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KOORDINACE NÁRODNÍHO PROGRAMU 
 

NÁRODNÍ STŘEDISKO PRO GENETICKÉ ZDROJE ZVÍŘAT  

V roce 2016 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), umístění 

na IS, odběr a kryokonzervace inseminačních dávek. 

 Projekt revitalizace genetického zdroje české slepice (podpora nových přípravných chovů 

s individuální kontrolou užitkovosti). 

 Uchování linií kanců a kryokonzervace genetického materiálu přeštického prasete v IS 

Kostelec nad Orlicí. 

 Výstupy projektů regenerace české červinky a původní české straky ve VÚŽV Netluky 

a kryokonzervace a obnovy kančích linií přeštického prasete ve VÚŽV Kostelec nad 

Orlicí (počty zhotovených a uložených embryí, inseminačních dávek a odchovaných 

plemenných zvířat) jsou uvedeny u příslušných plemen. 

 Sběr a uskladnění dalších biologických vzorků pro molekulárně genetický popis plemen 

v genobance VÚŽV,v.v.i v Praze Uhříněvsi. 

 Kryokonzervace inseminačních dávek ryb smluvní formou byla zajištěna kryokonzervace 780 

inseminačních dávek ryb ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém Vodňany, 

konkrétně kapra šupinatého. Současně byl vytvořen bezpečnostní duplikát (uložení 

v genobance Hradištko). 

 Zajištění kryokonzervace inseminačních dávek koní v ERC Mnětice (starokladrubský kůň, 

slezský norik) a jejich uskladnění v kryobance. 

 Výkup historických inseminačních dávek býků ČESTR. 

 Ověření a vyhodnocení kryokonzervace oocytů klisen a krav. 

 Zabezpečení provozu centrální banky genetických zdrojů v Bance semene ČMSCH a.s., 

v Hradištku. 

 Plnění mezinárodních povinností a zastupování ČR na pravidelných jednáních: jednání 

národních koordinátorů v rámci ERFP, jednání Mezivládní Komise pro genetické zdroje FAO-

OSN (CGR).  

 Vzhledem k narůstajícímu významu genetických zdrojů v akvakulturách vznikla při CGR 

samostatná ad hoc Mezivládní technická pracovní skupina pro akvatické genetické zdroje, na 

jejímž prvním jednání se ČR rovněž účastnila. 

 Prezentace genetických zdrojů na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (stánek 

s vzdělávacími a propagačními materiály, podávání informací) a na výstavě Náš chov v Lysé 

nad Labem, věnovaná drobným zvířatům a speciálně nutriím. 

 Návštěvy v chovech a konzultace pro chovatele v oblasti strategie a managementu ochrany 

a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci. 
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 Kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací. 

 Novela zákona 154/2000 Sb. (nová legislativní úprava řízení genetických zdrojů), navazující 

vyhláška a metodiky plemen pro nové programovací období 2017-2021- projednání 

připomínek a dokončení většiny metodik. 

 Zvyšování informovanosti veřejnosti a podchycení veřejného zájmu, zejména u dětí 

a mládeže, o problematiku ochrany formou přípravy a poskytování cíleně koncipovaných 

výukových materiálů - prezentace kolekce živých genetických zdrojů na akci Příběh potravin 

ve VÚŽV Uhříněves, diskuse s účastníky. 

 Doplňování publikací, archivování fotodokumentace, vydávání informačních tiskovin 

a propagačních materiálů pro prezentaci. 

 Shromáždění žádostí o podporu udržovatelů genetických zdrojů hospodářských a užitkových 

zvířat, ryb a včel, jejich kontrola a posouzení, zpracování a sumarizace s návrhem finančních 

sazeb na jednotlivé předměty podpory. 

 

Zapojením specialistů – doktorandů do činností vyžadovaných programem na úseku charakterizace 

genetických zdrojů a kryokonzervace byly získány nové informace významné pro charakterizaci 

genetických zdrojů, jejich specifických vlastností a pro další směrování konzervačních programů.   
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NÁVŠTĚVY A KONTROLY V CHOVECH GZ 

V roce 2016 jsme se soustředili zejména na genetické zdroje skotu, ovcí, koz a prasat. 

Poznatky, které z návštěv vyplynuly, byly promítnuty do zpracovávaných metodik a navrženy do 

úpravy dotačních podpor.  

Navštívený chov Genetický zdroj 
Účastník Národního 

programu 

Výzkumný ústav včelařský Dol -Liběchov včela kraňská VK 00312 

ARBOR Tuhaň, s.r.o., 277 41 Kly česká slepice ZK CZK 01514 

Ing. Zdeněk Cinegr, 282 01 Český Brod husa česká CH 00412 

Emeran 1791,s.r.o., 277 23 Kokořín koza hnědá KH 27014 

Václav Česal, 334 01 Přeštice bílá koza KB 31414 

Emeran 1791,s.r.o., 277 23 Kokořín bílá koza KB 41314 

Lenka Totzauerová, 338 24 Břasy bílá koza KB 32814 

Ing. Jitka Pyšková, 339 01 Klatovy šumavská ovce SOV 03813 

ARBOR Tuhaň, s.r.o., 277 41 Kly valašská ovce VOV 06315 

Ing. Marian Sedlář, 768 01 Jarohněvice přeštické prase PC 01511 

Emeran 1791,s.r.o., 277 23 Kokořín přeštické prase PC 03415 

Bc. Vladimíra Davídková, 336 01 Blovice starokladrubský kůň STK 00511 

Václav Korec, 289 22 Lysá nad Labem českomoravský belgik CMB 25713 

Tereza Fejtová, 346 01 Horšovský Týn česká červinka CC 03314 

ARBOR Tuhaň, s.r.o., 277 41 Kly česká červinka CC 03414 

Bc. Jana Šuterová, 277 35 Nosálov česká červinka CC 03714 

Vlastimil Šula, 599 42 Měřín nutrie NU 02214 

MVDr. Stanislav Čermák, 282 01 Český Brod králík  KR 01412 
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KRYOKONZERVACE 

Kryokonzervace je nedílnou součástí uchování genofondu plemen zahrnutých do NP GŽZ. 

Uchováván je, kromě reprodukčního materiálu (inseminační dávky a embrya), také materiál určený 

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

vlastností plemen na molekulárně-genetické úrovni. Jedná se o krev, sliny, srst a další tkáně 

vhodné pro izolaci DNA (genomická sbírka).  

 

Centrální kryobanka Hradišťko 

Z výplachů embryí bylo získáno a uloženo v genobance 14 embryí české straky (ČESTR) a 27 embryí 

české červinky. Z inseminačních stanic bylo získáno 1717 ID české straky (ČESTR). 27 embryí 

a 1522 ID české červinky. Pro potřeby chovatelů genetických zdrojů bylo uvolněno 187 ID 

ČESTRu, 142 ID a jedno embryo červinky.  

 

Kryobanka a IS Kostelec nad Orlicí 

Od kanců plemene přeštické černostrakaté, z konzervačního chovu VÚŽV v Kostelci nad Orlicí bylo 

vyprodukováno celkem 450 ID od devíti kanců pro přímé použití, z toho více než 300 bylo 

distribuováno do chovů GZ. 

 

Inventarizace kryomateriálu  

Tab. 1 Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu k 31. 12. 2016 

Centrální kryobanka Hradišťko  

Plemeno 
Embrya 
počet 

Inseminační dávky 

počet 
plemeníků 

počet dávek 

česká červinka 436 13 17042 

český strakatý skot (karanténa) 1219 (35) 33 18598 

starokladrubský kůň (karanténa) 0 39 (3) 2133 (105) 

huculský kůň 0 6 340 

slezský norik (karanténa) 0 9 (2) 543 (71) 

českomoravský belgik 
(karanténa) 

0 14 (1) 727 (56) 

přeštické prase 0 33 1822 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 17 1602 

koza hnědá krátkosrstá 0 10 306 

šumavská ovce 0 58 1131 

valašská ovce 0 15 283 

Kryobanka Kostelec n. Orlicí  

Plemeno 
Embrya 
počet 

Inseminační dávky 

počet 
plemeníků 

počet dávek 

přeštické prase 0 71 10 278 pejet 

prase CVM 0 8 668 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 12 213 

koza hnědá krátkosrstá 0 3 75 
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Tab. 2 Genomická sbírka,  genobanka VÚŽV 

Druh a plemeno  
Počet 
vzorků  

Skot:  česká červinka  718 

          německá (hessenská a vestfálská) červinka, polská červinka  43,25 

          český strakatý skot (původní typ – GZ) 564 

Prase: černostrakaté přeštické          59 

Ovce:  šumavská ovce  2462 

          valaška  458 

          zušlechtěná valaška  161 

Kozy:  bílá krátkosrstá koza  1629 

          hnědá krátkosrstá koza  846 

Koně:  starokladrubský kůň  732 

          slezský norik  430 

          českomoravský belgik  534 

          huculský kůň  285 

Drůbež: česká zlatá kropenka  574 

          česká husa  217 

Králík: moravský modrý   6 

          český strakáč  6 

           český luštič  6 

Nutrie: standardní českého typu 24 

           přeštická vícebarevná 6 

           stříbrná moravská 3 

 

 

Pracoviště VÚRH Vodňany - kryokonzervace spermatu ryb  

V roce 2016 pokračovala kryokonzervace spermatu GZ ryb: C434, C435 a Třeboňského šupináče 

TŠ. Zmrazuje se 10 ml spermatu od 1 mlíčáka, tj. 20 dávek po 0,5 ml. Zmrazování je prováděno 

v kryoautomatu Planer Kryo 10 series III (Planer, UK), v kry zkumavkách se zmrazovaným 

objemem 0,5 ml  nebo pejetách. 

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. 

Následující tabulka udává aktuální počet kryokonzervovaných dávek spermatu ryb jednotlivých 

genetických zdrojů: 
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Tab. 3 Aktuální přehled kryokonzervovaných dávek v kryotubách podle jednotlivých plemen a linií, 
počty mlíčáků a počty zamražených dávek (tučně vyznačeny přírůstky roku 2016): 

Druh Plemeno / linie 
Počet 

mlíčáků 
Počet 
dávek 

Rok 

kapr obecný 

jihočeský lysec BV 31 1031 1998, 1999, 2006, 2014 

pohořelický lysec 10 100 2001 

synt. linie C434 30 444 1998, 2003, 2006, 2016 

synt. linie C435 19 280 2002, 2016 

telčský lysec 10 100 2002 

třeboňský šupináč 34 500 2001, 2003, 2006, 2016 

jihočeský kapr šupinatý C73 15 550 2003, 2015 

žďárský lysec Žď-L 27 668 2004, 2009 

milevský lysec MV 42 523 2005, 2007,2014 

mariánskolázeňský šupinatý ML 10 100 2005 

lín obecný 

lín velkomeziříčský 81 190 1999, 2000, 2007, 2010 

lín hlubocký 86 169 1999, 2004, 2015 

lín táborský 136 246 
1998, 2004, 2007, 2008, 
2011, 2015 

lín modrý 6 25 2000 

lín zlatý 12 85 2000 

lín vodňanský 38 114 2007, 2015 

lín mariánskolázeňský 31 57 2007, 2015 

lín Kož.92 11 15 2015 

sumec velký 

sumec hodonínský 9 90 2000, 2004 

sumec vodňanský albinotický 2 20 2000 

sumec vodňanský 20 60 2000, 2015 

jeseter malý čistý druh 51 662 
1999, 2001, 2006, 2008, 
2014 

vyza velká čistý druh 6 840 2000, 2011, 2013 

pstruh obecný 
f. potoční 

šumavská populace 43 414 2005, 2006, 2008, 2009 

pstruh duhový 
PdD 75 30 350 2009, 2011 

PdD 66 „kamloops“ 15 150 2010 

síh maréna čistý druh 16 151 2012 

síh peleď čistý druh 16, MIX1-5 142,1 2012, 2013 
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Spolupráce s dalšími subjekty 

 

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 

2015 pokračovaly programy pro školy všech stupňů zaměřené na hospodářská zvířata se 

zdůrazněním významu původních plemen a současně s jejich odbornou prezentací. Těchto 

programů se ročně účastní okolo 3000 dětí ze škol všech stupňů. Dalších akce jsou připravovány 

pro studenty středních, vyšších odborných, vysokých škol a odbornou veřejnost. 

Pro propagaci genetických zdrojů a „public awareness“ je vybudována naučná stezka 

s informačními panely, které seznamují návštěvníky s národními plemeny hospodářských zvířat 

(každoroční návštěva okolo 40 000 neevidovaných osob, zejména rodin s dětmi) Dalších ca 30 000 

návštěvníků se účastní organizovaných akcí se vstupným (dožínky, Den země, apod.).  

Tab. 4 Přehled akcí Centra ekologické výchovy Toulcův dvůr  

Vzdělávací a osvětové akce - speciální počty účastníků 

ekologické výukové programy pro školní kolektivy 3239 

vzdělávání a osvěta široké veřejnosti 2334 

vzdělávání studentů (VŠ, SŠ, VOŠ - semináře, praxe) 522 

příměstské tábory 40 

  6135 

Kolekce zvířat plemen genetických zdrojů na farmě Toulcova dvora v roce 2016 

Huculský kůň: 9 klisen 

Starokladrubský vraník: 1 valach 

Česká červinka: 2 krávy +1 jalovice 

Přeštické prase: 2 prasnice 

Ovce původní valaška: 1 beran, 5 bahnice 

Koza bílá krátkosrstá: 1 kozel, 3 kozy bílé  

Králíci 

- český černopesíkatý  : 1 samec, 4 ramlice 

- český strakáč: 1 ramlice 

- český červený: 1 samec, 2 ramlice  

České husy: 1 houser, 2 husy 

Česká zlatá kropenatá slepice: 1 kohout, 16 slepic, 12 kuřat 

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

v Lysé nad Labem a kolekce zvířat byla rovněž zapůjčena Výzkumnému ústavu živočišné výroby 

pro dvoudenní akci pro školy a veřejnost „Věda na polích a ve stájích“. 
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CENTRUM ROZVOJE CHOVU SLEZSKÉHO NORIKA 

 

Hřebec Gosun Developer 
Foto © Centrum rozvoje chovu slezského norika 

Podle hlavních cílů svých stanov spolek 

Centrum slezského norika (CSN) v roce 

2016 uskutečňoval aktivity zaměřené na 

práci s veřejností. 

Ke svým aktivitám členové i účastníci aktivit 

pro veřejnost měli k dispozici chovné 

klisny, plemenného hřebce a provozní 

hřebce a hříbata slezského norika ze 

soukromého hřebčínského zařízení Hradčany, 

s.h., Elišky Stejskalové z Výprachtic, Jiřího 

Drába z Veletína, Jaroslava Rázka z Často-

lovických Horek, a manželů Kolmanových 

z Košťálova (členové CSN).  

 

CSN směřuje se svou osvětou a činností ke všem věkovým kategoriím, tak aby chladnokrevný kůň 

v potažní práci byl vnímán jako společník, obnovitelný zdroj energie a jako moderní farmářský kůň 

pro farmy s jinou alternativou produkce. Letos se spolek zaměřil na sociální zemědělství 

a společenskou osvětu.  

 

Setkání slezského norika, valná hromada 

VH byla svolána na 27. 2. 2016, v předvečer Setkání slezského norika dne 28. 2. 2016 ve Veletíně 

u Sedlce – Prčice. Setkání bylo otevřeno praktickou demonstrací postrojování klisny chomoutovým 

postrojem a následnou prací smýkáním v tahu – vlečkováním výřezů. 

Teoretická vzdělávací část obsahovala přednášku Doc. Ing. Miroslava Maršálka, CSc. „Zásady 

šlechtění v chovu slezského norika“ a přednášku MVDr. Anny Horákové „Výživa chladnokrevníků 

a zranění končetin z těžebního provozu“. 

 

Environmentální výchova, dny otevřených dveří, přehlídky 

Členové spolku zajistili prezentaci koní v tahu a v ovladatelnosti na přehlídce hřebců ve 

Vrchovanech dne 26. 3. 2016. Ukázka byla motivací před soutěžní sezonou a zároveň možností 

nácviku netradičních kombinací překážek a těžkého tahu břemene pro zúčastněné hřebce. 

V oblasti sociálního zemědělství na venkově rozvíjí spolek environmentální výchovu s projektem 

KONÍK, v ZŠ Pěčín (1. až 4. ročník) a rodinám s dětmi od tří let věku ve volnočasové aktivitě 

pomocí velikostně přiměřených mini poníků. Cílem je vést děti k emoční inteligenci a empatii pro 

živou bytost. V první řadě spolek hledí na vývoj v budoucnosti – podněcuje další potencionální 

skupinu chovatelů národních chladnokrevných plemen, nebo medializací k tomu přispívá. 
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 Pěstování brambor  

V souladu s myšlenkou sociálního 

zemědělství spolek pomocí koňské síly 

připravil pole pro výsadbu brambor, 

následné ošetřování rostlin (včetně 

mechanického sběru škůdců) a sklizeň, 

která byla rozdělena mezi účastníky 

společného projektu. Veškeré práce 

vykonávali koně a políčko (o výměře 

cca 7 arů) bylo označeno tabulkou se 

sdělením technologie. Tato aktivita 

měla velký úspěch u všech věkových 

skupin. 

 

Vzdělávací kurzy, soustředění, work camp 

Proběhla dvě soustředění s cílem zvýšit výkonnost zúčastněných koní, vzdělanost majitelů 

a připravit koně na zkoušky a soutěže: 13. března a 28. října (stíhací závod). Vzdělávací kurzy pro 

veřejnost a příprava klisen k VZ pokračují v individuálně stanovených termínech a frekventanti se 

účastní s vlastními koňmi.  

Poprvé se uskutečnil kemp, jehož náplní je intenzivní pracovní výkon koní v terénu s hmotou 

v rozpětí surových kmenů až přesílené kulatiny. Záměrem je nastolit podmínky výrazně blízké 

reálnému uplatnění koní a k prověření kvality jedinců genetických zdrojů. V průběhu kempu byla 

možnost konzultovat a řešit nedostatky výstroje a kázně koní. 

