testovací období) a testovaná 

populace tak nemusí nutně reprezentovat průměrné hodnoty tohoto plemene.  

Plemeno mariánskolázeňské – vykázalo na konci testu nejvyšší korigovanou hmotnost o 8,2 % vyšší 

ve srovnání s plemenem Vodňanským. Statisticky se užitkovost růstu, přežití ani výtěžnosti od 

ostatních zelených plemen ale neodlišovala. 

Plemeno zlaté – vykázalo ve srovnání se zelenými plemeny průkazně nižší růst a  poslední etapě 

testování srovnatelné přežití. V předchozích etapách byly hodnoty přežití zlatého lína ale průkazně 

nižší a to tak, že ohrožovaly objektivitu průběhu testování. Je těžké říci, zda má na nižším přežití vliv 

pouze predace, kdy se plemeno stává vzhledem ke své viditelnosti mnohem snazším a častějším 

terčem útoků nebo zda má obecně i nižší odolnost a životaschopnost. Jateční výtěžnost plemene je 

srovnatelná s ostatními zelenými plemeny.        

Výsledek testování na konci testu odrážel situaci z předchozího období, rozdíly v růstu mezi zelenými 

plemeny se ale staly statisticky neprůkaznými.    
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Propagace a vzdělávání 

 XXII. Vodňanské rybářské dny, 13.-19.5.2012. Expozice okrasných druhů ryb včetně GZ a 

jeseterů.  

 účast na. výstavě Zemědělec 2012 v Lysé nad Labem ve dnech 4. -7. 10. 2012  Prezentace 

posterů o genetických zdrojích ryb a ukázky GZ ryb v akváriích. 

  mezinárodní konference a výstava AQUA 2012 v Praze ve dnech 1. - 5. 9. 2012: prezentace 

fakulty, expozice ryb a  vědecký program v přednáškových sekcích.  

 VI. mezinárodní workshop o biologii a chovu lína obecného (VIth International 

Workshop on the Biology and Culture of Tench, Tinca tinca L. )v Písku ve dnech 17.-20.9.2012. 

 

Celkové zhodnocení 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že cíle programu uchování a využití 

genetických zdrojů ryb, který je součástí Národního programu uchování a využití genetických zdrojů 

hospodářských a užitkových zvířat, a jeho časový plán pro rok 2012 byly dodrženy. Metodický postup 

byl inovován v roce 2005, v rozšířené a komentované formě certifikované metodiky vydán pro 

chovatele v r. 2009 a je podle něj postupováno, proto nenavrhujeme žádné změny ve stávající 

metodice.   

 

Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2013 

Metodika v rozšířené formě byla certifikována MZe ČR a vydána pro chovatele:  Flajšhans M., Hulák M., 

Kašpar V., Rodina M., Kocour M., Gela D., 2009. Metodika uchování genetických zdrojů ryb v živé genové 

bance. Edice Metodik VÚRH č. 91, 35 pp.  
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VČELA MEDONOSNÁ KRAŇSKÁ   

 
foto: V. Šouralová 

Realizace programu chovu včely medonosné 

kraňské podle schválené metodiky  

Realizace programu v roce 2012 pokračovala v podobných 

intencích, jako v předchozích letech. V chovech s genovými 

zdroji se nevyskytly žádné zásadní problémy. Intenzita 

i extenzita varroázy se oproti roku 2011 dále poněkud 

zhoršila. Je evidováno několik oblastí s výskytem velmi 

odolných roztočů vůči používaným akaricidům ze skupiny 

pyrethroidů. Nadále je třeba intenzivně se věnovat 

tlumení varroázy, což je jediný efektivní prostředek, 

kterým lze rovněž bránit chovy před virózami.  

Žádný chov zapojený do Národního programu není v ochranném pásmu bakteriálních chorob, riziko 

pro chovy se nezvýšilo. Situaci monitorujeme každoročně opakovaným vyšetřováním včelstev 

metodou kultivačního vyšetření spadu (měli) ze dna úlů. Monitorujeme též výskyt nového 

žaludečního parazita Nosema ceranae a případné další příčiny ztrát včelstev. 