 

Sociální hiporehabilitace 

Probíhala opět sociální hiporehabilitace, jejíž podstatou je spolupráce s chladnokrevným koněm ze 

země. Chladnokrevník je krokový kůň, zpomaluje životní tempo a přitom je obratný, nabízí zvýšení 

sebedůvěry a nápravu chybných vzorců chování. K této sociální službě jsou upotřebeni velmi 

ukáznění koně členů, protože se zaměřují na pozitivní motivaci koní ve výcviku. 

 

Pracovní setkání s MZe 

Komunikace s  pracovníky odboru environmentálního a ekologického zemědělství a sekce lesního 

hospodářství  MZe se zaměřila na otázky týkající se chovu chladnokrevných plemen v České 

republice, jejich šlechtění, uplatnění technologie „koňský potah“ v současném průmyslovém lesnictví 

a vzdělávání chovatelů. Součástí jednání byl workshop na území Správy Kolowratských lesů, polesí 

Zdobnice se zástupcem Svazu chovatelů chladnokrevných koní. 

 

Lidové veselice, oslavy  

Prezentace plemene s informací o významu udržování genetických zdrojů  proběhla i na akci 

„Orlický sekáč 2016“ dne 4. 6.,  a dvou svatbách v průběhu roku. Stylizace těchto slavností byla 

v duchu návratu „venkovské svatby“ s hudebními doprovody a s hlukem veselice, odlišné od 

městské svatby s temperamentními karosiery a v komorním duchu. 
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU 

VYUŽITÍ A 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. 5 Náklady na realizaci programu v Kč  

Koordinace programu 
dotační titul B 4. Služby, koordinace a realizace Národního programu 

Činnosti zajišťované Národním střediskem - metodické vedení a koordinace, tvorba databází, 
evidence dat, analýzy programu jejich šlechtění, provoz genobank, molekulárně-genetická 
charakterizace plemen, regenerace české červinky a české straky, speciální testace plemen,  
agenda registrací a žádostí o dotační podporu, kontroly v chovech, zajišťování publikace a 
informovanosti, zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodních dohod a zastupování ČR 
v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska.   

Činnosti Národního programu zajišťované dalšími subjekty formou kooperačních 

smluv  (chovatelské svazy, univerzity apod.) 2 724 705 

Kryokonzervace/výroba a nákup inseminačních dávek  884 380 

Materiál pro konzervaci a genotypizaci (chemikálie, laboratorní pomůcky) dusík 149 896 

ostatní spotřební a kancelářský materiál 36 547 

Cestovní náklady a vnitrozemská doprava  183 666 

Poplatky (ERFP) 64 860 

Služby externí/ plemenářské a veterinární 57 693 

Vlastní služby (dokumentace, reprostudio, IT, poštovné) 49 087 

Konzervace in situ: 

 konzervační nukleus a projekty revitalizace české červinky a ČESTR                            

(inseminace,výplachy embryí, embryotransfery, odchov plem.býků) 

konzervační nukleus přeštického prasete a IS Kostelec nad Orlicí   
(výroba a distribuce ID kanců, odchov plemenných kanců) 1 126 771 

Osobní náklady/9/2,55 prac. 995 041 

Celkem činnosti VÚŽV 3 547 942 

Odpisy  81 665 

Podniková režie 1 145 690 

CELKEM VÚŽV 4 775 297 

Celkem zajištění Národního programu Kč 7 500 002 
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Tab. 6 Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2016 

druh/plemeno n sazba částka 
 

druh/plemeno n sazba částka 

SKOT                česká červinka 242   1 654 400 
 

SLEPICE        ČZK 208 500 104 000 

kráva v KU mléčné užitkovosti 12 18 000 216 000 
 

    kráva  BTPM  94 7400 673 400 
 

HUSA          159   127 200 

jalovice od 7.měsíce 90 5700 513 000 
 

  česká  98 800 78 400 

jalovička – tele 42 3 000 126 000 
 

  česká chocholatá 61 800 48 800 

plemeník v chovu 7 18 000 126 000 
 

    SKOT                          ČESTR  49   301 000 
 

KRÁLÍCI 943   395 500 

kráva v KU mléčné užitkovosti 11 11 000 121 000 
 

  moravský bílý hn. 115 300 34 500 

jalovice od 7. měsíce 22 6 000 132 000 
 

  český luštič 85 450 38 250 

jalovička – tele 16 3 000 48 000 
 

  morav. modrý 160 400 64 000 

        
 

  český strakáč 343 400 137 200 

KOZY bílé 2 306 750 1 729 500 
 

  český albín 155 350 54 250 

KOZY hnědé  1 110 750 832 500 
 

  český červený 102 400 40 800 

        
 

  černopesíkatý 53 500 26 500 

OVCE                       šumavka 2241 

 

1 205 520 
 

    bahnice (plem.chov) 1 081 700 756 700 
 

NUTRIE    205 
 

125 200 

bahnice v ostatních chovech 1 160 400 464 000 
 

  standard 103 600 61 800 

                                 valaška 899   737 180 
 

  stříbrná 39 600 23 400 

bahnice a ročky 899 820 737 180 
 

  vícebarevná 50 800 40 000 

        
 

        

PRASE                        přeštické 365   1 753 000 
 

RYBY (hejna) 36    3 866 920 

  prasnice 321 4 200 1 348 200 
 

  kapr 13 85 000 1 105 000 

  kanec 44 9 200 404 800 
 

  pstruh duhový 4 180 000 720 000 

        
 

  pstruh potoční 4 140 000 560 000 

KONĚ              starokladrubský 25 
 

362 000 
 

  lín 8 80 000 640 000 

klisny nově zařazené/ohřebené 6 12 000 72 000 
 

  sumec 2 105 000 210 000 

klisny v altern.připařování 18 15 000 270 000 
 

  síh maréna 1 105 000 105 000 

hřebec/max.3 nejlepší 1 20 000 20 000 
 

  síh peleď 2 105 000 210 000 

                                    hucul 43   434 000 
 

  jeseter 2 105 000 210 000 

klisny 41 10 000 410 000 
 

  vyza 1 106 920 106 920 

hřebec 2 12 000 24 000 
 

        

                               ČM belgik 96   789 000 
 

VČELA      kraňská 383   349 900 

klisny nově zařazené/ohřebené 71 9 000 639 000  
  plem.matka a 44 3 500 154 000 

klisny v altern. připařování 11 12 000 132 000  
  plem.matka b 67 1 200 80 400 

hřebec/max.3 nejlepší 1 18 000 18 000  
  plem.matka c 42 700 29 400 

                          slezský norik 92   951 000 
 

  plem.matka d 56 450 25 200 

klisny nově zařazené/ohřebené 87 9 000 747 000 
 

  plem.matka e 174 350 60 900 

klisny v altern. připařování 17 12 000 204 000 
 

   
  

hřebec/max.3 nejlepší 0 18 000 0 
 

CELKEM 15 733 000 
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STAV OCHRANY A VYUŽITÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ 

SKOT 

Česká červinka (ČČ) 

 

Stav populace GZ 

V roce 2016 bylo registrováno v Národním 

programu a zároveň uznáno s českou 

červinkou jako genetickým zdrojem 31 

chovů, z čehož tři jsou ozdravené, zbytek je 

IBR prostý. 

Stavy jednotlivých kategorií zvířat, uznaných 

jako genetický ve stávajících chovech 

k 31. 8. 2016 jsou uvedeny níže. 

Od všech jalovic byl před začátkem 

chovatelské dospělosti uložen vzorek krve 

v genobance VÚŽV. 

foto Ing. Jitka Pikousová 

 

Tab. 7 Stav GZ české červinky 

krávy 
jalovice plemenní 

býci 
Celkem  

k 31. 8. 2016 nad 6 měs. do 6 měs. 

113 92 44 7 256 

 

Plemeníci v chovu  - vývoj linií    

V chovech se uplatňuje sedm plemenných býků v přirozené plemenitbě (BRY 013, PPC 312, PPC 

418, PPC 438, PO 007, UL 005 a UL 006). Krátkodobě působil v plemenitbě býk PC 508. 

Při inseminaci jsou používány hlavně inseminační dávky býků: BRY006, BRY008, BRY013, PO004, 

PO009, LAD 002, UL 005.  Zástupci linie BRYLANT a POLAK jsou bez podílu cizích plemen, 

zástupce linie URAL st. reg. UL 005 je červinka bez podílu cizích plemen a bez podílu plemene 

angler. Jediný býk linie LAD má tří procentní podíl českého strakatého skotu.   Dávky ostatních 

býků, jež jsou uloženy v genobance, vedené u ČMSCH, a.s. Hradištko se k inseminaci prakticky 

nevyužívají. 

 
Linie URAL 

Základním výběrem prošel býček 501495 011 po otci UL 005. Narozený 5. 11. 2014. Přírůstek od 

narození – 1024 g. Dostal přidělené státní registrační číslo UL 006. Odebráno a uloženo je od něj 

1510 ID. Býk dále působí v přirozené plemenitbě. 
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Tab. 8 Protokol ze základního výběru býka české červinky st. reg UL006 
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Obr:    UL 006 u základního výběru 

 

 

Foto: Ing. Jitka Pikousová 

 
 

V průběhu roku se narodilo celkem 101 telat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1  
Procentuální podíl narozených telat  
podle linií otců 

 

LAD 
8% POLAK 

23% 

BRYLANT 
56% 

URAL 
13% 

                zastoupení (%) linií  v narozených telatech 
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Kontrola užitkovosti (KU) 

V kontrole užitkovosti dle směrnice Svazu chovatelů masného skotu je přihlášeno osmnáct chovů. 

Tab. 10 Průměrné hmotnosti KUMP podle linií otců v chovech BTPM 

linie pohlaví 
přírůstek od 
narození  (g) 

hmotnost    
porodní  (kg) 

hmotnost ve 
210 dnech (kg) 

LAD jalovice   (n=6) 743 32 188 

POLAK 

jalovice   (n=7) 1 148 30 271 

býk        (n=9) 1 032 31 247 

BRYLANT 

jalovice   (n=29) 998 26 235 

býk        (n=20) 1054 28 250 

URAL jalovice   (n=9) 949 25 223 

  

Do kontroly mléčné užitkovosti je zapojeno šest chovů.  Mléčná užitkovost krav zapsaných v PK 

české červinky (dílčí výsledky za 100, 200 a 305 dní laktace) je znázorněna na následujícím grafu. 

Zahrnuje jak jedince genetického zdroje, tak různě podílové kříženky z převodného křížení, které 

nesplňují podmínky pro zařazení z důvodu vysokých podílů jiných plemen resp. plemen 

fylogeneticky nepříbuzných.  

 

Graf 2 Průměrné hodnoty KU mléka (n=18) 
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Projekt regenerace plemene – výroba a využití kryokonzerovaných embryí  

 

Ve spolupráci s firmou Bovet a.s. Sloupnice pokračují výplachy a případně embryotransfery 

v chovech: Netluky - farma VUŽV a Lány ŠZP ČZU.  Embrya jsou průběžně ukládána v genobance 

v bance spermatu ČMSCH, a.s. Hradištko. 

 
Tab. 11 Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2016  

registr býka 
UL 
005 

 PO 
004 

BRY 
003 

BRY 
006 

BRY 
009 

BRY 
008 

LAD 
002 

BRY 
013 

Celkem 

kryokonzervovaná 
embrya 

60 124 42 77 3 16 51 7 380 

  

 

Plánované aktivity projektu regenerace pro rok 2016 

- Uložit do GB embrya  od  každého  nově oteleného zvířete z farmy VUŽV a rozšířit spolupráci 

i na další chovy. 

- Ze starších plemenic ve spolupráci s ČZU v Praze získávat a ukládat do GB vitrifikované oocyty.  

- Odchovat pokračovatele býků linie LAD a odebrat jejich ID. 

- Pro produkci plemeníků na inseminační stanice i do přirozené plemenitby využívat hlavně býky 

bez podílu českého strakatého plemene a ostatních nepřípustných plemen.  

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

statků, ekologických a agroturistických center. 

- Získávání podkladů pro vyhodnocení růstových a užitkových vlastností plemene.   
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Český strakatý skot (ČESTR) 

 

 

foto Ing. J. Pikousová 

Stav populace GZ 

V roce 2016 je registrováno deset chovů 

zvířat ČESTR, uznaných jako genetický 

zdroj. Jeden chov je IBR ozdravený, 

ostatní jsou IBR prosté. Dojnice jsou 

zařazeny v kontrole mléčné užitkovosti. 

Všem jalovicím je před prvním zapuště-

ním na základě rodokmenu a lineárního 

popisu vypracován individuální připouštěcí 

plán v ČMSCH, a.s. Hradišťko a uložen 

vzorek krve v genobance VÚŽV. U všech 

prvotelek je proveden lineární popis 

zevnějšku za účelem selekce a možného 

srovnání se současnou populací českého 

strakatého skotu. 

 

Tab. 12 Stavy jednotlivých kategorií zvířat k 31. 8. 2016 a celkový počet zvířat GZ ČESTR 

krávy jalovice nad 6 měs.  jalovičky do 6 měs.  CELKEM k 31.18.2016 

29 34 20 83 

 

 

Graf 3 Procentický podíl linií otců zastoupený v samičí populaci 
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Konzervační nukleus na farmě Netluky VÚŽV  

Plemenní býci se rodí ze záměrného připařování a jsou, podle metodiky kontroly masné užitkovosti 

pro český strakatý skot, vybíráni v odchovných zařízeních plemenných býků. 

Základní výběr absolvoval v květnu 2016 býček po otci BO 824 z matky 101496/951, narozený 6. 4. 

2015. S přiděleným státním registrem BO 862. Odběr 1502 inseminačních dávek zajistila společnost 

CRV v ISB Zásmuky. 

 

Tab. 13 Protokol ze základního výběru býka českého strakatého skotu st. reg. BO 862 

    číslo býka 

U
ži

tk
o
v
ý
 t

y
p
 

K
a
p
a
ci

ta
 

S
ta

v
b
a
 t

ě
la

 

K
o
n
če

ti
n
y
 

Z
á
ď

 

C
e
lk

e
m

 b
o
d
ů
 

V
ý
sl

e
d
n
á
 

tř
íd

a
 

S
tá

ří
 (

d
n
y
) 

H
m

o
tn

o
st

 

(k
g
) 

V
ý
šk

a
  
  
  

  
 

v
 k

ří
ži

 (
cm

) 

P
ří
rů

st
e
k
 

v
 t

e
st

u
 (

g
) 

CZ000501495011 86 84 83 86 86 85 VG 402 550 132 1557 

 

Obr:    BO 862 u Základního výběru 

 

foto Ing. Daniela Kolářová 

Ve spolupráci s Ing. Martinem Hoškem, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) a Ing. Janem Málkem 

(Agrodružstvo Lhota pod Libčany) se podařilo najít a odkoupit celkem 215 ID býků čtyř linií, které 

doposud nebyly uloženy v genobance. Jedná se konkrétně o býky st. reg. JUN 622, ULK 453, PR 

562, PR 572 a LM 319. Vzhledem k jejich omezenému množství se s nimi počítá hlavně na 

jednorázovou produkci nových plemeníků prostřednictvím embryotransferů. 
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Embryotransfery a kryokonzervace 

V chovu Netluky - farma VUŽV, v.v.i. pokračují výplachy embryí a embryotransfery. Embrya jsou 

průběžně ukládána v GB v bance spermatu ČMSCH, a.s. Hradištko. 

Tab. 14  Embrya uložená v genobance v rámci projektu regenerace v letech 2010-2016  

registr býka 
ME 

075 

HB 

185 

HB 

207 

FAN 

182 

LC   

294 

CSM 

342 

MKM 

220 

BO   

824 

FAN 

195 

ME   

170 

ME      

184 

JUN    

622 
celkem 

uložená  
embrya 

51 77 13 50 29 33 40 37 35 10 15 2 392 

 

Embrya uvolněná v roce 2015 

Na základě „Dohody o poskytnutí reprodukčního materiálu“ jsou z genobanky v bance spermatu 

ČMSCH, a.s. Hradištko pro zájemce o chov genetických zdrojů skotu druhým rokem uvolňována 

embrya.  

V roce 2016 se po přenosech embryí narodilo ve dvou chovech celkem osm nových jalovic. 

 

Kontrola užitkovosti  

Do kontroly mléčné užitkovosti jsou zapojeny všechny prvotelky a krávy na druhé až páté laktaci 

konzervačního nukleu ČESTR. Porovnání jejich průměrných ukazatelů mléčné užitkovosti  ve 100, 

200 a 305 dnech je uvedeno v následujících tabulkách. 

  
Tab. 15 Kontrola užitkovosti krav českého strakatého skotu GŽZ  

Kontrola užitkovosti krav českého strakatého plemene GŽZ ve 100 dnech laktace 

Pořadí laktace Mléko (kg) Bílkoviny (kg) Průměr % tuku Průměr % bílkovin 

1. (n=6) 1935 69 4,39 3,55 

2. (n=6) 2375 80 4,09 3,47 

3. a další (n=6) 2035 71 4,05 3,58 

 

Kontrola užitkovosti krav českého strakatého plemene GŽZ ve 200 dnech laktace 

Pořadí laktace Mléko (kg) Bílkoviny (kg) Průměr % tuku Průměr % bílkovin 

1. (n=6) 3374 118 4,10 3,60 

2. (n=6) 3510 123 4,24 3,59 

3. a další (n=6) 4501 163 4,38 3,71 

 

Kontrola užitkovosti krav českého strakatého plemene GŽZ ve 305 dnech laktace 

Pořadí laktace Mléko (kg) Bílkoviny (kg) Průměr % tuku Průměr % bílkovin 

1. (n=6) 5491 199 4,42 3,70 

2. (n=6) 6738 256 4,52 3,83 

3. a další (n=6) 8238 292 4,14 3,63 
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Výkrm jatečného skotu ČESTR 

Chov Netluky - farma VUŽV produkuje v rámci spolupráce s firmou A MASO jatečné býky a volky. 

Býčci nevhodní k plemenitbě, se kastrují ve věku cca dvou měsíců. Jsou ustájeni ve skupinách 

a každý měsíc váženi. Jako čtyřměsíční se přesunují z venkovních individuálních a později 

skupinových boxů do teletníku a následně do výkrmny skotu. Doba výkrmu se prodlužuje 

u kastrátů přibližně o čtyři měsíce.  

Průměrná živá hmotnost při naskladnění je u volků 139Kg, u býků 151 Kg.  Jateční býci se porážejí 

ve věku cca 16 měsíců v dosažené hmotnosti 600-650 Kg v živém, jateční volci ve věku cca 

20 měsíců v dosažené živé hmotnosti 700 Kg. 

Maso kastrovaných a nekastrovaných zvířat je vzhledově i chuťově odlišné.  

 

 
Plánované aktivity v roce 2016 na farmě Netluky, VUŽV 

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

 Ze starších plemenic ve spolupráci s ČZU v Praze získávat a ukládat do GB vitrifikované 

oocyty.  

 Registrovat nové plemenné býky z programu obnovy linií s následnou produkcí 

inseminačních dávek. Zapojit do produkce plemeníků ostatní chovy GZZ čestru. 

 V plemenitbě používat pouze nově odebrané býky narozené od roku 2010 v rámci projektu 

„Uchování genetické rezervy Český strakatý skot“. 

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

statků, ekologických a agroturistických center. 
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PRASATA 

Přeštické černostrakaté prase (PC) 

 
foto Ing. Jitka Pikousová 

Stav populace GZ 

K 31. 8. 2016 činil počet prasnic plemen-

ného jádra 340 kusů z celkového počtu 

421 prasnic, plemenných kanců bylo 48. 

Do národního programu bylo zapojeno 25 

chovů, přičemž svou činnost ukončily 

3 chovy, jeden chovatel se nově 

zaregistroval.  

Populace je rozdělena na základě 

zdravotního stavu na chovy PRRS pozitivní 

a PRRS negativní. Tím se komplikuje 

udržení liniové skladby, protože není 

možná výměna zvířat mezi chovy.  

 

Tab. 16 Počet prasnic a kanců zapojených do Národního programu dle chovů 

Název chovu celkem prasnic plemenné jádro kanci 

Agrowild Nová Ves 10 7 0 

Biofarma Rašovice s.r.o. 5 5 1 

Emeran 1791, s.r.o. 8 8 1 

Hladký Martin 15 11 1 

Hudečková Petra 2 2 0 

Chovservis a.s.* 27 21 5 

Jihočeská univerzita 8 6 1 

Karsit Agro, a.s.** 10 9 2 

Kostrbel Pavel 13 13 1 

Mikagro s.r.o. 10 10 0 

Moresová Blanka 14 14 3 

Petr Šustek 2 2 0 

Rychnovský dvoreček 8 8 1 

Sedlář Marian Ing. 20 20 1 

SELVEM 12 11 2 

Švec Miloš 14 3 1 

Tlapák Pavel 7 7 1 

Vávra Ladislav 9 9 0 

Vladimír Šimek 15 14 1 

Walek Korneliusz 5 5 2 

Zemědělské družstvo Mladotice* 84 71 10 

ZEMET s.r.o. 28 28 6 

Žihelský statek, a.s. 79 44 0 

ISK SALAŠ 0 0 4 

VÚŽV Praha* 16 12 4 

CELKEM 421 340 48 
Nukleové chovy - *; Chovy nově zařazené do NP - ** 
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Z hlediska produkce v menších chovech nemá PRRS podstatný vliv, přesto se chovy prosté snaží 

status udržet, aby mohly produkovat kance i pro ISK.  

Mezi chovy s nejvyšším počtem prasnic se řadí ZD Mladotice se 71 plemennými prasnicemi 

a Žihelský statek, a.s. s 44 prasnicemi plemenného jádra. Dalšími chovy s počtem prasnic vyšším 

než 20 jsou ZEMET, s.r.o., Chovservis, a.s. a Ing. Marián Sedlář. Těchto 5 chovů tvoří 54% 

z celkové populace přeštického prasete. 

V roce 2016 byl podmíněně schválen jeden nukleový chov – VÚŽV Uhříněves, pracoviště v Kostelci 

nad Orlicí. Momentálně jsou tedy uznány jako nukleové 3 chovy s celkem 127 prasnicemi. To 

představuje 30% populace. 

 

Reprodukční užitkovost prasnic v roce 2016 

V roce 2016 se narodilo 757 vrhů z toho 651 čistokrevných. Oproti loňskému roku kleslo procento 

čistokrevných vrhů z 90,7 % na 86 %. Průměrná délka mezidobí prasnic činila 180,7 dní. Počet 

všech narozených selat byl v porovnání s rokem 2015 o 0,2 selete vyšší (10,7 selat/vrh), počet 

selat dochovaných stoupl o 0,1 selete na vrh a matku. Mléčnost vzrostla o 0,6 kg/vrh/prasnici.  

Graf 4 Vývoj reprodukčních ukazatelů 

 

Z dlouhodobého srovnání je patrné postupné snižování reprodukční užitkovosti ve všech 

sledovaných znacích. Důvodem tohoto nepříznivého vývoje zřejmě je přesun populace do většího 

počtu malých chovů s nižší úrovní managementu a menším tlakem na užitkovost. 

 

Výsledky chovu genetického zdroje  

Tab. 17 Struktura populace 

pořadí vrhu 1 2 3 4 5 6 7 8 a vyšší 

Počet prasnic 161 144 92 81 64 44 29 36 

Podíl v % 24,73 22,12 14,13 12,44 9,83 6,76 4,45 5,53 
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Linie kanců 

Počty kanců dle linií jsou uvedeny v tabulce č. 18. Zastoupení jednotlivých linií kanců je podobné 

jako v roce 2015. Nejpočetnější jsou linie AKOGA, AMPEROR a SOKOLÍK, které tvoří 54% kanců 

z celkového počtu. Naopak nejméně zastoupena je v populaci linie SUDET. 

Tab. 18 Zastoupení jednotlivých linií v populaci 

Linie zkratka kanců plemenných kanců celkem 

Akoga AKG 10 10 

Amperor ARR 8 12 

PC-Mason MSP 4 7 

Pirát PTT 2 4 

Pirátek PIT 3 8 

Sáčko SC 4 5 

Sokolík SOK 8 10 

Sudet SDE 1 3 

Viskont VKT 3 5 

Wiskont WSN 6 12 

Celkem 
 

49 76 
 

 

Užitkovost měřeného potomstva 

Parametry vlastní užitkovosti vykazují v posledních letech, i přes kolísání, poměrně ustálenou 

úroveň. Podíl libového masa, který klesl mezi lety 2008 a 2009 se udržuje na úrovni okolo 58,5 % 

i přes to, že v rámci selekce není na tento znak vyvíjen žádný tlak. V porovnání s komerčními 

populacemi je ale jak úroveň přírůstků, tak i podíl libového masa výrazně horší. Běžná finalizace 

prasat přeštického černostrakatého plemene je tak zcela vyloučena. 

 

Graf 5 Vývoj užitkovosti měřeného potomstva v posledních letech 
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Za celou populaci dosahoval průměrný denní přírůstek 543,23 g. Podíl libového masa byl 

u změřených zvířat 58,4 %. Výška špeku dosahovala v průměru 12,3 mm. Nejvíce změřených 

zvířat bylo po kancích linie SOKOLÍK. Tito potomci dosahovali průměrného denního přírůstku 

530,75g, průměrná výška špeku činila 11,9 mm a podíl libového masa byl 58,44 %.  

 

Pracoviště v Kostelci nad Orlicí 

V roce 2016 bylo na stanici ustájeno 7 kanců přeštického černostrakatého (ARR25, PTT25, SC165, 

SOK299, VKT194, VKT195, WSN56), kteří jsou využíváni k produkci inseminačních dávek. 

Inseminační dávky si objednávají menší chovatelé, ale také chovy zapojené do Národního 

programu GZ. V roce 2016 bylo celkem vyprodukováno 608 inseminačních dávek pro 38 

odběratelů a v rámci programu kryokonzervace vyrobeno a uloženo v genobance Výzkumného 

ústavu živočišné výroby, v.v.i. pracovišti Kostelec nad Orlicí 820 pejet kanců PC linií Viskont, 

Sokolík, Sáčko, Pirátek, Amperor. 

Inseminační dávky produkované na ISK Kostelec jsou rovněž využívány pro výzkumnou činnost 

v rámci řešených výzkumných projektů. Jedná se zejména o testaci různých ředidel, vývoj nových 

ředidel a sledování změn ukazatelů kvality kančího ejakulátu během roku. 

V rámci experimentální činnosti je využíváno také kryokonzervované semeno kanců pro inseminaci 

prasnic s využitím metody tzv. hluboké intrauterinní inseminace.  

 

Systém garantované produkce 

Vzhledem k nekonkurenceschopnosti přeštického prasete v oblasti běžných produkčních znaků je 

třeba zhodnotit při tržní realizaci jeho kulinářské vlastnosti. Cena produkce chovů zařazených do 

GZ je výrazně vyšší a umožňuje tak ekonomické fungování. Aby byla tato cenová diference 

zachována je nezbytné vytvořit takový systém, který by jasně odlišil maso pocházejících od 

čistokrevných zvířat PC od kříženců běžných finálních hybridů. 

V roce 2016 byla proto navržen systém pro zaručení původu masa. Je připravována raznice pro 

tetování veškerých čistokrevných prasat s tím, že čistokrevná selata budou označena nejdéle do 10 

dnů stáří. Se Státní veterinární správou bylo vyjednáno, že úřední lékař na jatkách budou půlky, 

případně díly masa pocházející z prasat označených tetováním v uchu, označovat vedle úředního 

razítka i razítkem garantujícím původ masa. 
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KONĚ 

Starokladrubský kůň 

 
Foto NH Kladruby Šárka Weinhauerová 

Stav populace GZ 

Velikost populace starokladrubských 

koní v České republice se v posled-

ních letech výrazně nemění, v roce 

2016 celkový počet starokladrubských 

koní jen velmi mírně stoupl. Do 

genetického zdroje je z celkového 

stavu 48 plemenných hřebců zařaze-

no 46 (19 běloušů a 27 vraníků), 

z celkového stavu 535 chovných klisen 

je zařazeno 350 klisen (65,4 %) – 

159 bělek a 191 vranek  

 

Tab. 20 Stavy starokladrubských koní ke dni 31. 12. 2016 

Kategorie 
NH Kladruby n. L. Privátní chov NH + PCH dohromady 

 Běl. Vr. Celk. Běl. Vr. Celk. Běl. Vr. Celk. 

Plemenní hřebci 14 14 28 7 13 20 21 27 48 

Z nich v GZ 13 14 27 6 13 19 19 27 46 

Chovné klisny 70 77 147 190 198 388 260 275 535 

Z nich v GZ 60 75 135 99 116 215 159 191 350 

Odchov ročník 2016 36 34 70 12 16 28 48 50 98 

Odchov ročník 2015 28 42 70 13 24 37 41 66 107 

Odchov ročník 2014 28 22 50 17 33 50 45 55 100 

Výcvik ročník 2013 14 17 31 30 24 54 44 41 85 

Ostatní ročník 2012 12 18 30 29 27 56 41 45 86 

Ostatní ročník 2011 7 9 16 30 24 54 37 33 70 

Ostatní ročník 2010 5 8 13 40 36 76 45 44 89 

Ostatní ročník 2009 3 6 9 43 28 71 46 34 80 

Ostatní ročník 2008 1 4 5 26 36 62 27 40 67 

Ostatní ročník 2007 2 5 7 41 34 74 43 39 82 

Starší koně 5 2 7 167 186 353* 172 188 360* 

Celkem 225 258 483 645 679 1324 870 937 1807 

* Ve stavu PCH jsou započítáni starší koně (narození od roku 2007 včetně), což může být mírně 

zkreslené, neboť majitelé ne vždy nahlásí jejich prodej, úhyn atd., tudíž jich může být méně. 
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Graf 6 Struktura populace 

 

 

Stavy plemenných hřebců  

V roce 2016 byl z plemenitby vyřazen hřebec Favory Fiona XXVIII, který byl ze zdravotních důvodů 

vykleštěn. Naopak bylo nově do plemenitby zařazeno pět hřebců. Jedná se o  hřebce Sacramoso 

Siria XV, Sacramoso Caroma XVI, Sacramoso Capeta XVII, Sacramoso Romy XVIII a Generalissimus 

Ruana III. 

 

Graf 7  Přehled zastoupení kmenů v současné populaci plemenných hřebců 
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Mateřská populace 

 

Graf 8 Přehled zastoupení rodin v současné populaci plemenných klisen 

 
 

Z čistokrevných klasických rodin je nutné dále sledovat početní stav klisen podrodiny Almerina-

Aluta „P“ a Rava-Ravana. 

 Pro klisny zařazené do genetického zdroje bude na požadavek VÚŽV Uhříněves zpracován 

„Alternativní připařovací plán starokladrubských koní“ na rok 2017 pro privátní chovatele, a bude 

k dispozici na webových stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. 

(www.nhkladruby.cz). 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 tak rodí většina 

hříbat. 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).  

 

Udržovací šlechtění 

Stále platí, že pro zachování starokladrubských koní je nutné udržovat co nejširší základnu tohoto 

málopočetného plemene (bez možnosti importu). 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. 
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Reprodukce 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. bude nadále pokračovat v záměru dát k dispozici 

privátním chovatelům plemenné hřebce ve svém majetku prostřednictvím umístění hřebce na 

stanici hřebců (zemské hřebčince), event. zhotovením zmražených inseminačních dávek. V roce 

2016 působil v hřebčíně v Kladrubech nad Labem plemenný hřebec Sacramoso Xantipa XIV 

v majetku paní Evy Šimáčkové. Do chovu společnosti Maneo, s.r.o. (stanice Maršov) byl zapůjčen 

plemenný hřebec v majetku NHK Sacramoso Majorita IV.  

 

Výsledky reprodukce 

Zapuštění dostatečného počtu klisen je předpokladem pro chovatelskou práci, výběr kvalitních 

jedinců a optimální obrat stáda chovných klisen. V roce 2016 se narodilo v NHK 73 živých hříbat, 

před odstavem bylo registrováno 71 hříbat. V privátním chovu přetrvává tendence zapouštět méně 

klisen, v roce 2016 se živě narodilo 31 hříbat (z toho 5 v Polsku), registrováno bylo 30 hříbat. 

Oproti roku 2015, kdy se narodilo 39 hříbat, je to opět pokles. V roce 2016 bylo zapuštěno v PCH 

71 klisen (75 klisen v roce 2015), z toho 22 klisen bylo inseminováno čerstvým spermatem 

starokladrubských hřebců, kteří stáli v sezóně v Zemských hřebčincích Písek a Tlumačov.  

 

Inbreeding 

K udržení nízké příbuznosti napomáhá alternativní připařovací plán (AP), který nabízí vhodné 

rodičovské páry se vzájemnou příbuzností fx ≤ 6,25%. V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, 

s.p.o. je alternativní připařovací plán jedním z vodítek při tvorbě připařovacího plánu, v privátním 

chovu je klisna (GZ) ohřebená „v kombinaci z alternativního plánu“ zvýhodněna vyšší sazbou 

dotace. 

Tab. 21 Přehled reprodukce 

 Počet 

zapuštěných 

klisen 

Narozeno 

hřebců 

Narozeno 

klisen 
Hříbata Bělouši Hříbata Vraníci 

NH PCH NH PCH NH PCH NH PCH NH PCH 

2005 156 159 41 46 48 43 47 60 42 29 

2006 1153 156 35 49 39 51 31 59 43 41 

2007 146 167 33 41 44 49 38 46 39 44 

2008 126 156 28 39 40 59 28 54 40 44 

2009 124 155 45 36 33 42 33 45 45 33 

2010 96 130 28 32 32 34 27 34 33 32 

2011 96 135 24 37 35 32 28 37 31 32 

2012 54 99 24 34 15 23 17 33 22 24 

2013 88 69 34 27 30 23 36 19 28 31 

2014 112 74 44 21 34 18 34 19 44 20 

2015 109 75 47 13 26 18 35 12 38 19 

2016 113 71         
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Graf 9 Vývoj počtu narozených hříbat 

 
 

Privátní chovatelé, kterým se v chovu v roce 2016 narodila 2 hříbata a více: 

      Počet nar. hříbat 

David Haitl, Bernartice n. O.    4 
Bc. Eva Halenková, Chrastice    4 
Favory Horses, s.r.o., Benice    2 
Maneo s.r.o., Brno     2 
Krzysztof Szczepaniak, Malachowo POL  3 
Robert Moczulski, Surazkowo POL   2 
 

V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. bylo v roce 2015 zapuštěno 109 klisen ze 145 

chovných klisen (75%), kterým se živě narodilo 73 hříbat. V roce 2016 bylo zapuštěno 113 klisen 

z celkového stavu 147 (77%). 

V privátním chovu bylo v roce 2015 zapuštěno 75 klisen (z celkového stavu 381 chovných klisen – 

to je 20%), z nichž se narodilo 31 hříbat. V roce 2016 bylo zapuštěno 71 klisen z celkového stavu 

388 klisen (18%), z toho 22 klisen inseminací čerstvým spermatem. 

Celkem bylo v roce 2015 zapuštěno 184 klisen z celkového stavu 526 chovných klisen – to je 35%, 

z nichž se narodilo 104 hříbat. Počet aktivních plemeníků v populaci, tj. plemenných hřebců 

s narozeným potomstvem v roce 2016, je 31.  

V roce 2016 bylo zapuštěno 184 klisen z celkového stavu 535 (34%). Rok 2015 a 2016 jsou co do 

intenzity zapouštění vyrovnané, obdobný zůstává poměr zapuštěných klisen v majetku Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. (61%) a v majetku privátních chovatelů (39%). 
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Tab. 22 Využití plemenných hřebců v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. 

Stanice (r.2016) Plemenný hřebec 

Rok 

2015 2016 2016 

Připustil klisen 
(ks) 

Narozeno hříbat 
(ks) 

Připustil klisen 
(ks) 

Kladruby n. L. 
 