Chovatelská práce je ČR organizačně zajištěna Do aktivit podle metodiky Národního programu je 

zapojeno 7 oblastních chovů, které v roce 2012 rovněž uplatňují nárok na podporu. Uznaným 

chovatelským sdružením včely kraňské, které je identické s Českým svazem včelařů. Strukturu 

registrovaných, rozmnožovacích, uznaných a oblastních chovů včelích matek popisuje Chovatelský 

řád, který je aktualizován tak, aby byl v souladu s momentálně platnou legislativou. 

Kontrolní a koordinační činnost v oblastních chovech 

Oblastní chov Skřivánek 

V uplynulém roce 2012 se podařilo zajistit plynulou péči o genetický materiál, inseminace byla 

zajištěna pracovníky pracoviště Dol. Pracoviště i nadále spolupracuje s dalším šlechtitelským chovem 

na Kývalce. Chov je v dobrém stavu, nález varroázy i nosemózy je v normálních mezích,  pokračuje 

se v postupné obnově úlového vybavení a dalšího chovatelského zařízení. 

Celkové hodnocení chovu: chov má plné předpoklady pro plemenářskou práci, GZ zde nejsou 

aktuálně ohroženy. 

Oblastní chov Liběchov 

Podle plánu se vedoucím chovu stal Pavel Kirschner, který plně převzal materiál i je již dobře 

zapracován a stávající vedoucí, pan Luboš Skuhrovec, mu bude vypomáhat.  Inseminace byla 

i v letošním roce v oblastním chovu Liběchov provedena několikrát pracovníkem VÚVč Dol, což je 

vzhledem k přijatelné vzdálenosti Liběchova od Dolu vyhovující. Chov podle plánu rozšiřuje stav 

včelstev a rozsah testování, podílí se na křížových testech rezistence. Oblastní chov nemá v okolí 

ohniska nebezpečných nákaz ani jiné závažné problémy ve vztahu k chovu GZ.   

Celkové hodnocení chovu:   chov je na dobré úrovni,  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 
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Oblastní chov Kývalka 

Ing. Oldřich Veverka v roli vedoucího pokračuje na velmi dobré úrovni v plnění úkolů v chovu. 

Inseminace je zajištěna částečně vlastní silou, při větších sériích je zajištěna personální výpomoc 

pracovištěm Dol. Chov úzce spolupracuje s chovem na Skřivánku. Ing.Veverka se jako předseda 

Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-venkov a člen koordinačního výboru Jihomoravského 

kraje podílí se na řadě aktivit spojených s udržováním uspokojivého zdravotního stavu včelstev 

jihomoravského kraje. Déletrvající komplikací na okrese Brno-venkov jsou ochranná pásma po 

zlikvidovaných ohniscích moru včelího plodu, ale situace je pod dobrou kontrolou, byla provedena 

všechna nařízená zdolávací opatření. Vzhledem k sílící rezistenci na pyrethroidy je v této oblasti 

nutné věnovat zvýšenou pozornost účinnosti tlumení varroázy a školící činnosti mezi běžnými včelaři.  

Celkové hodnocení chovu : chov je stabilní, na dobré úrovni, GZ zde jsou v dobré péči. Zvýšená 

opatrnost vzhledem k blízkosti ochranných pásem ohnisek moru včelího plodu je zajištěna. 

 

Oblastní chov Přerov - Žeravice 

V Žeravici výzkumná stanice včelařská se statutem oblastního chovu využívá vlastní inseminaci, má 

dobré technické zázemí a dobrou spolupráci se včelaři i veterináři. Součástí pracoviště je diagnostická 

laboratoř akreditovaná ČIA, osvědčení má platnost do roku 2017. 

Zvýšenou pozornost věnují pracovníci stanice monitorování a profylaktickým vyšetřením  včelstev 

v současných a odhlášených ohnisek moru včelího plodu, která jsou i v blízkosti některých stanovišť 

včelstev oblastního chovu. Nadále je činnost stanice vedle vlastní chovatelské práce zaměřena i na 

pokusy s novými postupy dezinfekce a osvětové působení na chovatele v okolí. Testování včelstev 

probíhá podle metodiky Národního programu.   

Celkové hodnocení chovu: chov je na velmi dobré úrovni. GZ jsou částečně ohroženy výskytem 

moru v blízkosti.  