F Albuza XXVII 7 7 6 

G Aversa XLIX 6 4 8 

G Pastorella VII 4 2 2 

Gss Altessa XLII 3 1 mrt. 2 

Gss Ecraseé XLVIII 3 1 5 

Gss Energia XLIX 8 6 2 

Gss Rarita II - - 5 

Ru Curiosa V 8 5+1 mrt. 8 

Ru Enamorada VI 7 6 5 

S Rabia VIII - - 4 

S Espada XI 0 0 5 

Slatiňany Gss Paluba XL 1 1 3 

Gss Manida I 4 4 3 

R Eleja X 5 4 7 

S Montana VII 3 3 - 

S Mantova X 9 7 7 

SP Basilika VIII 1 1 4 

SP Rosanera X 7 3 0 

SP Montilla XI 5 1 16 

So Elea XXII 6 3 8 

So Xahira XXVI 6 3 6 

So Siria XXIX 10 8 5 

Benice S Rabia VIII 6 (6-PCH) 2 (2-PCH) - 

Maršov S Majorita VII - - 3 (3-PCH) 

Tlumačov – ins. So Elgata XXVIII 8 (8-PCH) 4 (4-PCH) - 

 S Montana VII - - 11 (11-PCH) 

Písek – ins. Gss Aversa XLIV 16 (16-PCH) 5+1 mrt. 11 (11-PCH) 
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Tab. 23 Využití plemenných hřebců v majetku privátních chovatelů 

Stanice (r.2016) Plemenný hřebec 

Rok 

2015 2016 2016 

Připustil klisen 
(ks) 

Narozeno hříbat 
(ks) 

Připustil klisen 
(ks) 

Benice (F Fiona XXVIII) 2 0 - 

Maršov 

Gss Rotula L 0 0 0 

So Farola XXX 7 4 4 

So Fasciola XXXI 0 0 0 

St. Město p.S. R Rosinanta VIII 3 1 2 

Vacenovice 

S Rosemary XIII 12 4+1 mrt. 14 

SP Matiza IX 0 0 0 

So Sacura XXIII 0 0 0 

So Elida XXVII 2 1 4 

F Elpasa XXIX - - 0 

F Sacrina XXX - - 7 

Bernartice n.O. 
S Euridika II 6 4+2 mrt. 3 

S Caroma XVI - - 3 

Kladruby n. L. S Xantipa XIV 6 (6-NHK) 4 (4-NHK) 2 (2-NHK) 

Řitka 
SP Sára VII 2 1 2 

SP Camareta XII 0 0 2 

Dolany So Bardana XVIII 5 1 mrt. 2 

POLSKO 
Ru Rocala VII 0 0 0 

Gss Ravella XLI 8 5 2 

* ID mraž. 
(Gss Santalina 
XXXVIII) 

- - 1 

v závorce jsou uvedeni hřebci, kteří už nejsou v plemenitbě dále aktivní (úmrtí, kastrace, export) 

 

 

Výkonnostní zkoušky hřebců v Kladrubech nad Labem, 18.–19.5.2016 

V roce 2016 byly uspořádány výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců v hřebčíně 

v Kladrubech nad Labem (18. - 19. 5. 2016), na podzim byly uspořádány výkonnostní zkoušky 

starokladrubských klisen v hřebčíně Slatiňany (13. - 14. 9. 2016) a v hřebčíně v Kladrubech nad 

Labem (20. - 21. 9. 2016). Ke zkouškám výkonnosti bylo předvedeno 13 hřebců, 11 hřebců 

v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. (5 běloušů, 8 vraníků), 2 hřebci 

privátních chovatelů (bělouš v majetku Václava Dufka, vraník v majetku Davida Haitla). Hřebec 

S Siria I – 29 byl předveden k opravné zkoušce z mechaniky pohybu ve všech disciplínách. Šest 

hřebců úspěšně absolvovalo výkonnostní zkoušky a splnilo podmínky pro zápis do plemenné knihy 

hřebců. K licentaci byli bezprostředně předvedeni hřebci Sacramoso Siria I – XXIX = Sacramoso 

Siria XV, Sacramoso Caroma II – XXIV = Sacramoso Caroma XVI, Sacramoso Capeta XII – XI = 

Sacramoso Capeta XVII. 
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David Haitl a vítěz VZ hřebců v roce 2016 plemenný hřebec Sacramoso Caroma XVI  
Foto NH Kladruby Šárka Weinhauerová 

 

Také 15 klisen, z toho 12 vranek v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.  

a 3 klisny privátních chovatelů (bělka, hnědka a vranka) nastoupilo ke zkouškám výkonnosti. Na 

základě výsledků zkoušek a zhodnocení rodokmenu byly do HPK zařazeny 4 klisny, do PK 8 klisen, 

do 1.PPK 2 klisny. 1 klisna nedokončila VZ z důvodu nesplnění disciplíny C6 – spolehlivost v tahu. 

Všechny klisny, které úspěšně absolvovaly výkonnostní zkoušky, splnily též podmínky pro zařazení 

do genetického zdroje. 

 

Výkonnostní zkoušky klisen v Kladrubech nad Labem, 20.-21.9.2016 

Ke zkouškám výkonnosti nastoupilo 13 klisen. Z toho 10 bělek v majetku Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem, s.p.o., 2 bělky a 1 vranka privátních majitelů. K opravné zkoušce 

spolehlivosti v tahu nastoupila klisna Amada – XVI v majetku NHK. Na základě výsledků zkoušek 

a zhodnocení rodokmenu byly do HPK zařazeny 4 klisny, do PK 6 klisen, 2 klisny do 1.PPK. Tyto 

klisny rovněž splnily podmínky pro zařazení do genetických zdrojů. Klisny Adelina – VII a Amada - 

XVI neuspěly ve zkoušce spolehlivosti tahu v samotě. 

 

Třídění koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. 

Pravidelné jarní třídění starokladrubských koní proběhlo v hřebčíně v Kladrubech nad Labem 

3.5.2016, ve Slatiňanech 4.5.2016. Podzimní třídění se v Kladrubech nad Labem uskutečnilo 

6.10.2016, ve Slatiňanech dne 7.10.2016. Předmětem třídění byla především obměna stáda 

chovných klisen, negativní selekce koní v odchovu, předvýběr mladých koní ve výcviku 

k absolvování zkoušek výkonnosti. 
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Veřejná informovanost a propagace plemene 
- aktualizace internetových stránek www.nhkladruby.cz: 

- plemenná kniha starokladrubských koní „on-line“  

- dokumenty pro chovatele starokladrubských koní (Řád PK, chovatelský a šlechtitelský program,  

přehled dotací na genetický zdroj, alternativní připařovací plán, atd. 

- nabídka plemenných hřebců v daném roce 

- zápisy z jednání Rady PK, výsledky VZ  

- reportáže z různých akcí, fotogalerie 

- přehled služeb hřebčína 

- účast starokladrubských koní na výstavách a jiných veřejných akcích: 

 Účast na Zimním jezdeckém poháru v Hradištku u Sadské, 30.1.2016 

 Zimní jezdecký pohár ve Slatiňanech, 13.2.2016 

 Účast koní na galavečeru Koně na Žofíně, 5.3.2016  

Účast na finále Zimního jezdeckého poháru v Lysé n. L., 16.-20.3.2016 

 Přehlídka koní určených k prodeji – Kladruby n.L. + Slatiňany, 19.3.2016 

Dámský den ve Slatiňanech, 9.4.2016 

Mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár v Kladrubech n. L., 21.-24.4.2016 

Vystoupení v rámci „International Wiesbadener Pfingst Turnier“ SRN, 13.-16.5.2016 

Účast na mezinárodních závodech spřežení WCupQ v Topolčiankách, 2.-5.6.2016 

Účast na mezinárodních závodech spřežení v Drebkau-Raakow SRN, 16.-19.6.2016 

Velký jezdecký den v Kladrubech nad Labem, 26.6.2016 

Účast na mezinárodních závodech spřežení v Lipici SLO, 30.6.-3.7.2016 

Účast na mezinárodních závodech spřežení v Nebanicích, 28.-31.7.2016 

Účast na MS spřežení v Bredě NED, 31.8.-4.9.2016 

 Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“, 3.-4.9.2016 

 Účast na Hengstparade v hřebčíně Neustadt-Dosse (SRN), 10.9.2016 

 Účast na Hengstparade v hřebčíně Redefin (SRN), 11.9.2016 

 MČR spřežení v Heřmanově Městci, 23.-25.9.2016 

Účast na výstavě v Lysé nad Labem, 23.-25.9.2016 

Účast slavnostního spřežení na Velké pardubické steeplechase, 9.10.2016 

Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem, 28.10.2016 

Sváteční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda v Kladrubech n. L., 9.12.2016 

- chovatelské akce: 

 Jarní třídění koní ve Slatiňanech, 3. 5. 2016 

 Jarní třídění koní v Kladrubech nad Labem, 4. 5. 2016 

Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců v Kladrubech n. L., 18. - 19. 5. 2016 

 Den koní Slatiňany, 21. 5. 2016 

 Den starokladrubského koně v Kladrubech n. L., 28. 6. 2016     

 Zkoušky výkonnosti klisen Slatiňany, 13. - 14. 9. 2016 

Zkoušky výkonnosti klisen v Kladrubech nad Labem, 20. - 21. 9. 2016 

 Podzimní třídění koní Kladruby n. L., 6. 10. 2016 

 Podzimní třídění koní Slatiňany, 7. 10. 2016 

- publikace: 

publikace Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Krajina koní., autoři Miroslav Kroulík, Věra 

Kučová, Petr Hořín  

nástěnný kalendář NH Kladruby n. L. na rok 2016 

- články v odborném tisku - v časopisech Jezdectví, Koně, Jezdec 
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- přednášky a semináře: 

Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní Kladruby n. L., 20.2.2016 
Východočeské muzeum v Pardubicích – cyklus přednášek k výstavě Starokladrubský kůň 
v termínech 5.10., 12.10., 19.10., 26.10. 
Seminář Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR, Brno 2.12.2016 - přednáška Národní 
hřebčín Kladruby n. L. jako kulturní dědictví 

 

Kryokonzervace 

Nezbytná je jak kryokonzervace spermatu a uchování inseminačních dávek zástupců všech kmenů 

přímo ve VÚŽV Uhříněves, tak příprava mražených inseminačních dávek ke komerčním účelům. 

Předpokladem je navázání spolupráce s privátními chovateli s ohledem na společný zájem, kterým 

je dostupnost genetického materiálu nejkvalitnějších jedinců pro NH i PCH. I v roce 2017 počítá 

NHK s umístěním plemenných hřebců do Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov, ti budou 

v nadcházející sezóně k dispozici privátním chovatelům. V ZH Tlumačov budou působit v inseminaci 

čerstvým semenem mladí plemenní hřebci Generalissimus Ruana III a Sacramoso Romy XVIII. Pro 

zájem chovatelů bude v ZH Písek ponechán prověřený hřebec Generalissimus Aversa XLIV. 

 

Prodej starokladrubských koní v roce 2016 

Tab. 24 Přehled prodaných koní 

Majitel Prodej v rámci ČR Prodej do zahraničí Součet ČR + EXPORT 

NH Kladruby n. L. 27 12 39 

Privátní chov 114 20 134 

Součet NHK + PCH 141 32 173 

 

V roce 2016 došlo k mírnému nárůstu prodeje koní, celkem bylo v tomto roce zobchodováno 173 

koní. Export koní z privátního chovu se oproti roku 2015 zdvojnásobil – z 10 koní na 20. Údaj 

„privátní chov-prodej v rámci ČR“ může být do jisté míry zkreslený převodem koně mezi členy 

rodiny, mezi právními subjekty. 
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Huculský kůň  

 
Foto Ing. Lenka Skoupá 

Stav populace GZ  

Vzhledem k nevýznamnému pohybu 

obratu stáda se většina parametrů 

stáda proti roku 2015 nezměnila. 

V roce 2016 působilo v NP 12 hřebců, 

jeden zapůjčen do zahraničí a jeden 

zapůjčený z Maďarska s právem 

připouštět jen v jednom chovu 

(Farma Hucul). Stav klisen včetně 

nově zařazených po výkonnostních 

zkouškách 2016 se proti loňskému 

roku snížil o 2 klisny na 154 kusů. 

Všechny klisny NP mají evropsky 

uznanou rodinu zakladatelek.  

Plemeníci 

V roce 2016 působilo v plemenitbě 12 plášťových plemeníků, mimo aktivní působení v chovu zůstal 

k dispozici další hřebec zapůjčený do zahraničí (2658 Oušor Míša), který má v českém chovu řadu 

potomků. Dále jsou k dispozici dva hřebci, jejíchž majitel nepožádal o oprávnění pro rok 2016. Pro 

rok 2017 není nově zařazen žádný hřebec po zkouškách výkonnosti. Předpokládá se, že v sezóně 

2017 bude pro NP nadále působit 13 plášťových huculských hřebců + tři v rezervě. Věkový průměr 

současných plemeníků činil v roce 2016 – 12 roků. 

Počet hřebců v plemenitbě je stále nízký, což může působit především prostorové problémy 

vzhledem k roztříštěnosti chovu. Z uvedeného je i nadále zřejmá nezbytnost věnovat zvýšenou 

pozornost předvýběru mladých hřebečků. Současně je nutné při výběru zohledňovat malou 

příbuznost ke klisnám, aby nedošlo k neodůvodněnému zvýšení rizika inbreední deprese. K tomu 

účelu je vypočítáván F (x) pro všechna hypotetická spojení s klisnami v NPGZ umožňující chovateli 

alternativní volbu vhodného plemeníka při zachování relativně svobodné volby. Jeden plemeník, 

který je téměř v celé populaci klisen v PK nepříbuzný (1848 Pitrosu Nelson), byl a předpokládá se 

i nadále, že bude k dispozici formou inseminace čerstvým semenem.  

Tab. 25 Vývoj podílu genealogických linií v populaci huculského koně 

Linie Rok Goral Gurgul Oušor Hroby Pietrosu Celkem 

Počet hřebců 
2013 

6 2 3 2 2 15 

%v aktivní populaci 40,0 13,3 20,0 13,3 13,3 100 

Počet hřebců 
2014 

6 1 1 1 1 10 

%v aktivní populaci 60 10 10 10 10 100 

Počet hřebců 
2015 

6 2 1 1 2 12 

%v aktivní populaci 50,0 16,7 8,3 8,3 16,7 100 

Počet hřebců 
2016 

6 2 3 1 2 14 

% v aktivní populaci 42,9 14,3 21,4 7,1 14,3 100 
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Mateřská část populace 

V  rámci celé plemenné knihy Huculských koní bylo v letošním roce nově zařazeno do chovu 

5 klisen, přičemž 3 úspěšně vykonaly zkoušky typu „A“ a byly nově zařazeny do NPGZ.  

V seznamu NPGZ je pro rok 2016 je celkem 154 klisen (35 % celé populace huculských klisen 

v ČR), které tvoří plemenný nukleus. Což je o 1,7 % více než v roce 2015. Pět klisen své působení 

v NPGZ ukončilo. 

Seznam klisen v NPGZ nadále zůstává do značné míry evidencí potenciálních matek a v praxi, jak 

jsme již zmínili v minulých letech, zůstává většina mimo reprodukční proces a někdy jsou 

produkováni i jedinci nevhodní k zařazení do NPGZ.  

Jak plyne z níže uvedené tabulky, věková struktura samičí části populace zařazené do NPGZ v roce 

2016 se nadále zhoršila a činí 15,2 roků. Obtížně zajistitelný potřebný obrat stáda se stává 

kritickým bodem vyžadujícím enormní pozornost. Vysoký průměrný věk je především výsledkem 

zmíněné nízké reprodukce. Věkový průměr celé české populace klisen v PK činí 16,8 let, což 

nepříznivou reprodukční situaci jen potvrzuje. 

Graf 10 Věková struktura klisen GZ huculského koně 

 
 

 

Genealogická příslušnost klisen aktivní populace GZ huculského koně 

Jak jsme již zmínili v minulých letech, požadavkem plného uznání původů huculských koní v rámci 

mezinárodní organizace HIF je zpracování genealogické příslušnosti jedinců populace ve všech 

členských státech až k zakladatelkám uznaných původních rodin. Podle rozhodnutí Rady PK a 

platného ŘPK ČR je plemenná kniha huculských koní v ČR uzavřená a postupně ji budou tvořit jen 

jedinci, kteří přísluší k uznaným rodinám, kmenům a liniím. Lze jí doplnit pouze o čistokrevné 

jedince importované z omezeného chovu, pokud možno nepříbuzné a z rodin, které v ČR nejsou 
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chovány. V souladu s těmito závěry a s platnou metodikou ochrany NPGZ huculský kůň byla 

zpracována genealogická struktura zařaditelných klisen ČR do NPGZ podle příslušnosti až 

k mezinárodně uznaným zakladatelkám rodin huculského koně.  

V České republice jsou aktuálně v rámci celé PK chovány klisny 27 původních genealogických 

rodin. V současné populaci klisen zařazených do NP (bez importů) se vyskytuje potomstvo celkem 

20 zakladatelek. V budoucnu bude možno očekávat rozšíření několika rodin z takovýchto importů, 

které jako dovozové klisny dosud soubor klisen v NP netvoří.  

Rodiny jsou za využití navrženého softwaru zpracovány do podoby schémat a v roce 2014 byly 

vloženy do aktuálně známých evropských populací, které jsou založeny u zpracovatele, tj. ACHHK. 

Od 1. ledna 2014 je původní mateřská rodina, pokud existuje, uváděna na všech nově vydaných 

„Potvrzeních o původu“. 

Aktuální samičí populace NPGZ je tvořena potomky 41 plemeníků, včetně nově zařazených klisen 

v roce 2016, po čtyřech základních hřebčích genealogických linií a dvou rumunských linií. 

Zastoupení jednotlivých linií znázorňuje následující tabulka. 

 

Tab. 26 Zastoupení linií hřebců v samičí populaci 

Linie Gurgul Goral Oušor Hroby Polan Prislop Celkem 

 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 

 Počet klisen 2013 54 46 28 15 1 2 146 

 %v aktivní populaci 37,0 31,5 19,2 10,3 0,7 1,4 100 

 Počet klisen 2014 52 47 33 11 1 2 146 

 %v aktivní populaci 35,6 32,2 22,6 7,5 0,7 1,4 100 

 Počet klisen 2015 53 49 37 12 1 4 156 

 %v aktivní populaci 34,0 31,4 23,7 7,7 0,6 2,6 100 

 Počet klisen 2016 51 50 36 12 1 4 154 

 %v aktivní populaci 33,1 32,5 23,4 7,8 0,6 2,6 100 

 

Ze srovnání je zřejmé, že zastoupení genealogických hřebčích linií v mateřské části populace NPGZ 

se v zásadě nezměnilo. Nejrozšířenější zůstává linie Goral a Gurgul. Nejméně zastoupená je 

nadále linie Hroby (pomineme-li jednu zástupkyni linie Pietrosu  a čtyř klisen Prislop). Je 

zřejmé, že by mělo být zájmem o rozšíření ostatních linií na úkor linie Goral a Gurgul. Tento 

předpoklad bude teoreticky možno naplňovat po zařazení dcer z importovaných klisen. 
 

 

Podíl původních huculských genů 

Aktuální populace klisen v NPGZ se proti minulému roku v tomto kriteriu rovněž v zásadě 

nezměnila. Zastoupení klisen v jednotlivých intervalech, počítaných ze 3. generace předků, 

znázorňuje následující tabulka, která přináší srovnání posledních pěti let: 
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Tab. 27 Podíl huculských genů v populaci klisen GZ 

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

% klisen 2011 66,9 17,6 2,8 12,7 100 
% klisen 2012 65,0 18,9 2,8 13,3 100 

% klisen 2013 65,7 19,2 2,7 12,3 100 

% klisen 2014 67,8 17,1 2,7 12,3 100 

% klisen 2015 68,6 16,7 2,6 12,2 100 

% klisen 2016 67,5 18,18 2,6 11,7 100 

 

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 NPGZ zařazovány pouze klisny s úspěšně vykonanou 

zkouškou výkonnosti typu „A“, zajišťující všestranné přezkoušení charakteru, jako 

nejvýznamnějšího výkonnostního činitele každého koně.  

Aktuální samičí populace klisen NPGZ má vykonány všestranné výkonnostní zkoušky podle platných 

pravidel pro typ „A“ 129 klisen, tj. 83,76 %, což je zvýšení o 0,76 % . 

 

Koeficient příbuzenské plemenitby 

Příbuznost klisen zařazených v NP GZ charakterizovaná průměrným koeficientem příbuzenské 

plemenitby dle Wrighta dosahuje v současné době F(x) = 3,263 - počitáno z 5. generace předků.  

Můžeme tedy říci, že průměrná příbuznost populace klisen v NPGZ poněkud stoupla, ale dosud se 

daří udržet na přijatelné úrovni, je však potřebné jí sledovat. K jistému dalšímu zhoršení může dojít 

zařazením hříbat z importovaných klisen, které jsou z původního lučinského chovu, avšak 

s poměrně vyšším vlastním F (x). 

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

potomků s nižším F (x), je proto jistě správné.  

Klisen pocházejících ze zcela nepříbuzné plemenitby (při výpočtu z páté generace) je v populaci 

NPGZ pouze 11 tj. 7,1 % (n= 154). 
S přihlédnutím k velikosti populace a zamezení nežádoucího růstu příbuznosti huculských klisen 

zařazených v NPGZ bylo i v roce 2016 přistoupeno k vytvoření podkladů pro optimalizaci 

připařovacích plánů jako nástroje svobodné volby majitele klisen pro alternativní připařování 

aktivních plemeníků.  

Je tak umožněno běžnému chovateli sledovat a cílevědomě řídit alternativní připařovací plán právě 

z tohoto významného aspektu pro malé populace. Kombinace jsme zpracovali nejen pro všechny 

aktuálně zařazené klisny v NPGZ, ale i celý rozsah HPK a PK predikce F (x) všech možných potomků, 

vždy se všemi budoucími aktuálními plemeníky pro rok 2017. Důvodem rozšíření je zmíněné přímé 

nezařazování importovaných klisen do NPGZ, ale až jejich potomstva. 

Koeficient příbuznosti F (x) z páté generace předků je vypočítán dle Wrighta. Výpočty ve formě 

přehledů jsou k dispozici u ACHHK a budou poskytovány všem hlavním chovům v NPGZ jako 

pomůcka při tvorbě alternativních připařovacích plánů pro rok 2017.  
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Pro chovatele s jednou až třemi klisnami jsou údaje poskytovány obdobně jako v minulých letech 

formou konzultací při jejich vyžádání chovatelem. Informace o možnosti využití jsou zveřejněny 

v členském „Zpravodaji“ a na internetových stránkách ACHHK.  

Využití nalezených hodnot F (x) k reálné optimalizaci při stanovení rodičovských párů však výrazně 

i nadále komplikuje situaci zmíněná značná prostorová roztříštěnost chovu matek v podmínkách 

reálné dislokace plemeníků. Nepříznivou situaci v roce 2016 poněkud opět zmírnilo zařazení 

nepříbuzného hřebce do inseminace v NH Tlumačov, které se předpokládá i v roce 2017. 

Tab. 28 Koeficienty příbuzenské plemenitby 

Fx% ˂ 3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 

% klisen 2011 50,7 23,9 9,2 12,7 1,4 1,4 0,7 

% klisen 2012 52,5 24,5 7,7 12,6 1,4 0,7 0,7 

% klisen 2013 53,4 23,3 7,5 13,0 1,4 0,7 0,7 

% klisen 2014 62,3 22,6 7,5 5,5 1,4 0 0,7 

% klisen 2015 57,1 21,8 6,4 12,2 1,3 0,6 0,6 

 

Koncentrace chovu 

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

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

vnějšího prostředí, ale především obtížně zajistitelné žádoucí připařování optimalizovaných 

kombinací rodičovských párů s ohledem na lokální umístění plemeníků. Podíl chovatelů s chovem 

jedné až dvou klisen v aktuální populaci klisen NPGZ se v posledních čtyřech letech v zásadě 

nemění. Stabilizovaný počet se nalézá i u chovatelů s vyšší koncentrací. 

 

Tab. 29 Přehled chovů s větším počtem klisen 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Chov – lokalita klisen % klisen % klisen % klisen % klisen % 

Farma Hucul –Janova Hora 24 16,6 25 17,1 27 18,5 25 16,0 24 15,6 

Peter - Dubová Hora 10 6,9 8 5,5 9 6,2 4 2,6 1 0,6 

Zmrzlík Praha 11 7,6 9 6,2 10 6,8 10 6,4 10 6,5 

Ing. Tetzeli Březí 14 9,7 13 8,9 12 8,2 16 10,3 15 9,7 

Klein  -Horní Slavkov 9 6,2 12 8,2 11 7,5 10 6,4 10 6,5 

Vopravil - Cunkov 6 4,1 6 4,1 8 5,5 11 7,1 11 7,1 

Krecbach – Adršpach 4 2,8 4 2,7 4 2,7 4 2,6 4 2,6 

Ostatní 1 až 2 klisny 67 46,2 69 47,3 65 44,5 76 48,7 74 48,1 

Celkem ČR 145 100 146 100 146 100 156 100 154 100 

 

K této struktuře chovu je však třeba říci, že ani koncentrace chovu nezaručuje vždy produkci 

kvalitních hříbat pro NP (např. v chovu Horní Slavkov a Adršpach v posledních devíti létech nebylo 

vyprodukováno ani jedno hříbě v potřebné genové kombinaci). Naopak pokles klisen na farmě 

Dubová Hora je zapříčiněn prodejem klisen mimo chov a nákupem kvalitních klisen ze zahraničí, 

který se projeví nárůstem klisen v NPaž zařazením jejich potomků. 
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Výkonnostní zkoušky: 

Výkonnostní zkoušky huculských koní typu „A“ proběhly na jednom místě republiky na farmě 

J. Hora (Krkonoše). Celkem šlo o 3 klisny. Které všechny splnily podmínky pro zařazení do do 

NPGZ. Nízký počet opět dokládá kritickou situaci v nepříznivém stavu obratu stáda. Další dvě klisny 

dosud splnily pouze zkoušky typu „B“ a pravděpodobně budou moci být zařazeny v příštím roce. 

Konkrétní bodové výsledky výkonnostních zkoušek jsou k dispozici na webových stránkách 

Asociace  http:// www.hucul-achhk.cz .   
 

 

Postupná fyzická kontrola klisen zařazených v GZ a tvorba fotodatabáze. 

V souladu s kooperační smlouvou s VÚŽV v.v.i. průběžně probíhá postupná kontrola a výběr klisen 

i hřebců huculského plemene potenciálně zařaditelných do NPGZ. Současně s fyzickou kontrolou 

zvířat probíhá i tvorba fotobáze koní nově zařazených do NPGZ. Předpokládáme, že v uvedené 

činnosti bude pokračováno v roce 2016. Fotografie jsou založeny u ACHHK.  

 

Zveřejnění plných vizitek huculských klisen 

Jak již bylo konstatováno v předloňském roce, byl vytvořen software a datový předpoklad ke 

zveřejnění plných vizitek huculských klisen, aktuálně zařazených do NPGZ ČR, s rodokmeny do třetí 

generace předků. Jejich zveřejnění je umístěno na  http:// www.hucul-achhk.cz . Údaje jsou 

k dispozici chovatelům huculských koní po zadání individuálního hesla chovatele. 

       

Publikace k problematice genetických zdrojů 

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

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

stránkách Internetu s názvem http:// www.hucul-achhk.cz . V letošním roce zde byla zveřejněna 

i podrobná analýza stavu plemenné knihy ve formě ročenky. 

 

Mezinárodní organizace HIF a V. mezinárodní šampionát 

Ve dnech 18. až 19. března proběhlo jednání Chovatelské komise a Generálního zasedání HIFU 

v Horních Věstonicích, které organizovala česká strana. Byla přijata opatření k zamezení dvojího 

vystavování dokladů v zemích importů. Současně bylo přijato náhradní řešení pro pořádání V. 

mezinárodního šampionátu huculských koní, kterého se zřekla Maďarská republika. 

Šampionát byl uspořádán v Topočiankách ve dnech 3. až 4. září 2016, kterého se účastnili tři klisny 

a jeden plemeník. Původně se mělo za českou republiku účastnit více koní, kteří však vzhledem 

k ohlášenému nákazovému riziku svou účast odřekli. Kladem bylo, že i při tak malém počtu koní se 

všichni účastnili i rámcových soutěží. Podrobnosti včetně konkrétních výsledků možno nalézt na  

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

Z iniciativy maďarské strany byla navázána a pokračuje užší spolupráce a výměna vybraných dat 

s Universitou v Debrecinu prostřednictvím prof. Mihóka.  
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Českomoravský belgický kůň (ČMB) 

 

 

hřebec ČMB Patriot, foto Ing. Jitka Pikousová 

Stav populace GZ 

Stav populace GZ lze hodnotit jako 

stabilizovaný s mírně stoupající tendencí 

v mateřské části populace. 

Počty klisen mimo GZ však mají výrazně 

klesající tendenci z několika důvodů. 

Především proto, že většina méně 

kvalitních klisen s neúplným původem 

byla zařazena v nižších oddílech PK, 

mimo GZ. Tyto klisny působily 

v reprodukci jen omezeně a jsou 

postupně vyřazovány. 

Počty plemeníků jsou víceméně shodné. 

 

Skokový úbytek mezi lety 2012 až 2014 způsobilo vyřazení neaktivních klisen z PK. Počty chovatelů 

tento trend víceméně kopírují.  

Tab. 30 Počty koní v PK a GZ ČMB v letech  2011-2016 

Rok Plem. hřebci v GZ Plem. klisny v GZ 
Plem. klisny 

zapsané v PK 
Počet chovatelů 

2011 61 391 1012 853 

2012 62 446 1013 817 

2013 58 413 926 723 

2014 57 446 794 599 

2015 55 424 788 587 

2016 58 463 780 573 

Plemenní hřebci 

Počet nově zařazovaných hřebců se odvíjí zejména od potřeby jejich počtu v chovu, v závislosti na 

přirozeném úbytku, dále od kvality ročníku a od potřeby zařazení konkrétních jedinců 

(málopočetné linie). Vývoj v posledních letech vyjadřuje tabulka č. 31. Nově zařazováni jsou 

v naprosté většině hřebci po zkouškách výkonnosti (dále ZV), výjimečně hřebci dovezení, od 

kterých si v té době RPK slibovala rozšíření krevní základny, avšak v chovu se příliš neprosadili 

jednak z důvodu nezájmu některých chovatelů, ale především proto, že tito hřebci nejsou nositeli 

původních „belgických genů“ a jejich potomstvo nelze zapsat do GZ ČMB dle stávající metodiky. 

V roce 2016 byl registrován úbytek starších hřebců a v testačních odchovnách se nacházeli dva 

hřebečci málopočetné linie 396 Bourgogne de Monti, jeden hřebeček linie 26 Miroš a tři hřebečci 

linie Pandor.  
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Vybráno do 60ti denního testu a posléze zařazeno do chovu bylo 6 hřebců. Konkrétně hřebci 2332 

Burák linie 428 Branibor, 2329 Markus a 2319 Merlot line 9 Marquis de Vraimont (v posledních 

letech klesající tendence stavu), 2330 Aramis a 2331 Aramis Jakubovský linie 426 Aglaé a 1 hřebec 

linie 396 Bourgogne de Monti - 2333 Bourbon z Lipský.  

 

Hřebci 

Aktuálně má oprávnění k plemenitbě celkem 56 hřebců. Jejich věkovou strukturu zobrazuje graf 

č. 11. Počet mladých hřebců (do 8 let) je téměř shodný s počtem hřebců starších (do 15 let) 

a pouze 6 hřebců nad 15 let svědčí o rychlé obrátkovosti stáda a relativní krátkověkosti 

v porovnání s ostatními chladnokrevnými plemeny.  

Graf č. 12  zobrazuje příslušnost hřebců k jednotlivým liniím. Po hřebcích nejvíce ohrožených linií 

26 Miroš a 3998 Pandor vykupují Zemské hřebčince přednostně hřebečky do testačních odchoven. 

Zároveň jsou chovatelé motivováni k připouštění těmito hřebci jednak jejich zařazením do 

inseminace čerstvým spermatem (1959 Miran-2) a zároveň finančně – zvýšenou sazbou dotace 

v rámci připařovacího plánu 

 

Tab. 31 Počty zařazovaných hřebců   

Rok 
ČMB 

celkem po ZV 

2012 3 3 

2013 6 6 

2014 4 4 

2015 3 3 

2016 6 6 

 

Graf 11 Věková struktura Graf 12 Příslušnost k liniím 
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Plemenné klisny 

Základem každého chovu koní je vždy dobrá chovná klisna, která má mít veškeré známky daného 

plemene, musí mít vysloveně klisní typ, ušlechtilost, která se promítá ve stavbě těla. Chovná klisna 

má být dostatečně robustní, harmonické stavby, ladných tělesných tvarů, delšího rámce, hluboká 

a široká, korektního postoje končetin, dobré mechaniky pohybu a v neposlední řadě dobrého 

charakteru. O klisně zakladatelce rodiny to platí dvojnásob. V současném chovu ČMB je do 

dnešních dnů evidováno 42 původních rodin. 

 

Graf 13 Vývoj počtu nově zařazovaných klisen ČMB 

 

Další zjištění je to, že rodiny vznikaly jak v hřebčínech, tak v zemskému chovu. Dokladem 

hřebčinského chovu jsou rodiny 1 Drahoslava, 82 Marecha, 123 Matrona a 147 Damita, které 

vznikly v hřebčíně Skály-Tlumačov a rodiny 55 Chyňava, 246 Brica a 95 Citadela, které vznikly 

v hřebčíně Netolice.  

V zemském chovu v Čechách vzniklo 14 rodin a 21 rodin bylo založeno v zemském chovu na 

Moravě. Rodinný chov je možno považovat za vrchol chovatelské práce. Je mu zapotřebí věnovat 

náležitou pozornost a věnovat se této problematice daleko podrobněji a systémově. Především v 

rodinách určit počet generací potomků, určit počet žijících potomků, vyřadit zaniklé rodiny(pokud 

budou), které nemají žijící pokračovatelku rodiny. Zjistit rodiny, které mají malý počet žijících klisen 

(1-2 klisny). Analyzovat rodokmen klisen z hlediska jeho původové skladby. Zjistit počet 

plemenných hřebců narozených v dané rodině, zjistit velikost rodiny (počet všech narozených 

potomků a zjistit bodové ohodnocení klisen při zařazení do plemenné knihy atd.).  Vzhledem 

k uvedenému rozsahu práce je tuto problematiku vlastních rodin nutno řešit samostatně a 

odděleně od této zprávy. 

Věková struktura mateřské části populace je vyhovující. Počty nově zařazovaných klisen však 

nedostačují na běžný obrat stáda.Na současný stav klisen v zemském chovu je zapotřebí ročně 

zařazovat alespoň 60 mladých klisen do chovu k zajištění běžného obratu.Hlavní příčinou tohoto 

stavu je nízký počet zapouštěných klisen a tím i méně narozených hříbat.(ročně se narodí 

v průměru 100 hříbat) při natalitě kolem 50 %.  

0

10

20

30

40

50

60

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Počty klisen ČMB zařazovaných do oddílů PK 

PPK

PK

HPK



 

51 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Graf 14: Věková struktura klisen 

 

Reprodukční aktivita 

V posledních letech není úbytek tak dramatický. Jako obvykle je na tomto místě potřeba zdůraznit, 

že bez podpory reprodukce v rámci GZ by byl propad ještě vyšší. Počty připouštěných klisen mají 

bohužel dlouhodobě klesající tendenci, byť markantnější a „vedlejším efektem“ je pak téměř 100% 

čistokrevná plemenitba. Podíl aktivních plemeníků (plemeníků s narozeným potomstvem) je 46. 

Intenzita plodnosti (počet živě narozených potomků na počet zapuštěných plemenic) je 52%. 

Efektivní velikost populace činí 1864 hlav a úroveň inbrídingu v populaci (koeficient vzájemné 

příbuznosti) F(x) činí 1,302.  