 

Oblastní chov Pekařov 

Chov nemá aktuálně žádné zjevné problémy. Realizace plemenářského programu probíhá podle 

plánu. Pracoviště je vybaveno technikou pro morfometrické hodnocení exteriéru včel. Tato měření se 

provádějí pro vlastní potřebu a pro potřebu dalších chovů. Ve shodě s požadavky SZIF (Státní 

zemědělský a intervenční fond) při jeho kontrolní činnosti v chovech matek byla otevřena veřejně 

přístupná databáze morfometrických rozborů plemenných včelích matek v oblastních, 

rozmnožovacích a registrovaných chovech na adrese: http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm 

Inseminace je v oblastním chovu prováděna v dostatečném rozsahu vedoucím chovu, dr. Františkem 

Kašparem. 

Celkové hodnocení chovu: chov je na velmi dobré úrovni, ale GZ jsou částečně ohroženy 

výskytem moru v blízkosti.  

 

Oblastní chov Zubří 

Chov vede RNDr. Igor Dibus velmi dobře a cenný materiál je obnovován tak, aby tvořil dostatečně 

velké skupiny pro odběr vajíček i spermatu. Podmínky v oblastním chovu Zubří jsou vzhledem k vyšší 

poloze tvrdší, naopak pastevní základna je mírně nadprůměrná. Nákazová situace v okolí chovu 
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nehrozí velkými problémy. Potřebné diagnostické vzorky jsou pravidelně zasílány k vyšetření a 

profylaktické zásahy jsou na výborné úrovni. Inseminaci provádí vedoucí chovu sám. Chov je 

zaměřen i na produkci oddělků a zimování záložních včelích matek v malých společenstvech.  

Celkové hodnocení chovu: chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

 

Oblastní chov Dol 

Okolí chovu je v poměrně dobré nákazové situaci. Varroáza i nosema je pod pravidelnou kontrolou. 

Ochranná pásma moru plodu chov neohrožují.  Oblastní chov Dol vede ing. Peter Kéri. Inseminace je 

v oblastním chovu prováděna každoročně po celou chovatelskou sezónu dvěma inseminátory, 

včelmistrem a pomocníkem. Kapacita zcela dostačuje i pro výjezdy na inseminační službu. Produkce 

inseminovaných matek je nutná pro realizaci plemenářského programu a část inseminovaných matek 

včely kraňské se může poskytnout dalším chovatelům.   

Chov má též prostory vybavené pro výuku inseminace včelích matek. V roce 2012 zde proběhly opět 

dva kurzy inseminace pro zájemce z naší republiky i ze zahraničí. V chovu jsou rovněž podmínky pro 

výuku posluchačů České zemědělské univerzity a pro plnění úkolů bakalářských a diplomových prací 

posluchačů ČZU. 

Celkové hodnocení chovu: chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

 

Školení vedoucích chovů 

Ve dnech 2. a 3. března 2012 proběhla tradiční porada vedoucích resp. zástupců vyšších chovů a ve 

dnech 28. a 29. září proběhlo školení vedoucích registrovaných chovů. Obě akce se konaly ve 

Včelařském vzdělávacím středisku Českého svazu včelařů v Nasavrkách u Chrudimi. Porad se 

zúčastnilo přes 120 vedoucích těchto chovů.   

Účastníci porady byli seznámeni s novými poznatky o teoretických základech plemenného chovu včel 

a se zkušenostmi z praktického chovu.  

V roce 2012 bylo v ČR odchováno šlechtitelskými chovy celkem více než 45 000 matek. Tento 

výsledek je stabilní.  

Chovatelé byli seznámeni s výsledky kontrolních návštěv a plánem kontrol na další období a opětovně 

upozorněni na nezbytnost vedení předepsané formy dokumentace.  

Do chovatelského řádu byla zakotvena povinnost podrobit se vnitřním auditům, které by pomohly 

předcházet nedostatkům při kontrolách prováděných Státním zemědělským intervenčním fondem. 

Porada vedoucích oblastních chovů proběhla dne 14. a 15.3. 2012 v Dole, porady se zúčastnili 

všichni vedoucí chovů, vědecký pracovník ing. V. Veselý, ředitel VÚVč, ing. František Kamler,  a 

garant Národního programu za včely, ing. Titěra.  