 

Tabulka 32: Vývoj počtu připuštěných klisen 

Rok přip. 
ČMB 

n Celkem n ČP % ČP 

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) 205(83) 95 

2012 204 (98) 197(96) 97 

2013 196 (96) 186(96) 97 

2014 203 (92) 197(91) 97 

2015 193 (88) 191(87) 99 

Legenda: 
n Celkem - celkový počet zapuštěných klisen (v závorce je uveden počet klisen do 7 let) 
n ČP   - absolutní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 
% ČP   - relativní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 
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Chov GZ in situ 

Chov je velice roztříštěný, což má svá negativa týkající se především managementu chovu a 

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

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

Ks majitel okres kraj 

38 NA HRANICI spol.s r.o.,Radvanice  Trut    KVH 

8 Maršálek Václav, Pečetín - Klatovy  Klat    PLZ 

6 Potměšil Josef, Praha 2- Vinohrady Pha PHA 

6 Vlach Josef st., Jetřichov - Meziměstí u Broumova  Nách    KVH 

5 Dvořák Jaroslav, Rácov  - Batelov  Jihl    VYS 

5 Konvalinka L.- Farma Krašov,Bohy - Kralovice Vyš     JHM 

1-4 582 majitelů     

 

Tab. 34 Vývoj počtů zapuštěných klisen ČMB v období let 2010 - 2014  

Rok zap. 
ČMB 

n Celkem n ČP % ČP 

2010 238 (107) 221 (108) 93 
2011 216 ( 83) 204 ( 83) 95 

2012 204 ( 98) 197 ( 96) 97 

2013 196 ( 97) 186 ( 96) 97 

2014 203 (92) 197 (91) 97 

 Legenda: n Celkem - celkový počet zapuštěných klisen 
   n ČP - absolutní počet klisen zapuštěných čistokrevně 
  % ČP - relativní počet klisen zapuštěných čistokrevně (v závorce klisny do 7 let věku) 
 

Zušlechťovací proces je zaměřen na zlepšení fundamentu, síly holenní kosti, prostornosti chodu 

a mechaniky pohybu a zaúhlení zejména pánevních končetin. Připařovací plán sleduje udržení 

a zachování málopočetných linií v určitých chovatelských oblastech. Chovná základna klisen je ale 

malá, selekce nedostatečná, což tento zušlechťovací proces značně omezuje.  
 

Výsledky výkonnosti 

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

2016 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 10 místech. Zúčastnilo se jich celkem 85 koní (z toho 

82 klisen) plemen ČMB, N a SN. Z 24 klisen ČMB, které se zkoušek zúčastnily a všechny úspěšně 

absolvovaly, pouze 23 bylo zařazeno do NP GZ. Hřebci absolvovali 60-ti denní test v Zemském 

Hřebčinci v Tlumačově. Zkouškou výkonnosti celý test úspěšně zakončilo všech 6 hřebců. 

 

Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát 3letých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (5. - 6. 9. 2015), 

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

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

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

chladnokrevných koní na Klokočově 3. - 4. 10. 2015, Kůň 2015 Lysá n. Labem (18. - 20. 9. 2015). 
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Dále proběhla celá řada místních a oblastních výstav, např. Chovatelský den v Borové u Poličky, 

v Třebíči, v Janovicích-Dvorkách, v Písku, ve Zdeslavi. Zástupci plemene se zúčastnili i několika 

zahraničních výstav a soutěží, např. v Německém Brücku, či na Slovensku. 

 

Propagační aktivity a praktické využití zvířat 

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, na internetových stránkách svazu www.schcmbk.eu 

a dalších internetových stránkách, např. Equichannel, příspěvky do komerčních časopisů 

(Jezdectví, Koně a hříbata), 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.  

  

http://www.aschk.cz/
http://www.schcmbk.eu/
http://www.aschk.cz/
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Slezský norik (SN) 

 

foto Jindřiška Svobodová 

Stav populace GZ 

Stav populace GZ lze hodnotit jako 

stabilizovaný s mírně stoupající tendencí 

v mateřské části populace. Počty klisen 

mimo GZ mají výrazně klesající tendenci 

z několika důvodů.  

Především proto, že mimo GZ a tudíž i 

v nižších oddílech PK byla zařazena 

většina klisen méně kvalitních a s neú-

plným původem. Tyto klisny působily 

v reprodukci většinou jen omezeně a jsou 

postupně vyřazovány. Počty plemeníků 

jsou víceméně shodné, neboť nově 

zařazováni jsou plemeníci splňující 

podmínky zařazení do GZ. 

 

Efektivní velikost populace činí 1196 hlav a úroveň inbrídingu v populaci (koficient vzájemné 

příbuznosti) F(x) činí 1,613.  

Tab. 35: Stav populace SN 2006 - 2016 

Rok Hřebci v GZ Klisny v GZ Klisny zapsané v PK Počet chovatelů 

2010 43 238 464 359 

2011 41 244 476 367 

2012 42 287 479 354 

2013 39 272 470 353 

2014 42 301 406 322 

2015 42 309 427 334 

2016 49 350 478 348 

 

Plemenní hřebci 

Počet nově zařazovaných hřebců se odvíjí zejména od potřeby jejich počtu v chovu, v závislosti na 

přirozeném úbytku. Dále od kvality ročníku a od potřeby zařazení konkrétních jedinců 

(málopočetné linie). Vývoj v posledních letech vyjadřuje tabulka č. 2 a jen potvrzuje výše uvedené. 

Tedy že nově zařazováni jsou pouze hřebci po zkouškách výkonnosti (dále ZV).  

V roce 2015 byl zařazen pouze jeden hřebec SN. Nejen proto bylo v roce 2016 zařazeno do testu 

celkem 7 hřebců. Konkrétně 2322 Gordon, 2327 Galant a 2328 Gringo linie 2262 Gothenscherz, 

jejíž stavy v posledních letech klesali, dále 2320 Brocco line 419 Bravo, 2326 Negros linie 1747 

Neuwirt Diamant IX, 2324 Nikas linie 1542 Nero Diamant VI a 2325 Sagar linie 1350 Streiter 

Vulkan.  
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Tab. 36: Vývoj počtu zařazených hřebců 

Rok Počet zařazených hřebců Z toho po ZV 

2010 4 4 

2011 3 3 

2012 4 4 

2013 3 3 

2014 4 4 

2015 1 1 

2016 7 7 

 

Plemenné klisny 

Podmínkou zařazení klisen do GZ je zápis do plemenné knihy a vykonání zkoušky výkonnosti. 

Těchto zápisů a zkoušek se zúčastňují 3leté klisny. Výjimku čítající v posledních letech cca 5 

starších klisen, které z nejrůznějších důvodů neabsolvovali ZV s tříletým ročníkem a ZV vykonají 

proto, aby mohly být zařazeny do GZ.  

Z tabulky č. 37 je patrné, že celkové počty zařazovaných klisen kolísají minimálně a není patrný 

žádný významný trend. Snižování počtu klisen v PPK je způsobeno především selekcí v průběhu 

odchovu, když se ke svodům dostavují zvířata s plným původem a exteriérově relativně kvalitní. 

Méně kvalitní jedinci jsou často vyváženi na jatka. Přesto RPK zpracovala změnu Řádu PK a 

rozpracovává změnu zkušebního řádu s cílem zařazovat do Hlavního oddílu PK jen max. ¼ 

nejkvalitnější části populace.  

 

Tab. 37: Vývoj počtu zařazených klisen 

Rok Zapsáno celkem Zařazeno po ZV HPK PK PPK 

2010 25 22 19 4 2 

2011 38 33 28 10 0 

2012 42 34 31 11 0 

2013 39 35 31 7 1 

2014 30 25 18 11 1 

2015 42 37 33 9 0 

2016 36 28 26 9 1 

 

Hřebci v populaci 

Aktuálně má pro rok 2017 oprávnění k plemenitbě celkem 48 hřebců. Jejich věkovou strukturu 

zobrazuje Graf č. 14 a je optimální. Počet mladých hřebců do 8 let ((13) je téměř shodný s počtem 

hřebců starších nad 15 let (11). 24 hřebců je pak v optimálním věku 8 – 15 let. Graf č. 16 

zobrazuje příslušnost hřebců k jednotlivým liniím. Po hřebcích nejvíce ohrožených linií 2934 Hubert 

Nero IX a 2526 Höllriegel vykupují soukromí majitelé i Zemské hřebčince přednostně hřebečky do 

testačních odchoven. Zároveň jsou chovatelé motivováni k připouštění těmito hřebci jednak jejich 

zařazením do inseminace čerstvým spermatem (1700 Ryho) a zároveň finančně – zvýšenou sazbou 

dotace v rámci připařovacího plánu.  
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Graf 15 Věková struktura Graf 16 Příslušnost k liniím 

  

 

Klisny 

Věková struktura mateřské části populace je vyhovující. Počty nově zařazovaných klisen však stěží 

dostačují na běžný obrat stáda.  

Graf 17: Věková struktura klisen 

 

Reprodukční aktivita a výsledky reprodukce 

Počty připouštěných klisen mají bohužel dlouhodobě klesající tendenci, byť v posledních letech 

není úbytek tak dramatický. Jako obvykle je na tomto místě vhodně zdůraznit, že bez podpory 

reprodukce v rámci GZ by byl propad ještě markantnější a „vedlejším efektem“ je pak téměř 100% 

čistokrevná plemenitba. Podíl aktivních plemeníků (plemeníků s narozeným potomstvem) je 39. 

Intenzita plodnosti (počet živě narozených potomků na počet zapuštěných plemenic) je 52%.  

15,50% 

33,20% 

31% 

13,10% 

7,20% 

3-5 let 6-9 let 10-14 let 15-19 let 20 a více



 

57 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Tabulka 38: Vývoj počtu připuštěných klisen 

Rok přip. 
SN 

n Celkem n ČP % ČP 

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 (79) 99 

2012 151 (71) 151 (71) 100 

2013 152 (71) 152 (71) 100 

2014 167 (83) 164 (81) 98 

2015 162 (80) 160 (79) 99 

 
Legenda: 
n Celkem  - celkový počet zapuštěných klisen (v závorce je uveden počet klisen do 7 let) 
n ČP  - absolutní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 
% ČP  - relativní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 

 

Výsledky výkonnostních zkoušek 

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

2016 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 10 místech. Zúčastnilo se jich celkem 85 koní (z toho 

82 klisen) plemen ČMB, N a SN. Z 28 klisen SN, které se zkoušek zúčastnily, je všechny úspěšně 

absolvovaly, byly zařazeny do NP GZ. Hřebci absolvovali 60ti denní test v Zemském Hřebčinci v 

Tlumačově. Zkouškou výkonnosti celý test úspěšně zakončilo všech 7 hřebců. 

 

Propagační aktivity a využití zvířat 

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, dále na internetových stránkách svazu www.schchk.cz a 

dalších internetových stránkách, např. Equichannel, příspěvky do  komerčních časopisů (Jezdectví, 

Koně a hříbata), na výstavách, přehlídkách, soutěžích, schůzích a setkáních chovatelů. Svaz 

chovatelů chladnokrevných koní vydává vlastní zpravodaj, ve kterém vyhodnocuje šlechtitelský 

program a informuje o výsledcích chovatele. 

.  

Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát 3letých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti  

(3.-4.9.2016), 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 účastnili zástupci plemene: MČR v kombinovaných soutěžích 

chladnokrevných koní na Svržně (okr. Domažlice) 1.-2.10.2016, Kůň 2016 Lysá n. Labem  

(23.-25.9.2016). Dále proběhla celá řada místních a oblastních výstav, např. Chovatelský den 

v Borové u Poličky, v Třebíči, v Janovicích-Dvorkách, v Písku, ve Zdeslavi. Zástupci plemene se 

zúčastnili i několika zahraničních výstav a soutěží na Slovensku. 

http://www.aschk.cz/
http://www.schchk./
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OVCE 

Šumavská ovce 

 
foto Ing. Michal Milerski 

Stav populace GZ 

V roce 2016 bylo v rámci kontroly 

užitkovosti v ČR chováno 2627 bahnic 

šumavské ovce.   Oproti roku 2015 došlo 

k nárůstu početních stavů. Zvýšil se 

rovněž počet chovů. Na druhé straně 

mírně poklesl počet reprodukčně 

aktivních beranů ze 100 na 98 ks a došlo 

tedy k rozšíření poměru pohlaví na 

1:26,8, což ve výsledku vedlo 

k nepatrnému snížení efektivní velkosti 

populace z  Ne=384 v roce 2015 na 

Ne=378 v roce 2016.  

Tab. 39  Vývoj velkosti a struktury populace šumavských ovcí v ČR 

Rok Počet chovů Bahnic Beranů Poměr pohlaví 

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 

2013 25 2745 98 1:28 

2014 21 2244 101 1:22,2 

2015 23 2353 100 1:23,5 

2016 25 2627 98 1:26,8 

 

Struktura velkosti stád se oproti předcházejícím rokům příliš nezměnila. Většina šumavských ovcí je 

chována v rámci početnějších stád, nově založená stáda byla ale zatím méně početná.  

 

Tab. 40 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 2013 5 4 4 4 3 2 3 

Počet stád 2014 3 2 7 1 3 2 2 

Počet stád 2015 3 2 7 3 2 2 4 

Počet stád 2016 5 4 7 2 1 2 4 
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Počet potomků na jednoho otce se pohyboval od 1 do 74. V rámci ročníku jehňat 2016 je 

zastoupení jednotlivých genealogických linií značně vyrovnané. Nejvíce se narodilo jedinců linie 

Javor (383), nejméně pak zástupců linie Sedlák (125). 

 

Graf 19 Zastoupení linií beranů v populaci GZ 

 

Za chovný rok 2016 bylo v rámci KU šumavských ovcí dosaženo průměrného oplození 89,7% 

a průměrné plodnosti na obahněnou 132,3%. Celková plodnost na bahnici průměrného stavu tedy 

činila 118,7% a odchov 101,7. Průměrná stodenní hmotnost činila 22,3 kg. (Tab. 34). Celkem bylo 

v KU registrováno 2228 jehňat šumavské ovce odchovaných v rámci chovné sezóny 2015-2016.  

Tab. 41 Výsledky reprodukce a růstových schopností v letech 2011-2016 

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

2010 133,3 23,3 203 

2011 134,6 23,3 201 

2012 131,8 23,8 209 

2013 129,8 23,6 207 

2014 130,4 23,1 200 

2015 129,3 23,6 203 

2016 132,3 22,3 189 

 

Berani šumavské ovce jsou klasifikováni na dvou trzích. Trh na Michlově Huti je určen pro berany 

pocházející z chovů s výskytem protilátek vůči onemocnění Maedi-Visna. Druhý trh se tradičně 

koná v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka a 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. Oproti jiným plemenům mají šumavské ovce zařazené do GZ výjimku 

v tom, že i v chovech s výskytem jedinců sérologicky pozitivních na maedi-visnu je umožněno 

provádění genotypizace na gen odolnosti vůči klusavce a stanovení parentity, potažmo je tedy 

10% 

13% 

7% 

7% 

18% 
11% 

10% 

7% 

12% 

5% 
Bary Bright

Doan Hut
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umožněna produkce plemenných beranů v těchto chovech. Dále není při výběru plemenných 

beranů závazná podmínka minimálního pořadí v rámci dvou posledních ročníků podle indexu CPH. 

Průměrný koeficient inbreedingu v populaci valašských ovcí  v posledních létech mírně soupá 

k hranici 3%.  Vzhledem k tomu že počet šumavských ovcí v KU má mírně snižující se tendenci, ale 

na druhé straně počet bahnic v genovém zdroji doposud nikdy výrazněji neklesl pod 2000, je 

žádoucí i do budoucna udržovat počty bahnic GZ alespoň na takovéto úrovni, aby nedošlo k efektu 

„hrdla láhve“ spojeného se ztrátou genetické variability. Při výběru zvířat do GZ je potřeba přihlížet 

zejména k jejich vzájemné příbuznosti, odpovídajícímu exteriéru a u šumavských ovcí speciálně 

k perspektivám zapojení zvířete do další reprodukce populace, zejména produkce dalších generací 

plemenných beranů. Do genového zdroje jsou zařazována reprodukčně aktivní zvířata zapsaná 

v prvním oddílu plemenné knihy s minimálně 93,75 % genů šumavské ovce, zařazena v kontrole 

užitkovosti, s minimálně dvěma generacemi předků zapsanými v plemenné knize.   

Graf 20 Vývoj koeficientu Fx u šumavských ovcí 

 

 

Kryokonzervace 

V roce 2016 nebyl proveden odběr spermatu ani embryí. Doposud bylo zakonzervováno 1131 

dávek semene od 58 beranů šumavské ovce. Nashromážděny byly rovněž vzorky DNA od 2169 

zvířat. Část vzorků krve šumavské ovce byla přesunuta z laboratoře SVÚ v Jihlavě do genobanky 

GŽZ. 

Propagace plemene  

Zajištění propagace a marketingu plemene je jedním z hlavních poslání Klubu chovatelů šumavské 

ovce. Plemeno bylo v roce 2015 prezentováno na různých výstavách hospodářských zvířat 

a chovatelských akcích (Národní výstava hospodářských zvířat v Brně, Náš chov v Lysé nad Labem, 

Země živitelka v Českých Budějovicích). 
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Valašská ovce 

 
foto Ing. Michal Milerski 

Stav populace GZ 

V  roce 2016 bylo v rámci GZ evidováno 

1118 reprodukčně aktivních bahnic 

chovaných v 59 chovech. V populaci 

působilo 58 beranů (na základě počtu 

otců jehňat ročníku 2016). V populaci je 

tedy udržován z hlediska zachování 

genetické rozmanitosti příznivý poměr 

mezi pohlavími 1:19,3. Efektivní velkost 

populace je Nef = 220,6. Průměrný 

koeficient inbreedingu se v posledních 

létech udržuje na úrovni kolem 5%.  

Výše tohoto koeficientu je do značné 

míry ovlivněna malým počtem zvířat, z 

nichž současná populace pochází. 

Inbrední deprese však není patrná.  

 

Tab. 42 Vývoj velkosti a struktury populace valašských ovcí v ČR 

Rok Počet chovů Bahnic a roček Beranů Poměr pohlaví 

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 
 
 

2013 40 624* 58 1:10,8 

2014 42 671* 58 1:11,6 

2015 50 803* 56 1:14,3 

2016 59 1118* 58 1:19,3 
 

Pozn: * od roku 2012 pouze bahnice bez roček 

 

Průměrný počet potomků v rámci ročníku narození 2016 na jednoho otce byl 17. Nejvíce jehňat 

příslušelo ke genealogickým liniím Juráš (233), Soláň (170) a Ondráš (162), nejméně byly 

zastoupeny linie Juraj (4) a nově vytvořena linie Valvej (11) na základě dovozu z Německa.  

Z in vivo chovu vymizela linie Jurek. Naproti tomu se podařilo více rozšířit linii Beskyd, která byla 

řadu let chována pouze v jednom izolovaném chovu.   
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Graf 21 : Zastoupení jednotlivých genealogických linií v rámci jehňat ročníku 2016 

 

 

 
 
Za chovný rok 2016 bylo v rámci KU dosaženo průměrného oplození 92,8% a průměrné plodnosti 

na obahněnou 138,2%. Celková plodnost na bahnici průměrného stavu tedy činila 128,2% 

a odchov 113,0%. Průměrná stodenní hmotnost dosahovala 21,0 kg. (Tab. 43). Celkem bylo v KU 

registrováno 1150 jehňat valašské ovce narozených v rámci chovné sezóny 2015-2016. 

 
Tab. 43. Fenotypové  trendy v kontrolované populaci valašských ovcí v ČR  

Rok 
Hmotnost 100 d.kg Plodnost na obahněnou  % 

n LSM n LSM 

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 

2013 645 20,52 592 150,5 

2014 768 20,67 657 151,7 

2015 1056 20,45 906 142,1 

2016 1150 21,00 1011 138,2 

 

 
Strategie šlechtitelské práce v populaci valašských ovcí 

Vzhledem k trendu vývoje početních stavů plemeno v současnosti přechází z kategorie kriticky 

ohrožených plemen do kategorie plemen ohrožených. Genetická různorodost v rámci populace byla 

silně poznamenána úzkým “hrdlem láhve”, kterým populace prošla zejména v 80.létech minulého 

století. Nicméně zůstala zachována většina variant zbarvení valašské ovce, jaké známe z historické 

literatury, ilustrací či ústních sdělení. Dodatečným zdrojem ohrožení plemene je fakt, že na našem 

území byl karpatský způsob chovu, charakteristický pro toto plemeno, nahrazen anglosaskými 

způsoby chovu.   
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Hlavním způsobem uchování plemene je chov, dnes převážně ex-situ, avšak v některých případech 

s určitými aspekty chovu in-situ, zejména ohledně lokalizace chovu v karpatské oblasti, v menší 

míře paki s uplatněním tradičního salašnického produkčního systému. Do budoucna bude žádoucí 

posílení těchto tendencí, zejména využití mléčné užitkovosti plemene, volné pastvy a pod. Chov 

živých zvířat by i nadále měl být doplňován kryokonzervací zárodečných buněk či jiného 

biologického materiálu. 

Šlechtitelská práce je zaměřena zejména na uchování a upevnění typických znaků valašské ovce a 

na udržení stupně genetické proměnlivosti v populaci. V rámci kontroly užitkovosti je u valašských 

ovcí sledována plodnost na obahněnou a stodenní hmotnost jehňat. Pro tyto vlastnosti jsou 

prováděny odhady plemenných hodnot a jsou zařazeny do selekčního indexu CPH. 

U samčího pohlaví lze předpokládat zařazování 5-10% odchovu do plemenitby. 

Výběr beranů do plemenitby je prováděn podle (v pořadí důležitosti): 

 Příbuznosti k ostatním zvířatům v populaci – budou upřednostňována zvířata, která mají 
v populaci co nejméně příbuzných jedinců a zvířata, která dosud nemají sourozence a 
polosourozence zařazené do chovu. 

 Zevnějšku – bude brán ohled na zdravotní stav, korektnost tělesné stavby a charakteristické 
znaky valašských ovcí. 

 Užitkovosti – budou stanoveny plemenné hodnoty pro plodnost na obahněnou a hmotnost 
jehňat ve 100 dnech, rovněž bude vypočítán selekční index CPH. Upřednostňovány budou 
zvířata s vyššími plemennými hodnotami. 

 Genotypu v genu odolnosti vůči klusavce – budou upřednostňováni nositelé ARR alely, tedy 
příslušníci skupin R1 a R2. Berani skupin R4 a R5, tedy nositelé alely VRQ budou vyřazováni.  
V samičí části populace je předpokládáno udržení určitého podílu VRQ alely. 

Oproti jiným plemenům v kontrole užitkovosti není pro výběr beranů do plemenitby závazná 

podmínka minimálního pořadí v rámci dvou posledních ročníků podle indexu CPH.  

V rámci kontroly užitkovosti zavedeno sledování variant zbarvení valašských ovcí (Graf Gval3) 

 
Graf 22 Podíly jednotlivých variant zbarvení valašských ovcí  
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Udržování genetické proměnlivosti v populaci valašských ovcí 

Vývoj průměrného koeficientu inbreedingu u valašských ovcí dokládá potřebu udržování 

přiměřených počtů zvířat v rámci populací genetických zdrojů. U valašských ovcí  jistě velkou roli 

co do vývoje průměrného koeficientu inbreedingu hraje i fakt, že v 80-tých létech minulého století 

plemeno prošlo velmi dramatickým poklesem stavů, a uplatnil se efekt „hrdla láhve“ (bottleneck). 

Nicméně díky reintrodukci části populace valašských ovcí z Německa v roce 2004 můžeme u tohoto 

plemene pozorovat přechodný pokles průměrného koeficientu inbreedingu, který se projevil  

u ročníků  jehňat 2006-2010. Částečně je však tento efekt potřeba připsat absenci záznamů 

o příbuzenských vazbách mezi českou a německou populací plemene.  

V současné době se průměrný koeficient inbreedingu v populaci valašských ovcí pohybuje na 

úrovni okolo 5%. Jednorázové využití příbuzenské plemenitby zásadně neovlivňuje proměnlivost 

v populaci. Je potřeba se ale vyvarovat opakovaného dlouhodobého užití příbuzenské plemenitby. 

U valašských ovcí byl zjištěn nejvyšší individuální koeficient inbreedingu  (Fx=0,395). Rovněž byly 

zjištěny značné rozdíly mezi chovy co do průměrného koeficientu příbuzenské plemenitby v rámci 

chovu. Tyto výsledky ukazují na rezervy v oblasti osvěty mezi chovateli, poskytování podkladových 

údajů pro výběr zvířat do plemenitby a organizaci jejich připařování.   

Za účelem udržení pokračovatelů jednotlivých linií a rodin v populaci valašských ovcí byly 

stanoveny příbuznosti zakladatelů linií k současné aktivní populaci. 

 

Graf 23 Příbuznost zakladatelů linií k aktivním zvířatům 

 
 

Graf 24 Příbuznost zakladatelů linií reintrodukovaných z Německa v roce 2004 
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Graf 25 Příbuznost zakladatele linie PORTÁŠ k aktivním zvířatům 

 

 

Na základě těchto analýz je možno optimalizovat připařovací programy, aby bylo minimalizováno 

riziko ztráty původních genů v populaci. 

 

 
Propagace plemene 

 

Valašské ovce byly v průběhu roku 2016 k vidění na řadě chovatelských akcí a výstav jako 

například na výstavě Techagro v Brně, kde byla mezi jinými oceněna kolekce valašských ovcí 

manželů Křenkových, výstavě Náš chov v Lysé nad Labem, na výstavě Země živitelka v Českých 

Budějovicích nebo na Miyszaniu Owiec v Košařiskách či Majstrowstwach Goroli we Strziganiu Owiec 

v Nýdku. 
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KOZY 

Koza bílá a koza hnědá 

 

foto Ing. Jitka Pikousová 

 

 

Vývoj stavu koz a populací GZ  

Podle údajů ČSÚ celkové stavy koz zůstaly po nárůstu roku 2015 v roce 2016 na stejné úrovni 

(26,5 tis. kusů), ale zvyšuje se podíl jiných plemen jak v komerčních (anglonúbijská, búrská,) 

sánská,  tak v hobby chovech (waliserská, zakrslé kozy). Relativní podíl jedinců bílé a hnědé kozy 

evidovaných v KU trvale klesá. Se zvyšováním rozsahu faremních chovů roste riziko pro obě 

plemena genetického zdroje, protože z ekonomických důvodů stále stoupá intenzita využívání 

exotických plemen, a to jak čistokrevných, tak v užitkovém a převodném křížení. Tento trend je 

patrný z počtu nově zařazovaných koz v KU i plemeníků. 

Rozsah celé domácí populace bílé kozy je v roce 2016 odhadován 10 000 jedinců, z toho 3115 je 

plemenných zvířat. Téměř 88 % zvířat zařazených do KU je chováno ve stádových chovech, které 

mají mnohem lepší podmínky pro využívání perspektivních metod šlechtění (inseminace, testace 

plemeníků, selekce). Většina plemeníků je však stále produkována  v malochovu. Potřebný odchov 

plemeníků pro potřeby přirozené plemenitby je zajištěn, v populaci působí 496 kozlů pocházejících 

ze 22 genealogických linií, vymizeli kozlové „nejmladší“ linie Brit původem z  ID importovaných 

počátkem 90. let minulého století. 

V roce 2016 je v rámci GZ evidováno 2307 reprodukčně aktivních koz ve 110 chovech, počet GZ 

v těchto chovech se pohybuje v širokém rozmezí 1 – 560 kusů. 

Rozsah celé domácí populace hnědé kozy je v roce 2016 odhadován na 2000 jedinců, z toho 

1690 plemenných zvířat, přibližně 75 % evidovaných zvířat je chováno ve stádových chovech. 

Potřebný odchov plemeníků pro potřeby přirozené plemenitby je zajištěn, v populaci působí 320 

kozlů devíti genealogických linií.  

V roce 2016 je v rámci GZ evidováno 1110 reprodukčně aktivních koz ve 101 chovech, počet GZ v 

těchto chovech se pohybuje v širokém rozmezí 1 – 83 kusů. 
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Graf 26 Vývoj podílu původních plemen koz v KU 

  

 

Graf 27 Plemenná příslušnost kozlů nově zařazovaných do plemenitby 
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Mléčná užitkovost (produkce mléka v kg) se u obou plemen udržuje na stabilní úrovni, u bílého 

plemene v roce 2016 to bylo 764 kg mléka a 22,2 kg bílkoviny, u hnědého plemene 798 kg mléka 

a 23,9 kg bílkovin. 

Důvodem nahrazování původního bílého a hnědého plemene ve faremních chovech je právě rozdíl 

v produkci rozhodující složky pro zpracování na sýrařské produkty, a v případě nalezení trhu pro 

syrové mléko i v nákupní ceně, která se od obsahu složek odvíjí. Z porovnání produkčních 

schopností plemen lze zejména u velkých komerčních chovů přechod od bílé nebo hnědé kozy 

k sánskému a anglonúbijskému plemeni nebo k užitkovým křížencům předpokládat ještě ve větším 

měřítku.  

 

Graf 28 Produkční potenciál dojných plemen koz  

 

 

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. I když se počty podporovaných koz v GZ 

v posledních letech zvyšují, vzhledem k předchozímu bodu lze očekávat další vývoj spíše opačný. 
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Graf 29 Vývoj populací GZ bílé a hnědé kozy 

 

 

Vnitroplemenná diverzita 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), snahou do budoucna je dosáhnout rovnoměrného rozložení – viz tab. 37,38)  

V souladu s metodikou byl na šlechtitelském chovu Nový dvůr na vybrané kozy připuštěn 

importovaný kozel alpinského plemene s cílem tvorby nové genealogické linie (viz příloha).   

Tab. 44  Vývoj počtu kozlů bílého plemene v plemenitbě podle linií 
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Graf 30 zastoupení linií v roce 2016 

 

Tab. 45  Vývoj počtu kozlů hnědého plemene v plemenitbě  a současné zastoupení podle linií 
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Vzhledem k nízkému počtu původních linií se hnědé plemeno dostává do problému doporučování 

kozlů do plemenitby ke konkrétním chovům s ohledem na eliminaci příbuzenské plemenitby 

a současně zachování linií. Pro rok 2016 bylo rozhodnuto o jednorázovém použití plemeníka hnědé 

alpinské kozy s cílem vytvoření nové linie v souladu s pravidly genetického zdroje (potomstvo bude 

zařazeno až ve 3. generaci, pokud prokáže odpovídající kvality). 
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KRÁLÍCI 

 
foto Ing. Jitka Pikousová 

 

Stav populací GZ 

Do genetických zdrojů králíků v roce 

2016 bylo zařazeno všech 7 národních 

plemen králíků, tj.  

moravský modrý (Mm), český strakáč 

černý (ČS), český albín (ČA), moravský 

bílý hnědooký (Mbh), český luštič (Čl), 

český černopesíkatý (Ččp), český 

červený (Čč). 

 

 

Tab. 46 Přehled GZ králíků za roky 2012 - 2015 

plemeno 

2013 2014 2015 2016 

počet 
zvířat 

počet 
chovů 

počet 
zvířat 

počet 
chovů 

počet 
zvířat 

počet 
chovů 

počet 
zvířat 

počet 
chovů 

Čs 290 24 298 23 305 24 343 27 

Mm 150 18 154 18 173 23 160 20 

Ča 161 14 173 16 157 15 155 16 

Mbh 83 9 74 7 100 10 115 12 

Čl 94 11 95 10 94 10 85 10 

Čč 152 16 120 14 72 11 102 13 

Ččp 43 8 43 7 42 9 53 9 

 

Pozitiva: 

 stabilizace celkového počtu registrovaných mláďat u ČS, Mm, Čl, Ččp 
  nárůst registrace u Mbh  

Negativa: 
 výrazný pokles registrace u Čč 

 zatím mírný pokles registrace u ČA 
 nižší intenzita reprodukce – v průměru pouze 6,91 narozených mláďat na králici (u většiny 

králic je registrován pouze 1 vrh 
 z toho vyplývá i nízká intenzita plemenářské práce, malá výběrová základna, malá intenzita 

selekce 

 nejnižší počet registrovaných mláďat na samici je u ČS – 2,76 (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. 
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Graf 31a  Vývoj počtu registrovaných králíků u jednotlivých plemen GZ (1) 

 
 

Graf 31 b Vývoj počtu registrovaných králíků u jednotlivých plemen GZ (2) 

 

Pro srovnání, za celý chovatelský rok 2015, který začal 1. 4. 2015 a skončil 31. 3. 2016, bylo 

registrováno 3645 mláďat včetně barevných rázů strakáčů. V roce 2016 je jen za období  

od 1. 4. 2016 do 21. 11. 2016 zaregistrováno 3383 mláďat. 
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Tab. 47  Přehled reprodukce GZ králíků – registrace k 27.11.2015    
              (chovatelský rok končí 31.3.2016) 

Plemeno Počet samic Narozených Odchovaných Registrovaných 

Český strakáč černý 304 2410 1842 840 

Moravský modrý 119 901 797 639 

Český albín 112 853 773 570 

Mor. bílý hnědooký 77 553 495 359 

Český luštič 61 367 330 265 

Český červený 85 507 458 290 

Český černopesíkatý 77 473 422 363 

CELKEM 835 6064 5117 3326 
 

 

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  

46. CVMK 2. – 4. září 2016, která se konala na výstavišti Flora Olomouc. 

Ve dnech 18. – 20. listopadu 2016 byla úspěšně prezentována národní plemena králíků na 

Celostátní výstavě Chovatel 2016 v Lysé nad Labem. 

Na poslední 46. CVMK v Olomouci bylo nabídnuto k prodeji z počtu 278 ks vystavených králíků 

národních plemen celkem 126 ks tj. 45,32 %. Z celkového počtu 2379 králíků bylo vystaveno 

11,68 % králíků národních plemen králíků. 

Na CV Chovatel 2016 v Lysé nad Labem to bylo z počtu 3006 vystavených králíků 355 ks národních 

plemen králíků 207 ks prodejných tj. 58,30 %. Značná část těchto nabízených zvířat byla prodána 

novým začínajícím chovatelům. Z tohoto lze předpokládat, že obliba národních plemen králíků stále 

zůstane zachována i pro další léta. Podíl vystavených národních plemen králíků z celkového počtu 

3006 ks byl 11,80 %. 
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NUTRIE 

Standardní, stříbrná, přeštická vícebarevná 

 

foto Ing. Jitka Pikousová 

Stav populací GZ  

Stavy chovaných zvířat zůstaly, až na drobné 

výjimky, na stejné úrovni jako v roce 

2015. Bylo ale o jednoho chovatele méně 

u nutrií standardních a nutrií stříbrných, 

který ukončil svoji chovatelskou činnost. 

Zvyšování stavů neustále naráží na problémy 

dodržování zásad welfare či dodržování 

minimálních rozměrů ohrad pro chovaná 

zvířata ve stávajících chovech a u eventuálně 

nových zájemců nejsou žádné zkušenosti 

s chovem nutrií, v zásadně převažuje 

pouze zájem o dotační podporu.  

 

Dosavadní výsledky v chovu i na výstavách odpovídají cílům chovu, ale jednoznačně chybí větší 

chovy nebo farmy a to i přesto, že výsledky výzkumu jednoznačně potvrzují vynikající biologické 

a nutriční vlastnosti masa nutrií. Nedaří se další rozšiřování takových chovů a chovatelů, kteří jsou 

schopni zajistit nejen technické, ale i zootechnické, plemenářské a chovatelské podmínky chovu 

nutrií Národního programu.  

Výstavní činnost se odehrávala jen při pouťové výstavě na konci června v Přibyslavi. Tento termín, 

díky vysokým až extrémním teplotám, vystavování nutrií naprosto nevyhovuje, především z důvodů 

přehřátí. Nadějnější se jeví aktivita ZO ČSCH v Přibyslavi o přesunutí výstavy nutrií na podzimní 

termín společně s Bramborářskými dny už v příštím roce.  

V poslední době znepříjemňuje život chovatelům nutrií naprostá bezradnost či nejistota pro další 

období. Na straně jedné je povolen prodej masa nutrií ze dvora, kdy velikost chovů nutrií 

nezabezpečuje dostatečnou nabídku masa na volný trh,  na straně druhé jsou chovatelé postaveni 

před fakt, že nutrie je invazní druh zvířat, který do EU nepatří a je potřeba ho zakázat.  