Program byl věnován zopakování pravidel a metodik Národního programu, zlepšování metodik 

kontroly užitkovosti a testování požadovaných vlastností. Byl sestaven předběžný plán inseminací 

v oblastních chovech, které využívají externí inseminační službu. S pracovníky byl probrán způsob 

vedení záznamů o včelstvech a souvisejících údajích. Vedoucí oblastních chovů byli též seznámeni  

požadavky výzkumných projektů NAZV a funkčního úkolu MZe (monitorovací pokusy na rezistenci 

Varroa destruktor). 
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Účast na odborných konferencích 

Na pozvání pořadatelů chovatelské konference v německém Kirchhainu dne 10.11 2012 vystoupil 

garant Národního programu ing. Titěra s přednáškou o více než třicetiletých zkušenostech s chovem 

plemenných trubců. Konference měla velmi pracovní charakter s rozsáhlými diskusemi k problematice 

srovnatelnosti a nákladnosti morfometrických a molekulárně biologických metod taxonomie plemen 

včely medonosné. 

Databáze GZ 

Klasifikace a výběr zvířat do GZ vychází z udržovaných linií, přičemž data o výkonnostních testech se 

kombinují s výsledky testů odolnosti vůči nemocem tak, aby obě skupiny  parametrů byly ve 

stanovených limitech.  

Údaje o matkách jsou vedeny v matrikách a na rodokmenových kartách. Databáze je vedena v 

klasické i elektronické podobně, je pravidelně  aktualizována, zálohována a podle požadavků 

předávána zadavateli. 

Odběry tkání a provozování banky tkání 

Pro vývoj metodik uchování genofondu včely in-vitro byly pokusně odebrány další soubory tkání  

hrudních létacích svalů dělnic a trubců. Tyto vzorky jsou uchovávané v dehydratované formě za 

běžné laboratorní teploty (což je technicky i ekonomicky výhodnější, než kryokonzervace). Pro 

dlouhodobé sbírkové účely se osvědčily mechanicky odolné papírové tubusy opatřené dutými zátkami 

pro vložení desikačních silikagelových kuliček. 

Metody kryokonzervace spermatu nebo embryí včely medonosné stále ani ve světovém měřítku 

k dispozici nejsou. Budováním banky tkání definovaných vzorků včel sledujeme tento záměr: rychlý 

rozvoj techniky sekvenace DNA umožní v budoucnu orientaci v genovém poolu i v hybridních 

populacích a může pomoci při záchraně a případné rekonstrukci genetických zdrojů. 

Ostatní aktivity 

V roce 2012 se dále pokračovalo na přípravě nového znění Chovatelského řádu Chovatelského 

sdružení včely medonosné kraňské. Podklady zpracovává chovatelská komise. Na přípravě tohoto 

řádu se VÚVč Dol zásadně podílel. Změny v řádu se týkají upřesnění terminologie podmínek pro 

zapsání do seznamu chovů. Sdružení tak reaguje na výsledky vlastní kontrolní činnosti a kontrolní 

činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu. Nové znění šlechtitelského programu je 

připravováno ke schválení v průběhu roku 2013. 

Spolupráce s  rakouskými, německými a maďarskými chovateli včely medonosné kraňské v roce 2012 

pokračovala opět formou inseminační služby. Inseminace proběhla tradičně v  chovech pana Klause 

(AT), Beera (D) a na univerzitě v Gödöllö (H). 

 

V roce 2012 byla opět provedena řada dalších morfometrických rozborů pro tuzemské i zahraniční 

zájemce o problematiku genofondu včel.  
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Souhrnná žádost o podporu byla uplatněna na následující počty včelstev podle jednotlivých kategorií: 

 

Tab.  64   Počet podporovaných  inseminovaných matek 

Kategorie matky celkový počet v r. 2012 

Plemenné včelí matky podrobené kontrole užitkovosti včetně testů na 
dcerách alespoň na dvou stanovištích 

46 

Plemenné včelí matky určené jako zdroj trubců 63 

Včelí matky, jejíž dcery byly podrobeny testům  52 

Inseminované plemenné včelí matky odchované v roce 2009 a usazené 
ve vlastním chovu  

76 

Plemenné včelí matky odchované v roce 2009 a usazené ve vlastním 
chovu 

131 

 

Celkové zhodnocení 

Aktivity v roce 2012 naplnily úkoly dané pro genový zdroj "včela medonosná kraňská" metodikou 

schválenou 7.12.2001 Radou genetických živočišných zdrojů zakotvené ve smlouvě pro rok 2012. 
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Výroční zpráva byla projednána na Radě genetických zdrojů dne 21. března 2013. 