V roce 2016 pokračovalo sledování zdravotního stavu nutrií. Vyšetření proběhlo v 6 chovech u 

mladých odstavených zvířat a bylo detekováno jen malé zatížení parazity. Další částí byla testace 

nutrií ve vztahu k produkci masa, která pravděpodobně bude u nutrií hlavní. V testu byl hodnocen 

vliv restrikce a krmení ad libitum na užitkovost a vývoj vnitřních orgánů samců a samic 

standardních nutrií českého typu. Restrikce krmiva se u drůbeže a králíků využívají ke zlepšení 

zdravotního stavu, snížení spotřeby krmiva a snížení obsahu tuku v mase. Přechod na krmení ad 

libitum je doprovázený efektem kompenzace růstu, tj. zvýšeného přírůstku. U samců se neprojevila 

kompenzace růstu, ale měli nižší spotřebu krmiva. Restringované samice vyrovnaly živou hmotnost 

již v 6 měsících věku a v 8 měsících měly živou hmotnost vyšší o 10 % než samice krmené ad 

libitum. Restrikce jak u samců, tak i u samic zvýšila plochu na vstřebávání živin zejména u tenkého 

a slepého střeva, zvětšil se podíl jater a ledvin. Tyto výsledky jsou u nutrií první a naznačují 

potenciál restrikcí ve vztahu ke zlepšení užitkovosti nutrií při produkci masa. 
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Graf 32 Vývoj populací GZ nutrií 

 

Dne 14. 9. 2016 se vedení ČSCH rozhodlo, že vzhledem k dlouholetému vývoji v chovu nutrií, 

chovatelským podmínkám jednotlivých chovatelů, změnám v připravované metodice a stupňujícím 

se požadavkům na welfare nebude počínaje rokem 2017 garantem pro genetické zdroje nutrií. 

V reakci na rozhodnutí ČSCH, bylo založeno nové chovatelské sdružení, které bude chov 

Genetických zdrojů nutrií zaštiťovat.  
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DRŮBEŽ 

Česká slepice zlatá kropenatá 

 
foto Marie Jeníková 

Stav populace GZ 

V současnosti je chov českých slepic 

výhradně záležitostí menších, zájmových 

chovů, chová je v současnosti asi 13 

chovatelů a celková populace čítá cca 

700 - 800 zvířat. Z vývoje v posledních 

letech lze však usuzovat, že počty 

chovatelů i chovných zvířat vykazují 

spíše mírně sestupný trend. 

Národního programu se účastní pouze 

jedenáct chovatelů, dalších pět je 

zařazeno v přípravném programu. 

 

Chovy českých slepic byly rozdělené do tří skupin. V první, největší skupině, bylo v tomto roce 

9 chovů členů ČSCH (V. Bartošek, Z. Baše, A. Bukovský, J. Dobrovolný, M. Hušek, M. Kosík, M. 

Matušková, M. Paclík a Arbor s.r.o.– M. Král), kteří při šlechtění vzájemně spolupracují. Jejich 

plemenářskou práci koordinuje Klub chovatelů českých slepic, který je v rámci ČSCH pověřen gescí 

za toto plemeno. Evidence zvířat je vedena v klubu a v centrálním registru Plemenné knihy 

drůbeže. Zvířata v chovech jsou evidována dle čísel registračních kroužků, odděleně podle 

jednotlivých kmenů. Evidence odchovu je vedena po konkrétních kohoutech a v případech 

rodokmenného líhnutí i po konkrétních slepicích. U všech kohoutů zařazovaných do chovu jsou 

navíc uváděny i jejich genealogické linie. Mezi jednotlivými chovy, respektive kmeny, je 

uplatňována koordinovaná rotace plemeníků.  

Ve všech chovech slepic jsou zvířata zařazena do kmenů sestavených vždy z 1 plemeníka 

a nestejných počtů slepic. V roce 2016 bylo v jednotlivých chovech slepic od jednoho do pěti 

kmenů. Kvalita chovných zvířat byla obdobná jako v předcházejícím roce, tedy převážně velmi 

dobrá. Podrobnější rozbor dle jednotlivých chovů a kmenů je uveden ve zprávě o provedení 

uznávacího řízení chovů GZ na rok 2016.  

Na základě celkového zhodnocení výsledků lze považovat rok 2016 v chovech českých slepic za 

úspěšný. Užitkovost byla obdobná jako v roce 2015 a v potomstvu z roku 2016 přibyla exteriérově 

kvalitnější zvířata. Oproti minulému roku se také snížil počet jedinců s velkými a výlukovými 

vadami. U slepic ubyly především nejzávažnější vady, jako „kachní běháky“, opeřené běháky, 

zelené běháky, „veverčí ocasy“ a probělení podsady kohoutů. U českých slepic tak zůstává jedinou 

významnou vadou výrazný náznak ostruh u slepic, jejíž závažnost spočívá hlavně v jejím poměrně 

značném výskytu a v rozšíření napříč celou populací.  

Na svodu českých slepic pořádaného Klubem 15. až 16. října v Týništi nad Orlicí se mezi 95 

vystavenými zvířaty objevila řada výborných jedinců a celou expozici lze charakterizovat jako 

nejlepší v celé historii. Z chovů GZ bylo vystaveno 75 zvířat, z nichž 6 kusů (8,0 %) bylo 
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hodnoceno ve třídě SE, 14 kusů (18,7 %) ve třídě EL, 23 kusů (30,7 %) ve třídě VD 26 kusů 

(34,7 %), ve třídě DB, 4 kusy (5,3 %) ve třídě US a 2 kusy (2,7 %) byly vyřazeny. Tyto svody 

odchovu českých slepic se bohužel každoročně konají bez účasti tří chovů výše uvedené druhé 

skupiny, což jednak znemožňuje bezprostřední porovnávání dosažených výsledků v rámci celé 

sledované populace, ale také značně omezuje vzájemnou rotaci chovných zvířat mezi oběma 

skupinami.  

Graf   33 Vývoj početního stavu GZ ČZK 

 

Pro rok 2017 požádalo o uznání chovů GZ 17 chovatelů českých slepic. K dnešnímu dni je uznávací 

řízení ukončeno. Uznáno bylo všech 17 chovů českých slepic, jedna nová žadatelka však později 

svoji žádost o GZ telefonicky zrušila, čímž počet chovů poklesl na 16.  

Všechny náležitosti pro vybavení dotace v roce 2016 splnilo (z chovů evidovaných Českým svazem 

chovatelů): 

- osm chovů českých slepic zlatých slepic (208 kusů, z toho 23 kohoutů a 185 slepic, průměrná 
snáška 123, 25, průměrná hmotnost vajec 56,58 g, průměrná líhnivost 63,705%). 

Vedle chovatelů, kteří jsou členy Klubu české slepice zlatě kropenaté evidujeme ještě  skupinu 

chovatelů, která u drůbeže provádí od října do září  hromadnou KU, líhnutí je u nich rodokmenné 

a výběr zvířat do dalšího chovu je jednak na základě vlastní užitkovosti matek a dále pak na 

základě posouzení exteriéru při výběru zvířat v listopadu. Chovatelé nemají povinnost účastnit se 

Svodu drůbeže a nemusí být členy žádného spolku. Počet kmenů chovaných u každého z nich 

záleží na jejich vlastních možnostech ale vždy tak aby byla zaručena KU individuální od každé 

kuřice a hromadná za každý kmen zvlášť. Nemají povinnost každý rok obnovovat své chovné 

hejno. Nemusí proto držet vylíhlé kuřice až do listopadového výběru ale musí každý rok líhnout 

kohouty k rotaci.  

Plemenářská práce je řízena z VUŽV s cílem: 

 produkovat jedince se známým rodokmenem ze strany obou rodičů  
 zachovat diverzitu populace 
 vybírat jako plemeníky kohoutky po nejlepších matkách 

V roce 2016 byla skupina složena z devíti kmenů drůbeže a počítá se s dalším propojením se 
čtyřmi chovy v MTD Ústrašice. 
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Porovnání hromadné KU drůbeže  

Tři kmeny byly chované ve venkovním prostředí, s celkovým počtem kuřic 19 a 5 kmenů celoročně 

držených v hale s celkovým počtem 23 kuřic. 

 

Venkovní chov drůbeže 

Průměrná roční snáška ve venkovních chovech byla za sledované období 142 vajec na kuřici.       

Ze 180 nasazených vajec bylo 138 oplozených, vylíhlo se 110 kuřat. 

Chov drůbeže v hale bez výběhu 

Z nasazených 387 vajec bylo 307 oplozených, vylíhlo se 276 kuřat. Průměrná roční snáška byla za 

sledované období 156 vajec na kuřici. 

 

Graf 34: Průběh intenzity snášky na jednu kuřici 

 

 
 
Testování užitkových vlastností ČZK v Mezinárodní testovací stanici drůbeže  

V testovací stanici Mezinárodní testování drůbeže, s.p., Ústrašice proběhlo v roce 2016 centrální 

rodokmenové líhnutí pro chovy genetických zdrojů ČZK. První líhnutá vejce pocházela od 

jednotlivých chovatelů z klubu ČZK a druhá a třetí sada vajec pocházela z České Zemědělské 

Univerzity. Všechna kuřata byla označena křídelními značkami a předána chovatelům. 
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Česká husa bílá a Česká husa chocholatá 

 
foto Ing. Jitka Pikousová 

Stav populace GZ 

Obě plemena jsou dlouhodobě stabili-

zována, i když počty zvířat v GZ vykazují 

mírný pokles. V  roce 2016 se podařilo 

pro příští období uznat několik nových 

chovů.      

Exteriér obou plemen je na vysoké 

úrovni. Zejména nejdůležitější znaky, 

tedy tvar trupu, utváření hlavy a zobáku 

a kvalita peří jsou mimořádně prošlechtě-

né a v rámci celé populace vykazují pouze 

velmi malou variabilitu. V malém rozsahu 

se objevila nová poměrně velká vada – 

výrazné prodloužení loketních letek.  

 

U obou plemen českých hus jsou v řízení plemenářské práce a v evidenci zvířat uplatňovány stejné 

principy jako u chovů slepic první skupiny, přičemž rolí gestora je v tomto případě pověřen Klub 

chovatelů českých hus. Značení se provádí registračními kroužky, které rozděluje Klub, což 

usnadňuje vedení chovatelské evidence. Odchov je evidován podle jednotlivých kmenů, 

s uvedením konkrétních otců i matek.     

Ve všech chovech hus jsou zvířata zařazena do kmenů sestavených vždy z 1 plemeníka 

a nestejných počtů hus. V roce 2016 bylo v jednotlivých chovech hus od jednoho do sedmi kmenů. 

Kvalita chovných zvířat byla obdobná jako v předcházejícím roce, tedy převážně velmi dobrá. 

Podrobnější rozbor dle jednotlivých chovů a kmenů je uveden ve zprávě o provedení uznávacího 

řízení chovů GZ na rok 2016.  

Na základě celkového zhodnocení výsledků lze považovat rok 2016 za úspěšný. U českých hus se 

objevila, zatím v malém rozsahu, nová poměrně velká vada – výrazné prodloužení loketních letek. 

Klub na toto zjištění však neprodleně reagoval zpřísněním hodnocení tohoto znaku, dále analýzou 

rodokmenů takto postižených zvířat a následným doporučením na vyřazení pravděpodobných 

nositelů této vady z chovu.  

O kvalitativním vzestupu obou plemen svědčí i výsledky posouzení na svodech odchovu roku 2016. 

Na svodu hus, který pořádal Klub chovatelů českých hus ve dnech 22. až 25. září v Třebechovicích 

pod Orebem, bylo vystaveno celkem 155 mladých zvířat, převážně z chovů GZ, ale i od ostatních 

členů klubu. Z nich českých hus bylo 134 a českých chocholatých hus 21. Ve třídě SE se umístilo 

5 zvířat (3,2 %), ve třídě EL 23 zvířat (14,8 %), ve třídě VD 59 zvířat (38,1 %), ve třídě DB 57 

zvířat (36,8 %) a ve třídě US 7 zvířat (4,5 %). Vyřazena byla 3 zvířata (1,9 %) a 1 zvíře bylo 

neoceněno. 

Pro rok 2017 požádalo o uznání chovů GZ 33 chovatelů českých hus a 10 chovatelů českých 

chocholatých hus. K dnešnímu dni je uznávací řízení ukončeno. U hus je v současnosti uznáno 

30 chovů českých hus a 9 chovů českých chocholatých hus. Případné uznání zbývajících 4 chovů je 

závislé na vyřešení určitých problémů v jejich plemenářské evidenci. 
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Graf 35 Vývoj početních stavů GZ hus 

 
 

 
Tab. 48  Výsledky dosažené u chovatelů hus v rámci kontroly užitkovosti ČSCH 

plemeno 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

česká husa:         

prům. počet odchovaných housat 6,3 6,5 5,8 6,4 5,8 6,2 6 7,3 

prům. hmotnost vajec (g) 159,6 164,6 172 168,4 164,6 162,6 164,5 160,7 

líhnivost (%) 61,2 59,8 50,1 56,7 57,6 63,9 63,6 64,8 

česká husa chocholatá:         

prům. počet odchovaných housat 8 7 7,5 6,8 5,8 6,7 5,2 4,7 

průměrná hmotnost vajec (g) 168,3 161,5 161,9 161,5 164,6 165,5 160 160,1 

líhnivost (%) 61,3 59,9 60,3 60,2 57,6 65,2 71,9 77,9 

 

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 

Od roku 2008 jsou zařazeny do Národního programu GZ uzavřené výchozí linie drůbeže využívané 

v rámci Uznaných šlechtitelských chovů v ČR. Jedná se celkem o 19 linií nosného typu slepic, 7 linií 

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.ev, 17,CC.ev 17+, WA,  M, L15B, H6, 

BLi) a 3 outbrední linie (BL, SH, P) kura  na pracovišti Ústavu 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.  Toto akutní 

nebezpečí se projevilo v roce 2016 zatím jen v zahraničí, kdy od září 2016 postupně 20 zemí 

Evropy bylo postiženo výskytem ptačí chřipky v podobě viru H5N8 a dalších subtypů, což ochromilo 

obchodování s drůbeží a ohrozilo existenci mnoha typů chovů drůbeže od drobnochovatelského 

sektoru až pro průmyslové velkochovy v mnoha zemích, zejména ve Francii a v Maďarsku.  

V České republice propukla postupně první ohniska této nákazy po 4. 1. 2017 což se bude týkat 

svými dopady až hodnocení roku 2017. 

V roce 2016 ve všech chovech proběhla reprodukce a běžný šlechtitelský proces naplňující úkoly 

zachování genetických zdrojů jednotlivých linií drůbeže a to bez plošných dotací z programu 

podpory Genetických zdrojů na tuto činnost. Jedinou formou podpory v roce 2016 byl příspěvek na 

rozšířenou vakcinaci nad rámec běžných vakcinačních postupů provedenou vzhledem k nákazové 

situaci ve šlechtitelském chovu kachen na Kachní farmě Strkov. 
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RYBY 

 
foto archiv Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 

Realizace programu  

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 2016 projednala a schválila Šlechtitelská rada pro chov ryb Rybářského sdružení České 

republiky žádosti chovatelů o finanční na uchování genetických zdrojů ryb v živých genových 

bankách celkem u 9 druhů ryb (kapr obecný, lín obecný, pstruh duhový, pstruh obecný, sumec 

velký, síh maréna, síh peleď, jeseter malý, vyza velká), u vyjmenovaných plemen a linií v celkem 

37 kmenových hejnech, chovaných celkem u 10 subjektů.  

Rovněž pokračuje program uchování genetických zdrojů ryb ex situ, tj. kryokonzervace spermatu. 

V roce 2016 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu GZ ryb: C434, C435 a Třeboňského 

šupináče TŠ. Zmrazuje se 10 ml spermatu od 1 mlíčáka, tj. 20 dávek po 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. 49  Souhrnný počet plemenných ryb- genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů 

Plemeno (název - zkratka) Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

 Počet plemenných 
ryb 

Počet plemenných 
ryb 

Počet plemenných 
ryb 

  

KAPR jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

C 434 112 82 137 159 86 128 

C 435 78 98 128 147 80 137 

Jihočeský lysec - BV 66 73 62 58 35* 57* 

Jihočeský kapr šupinatý - C73 54 67 64 78 61 78 

Mariánskolázeňský kapr šupinatý - 
ML 

310 243 523 299 785 429 

Milevský lysec - MV 75 60 70 60 80 60 

Pohořelický lysec - PoL 141 190 216 215 633 521 

Telčský lysec - Te 51 69 70 84 48 91 

Třeboňský šupináč - TŠ 350 250 222 187 238 196 

Žďárský šupináč - Žď-Š 65*** 60*** 58*** 57*** 145 151 

Žďárský lysec - Žď-L 115*** 96*** 112*** 95*** 129 131 
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Tab. 49  pokrač. Souhrnný počet plemenných ryb- genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů 

Plemeno (název - zkratka) Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

 Počet plemenných 
ryb 

Počet plemenných 
ryb 

Počet plemenných 
ryb 

  

LÍN jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Hlubocký - H 463 557 196 197 185 166 

Kož.92 210 169 150 150 124 83 

Mariánskolázeňský - ML 213 105 160 110 160 110 

Modrý - MO 300 300 500 501 200 150 

Táborský - T 97 73 206 247 184 137 

Velkomeziříčský - VM 67 53 70 82 104 61 

Vodňanský - V 102 75 60 60 154 49 

       

SUMEC jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Hodonínský - H 126 126 77 78 70 75 

Vodňanský - V 62 62 60 60 190 190 

       

PSTRUH DUHOVÝ jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Pd M 300 240 90 40 290 40 

Pd D66 180 70 580 170 320 120 

PdD 75 1650 1350 1800 130 1950 1250 

       

PSTRUH OBECNÝ f. POTOČNÍ jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Šumavská populace - PoŠ 1303 711 1626 1681 1437 1482 

Tepelská populace - PoT 600 400 600 400 600 400 

       

SÍH jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Síh severní maréna - čistý druh 130 56 150 57 100 50 

Síh peleď - čistý druh 820 534 520 250 350 250 

       

JESETER jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Jeseter malý - čistý druh 395 319 529 486 895 916 

Vyza velká - čistý druh 
128Rem**  , 5 mlíč. 

6               6 
121 Rem** 

66 64 

 
* odchováváno navíc remontní hejno; ** zatím jen remont bez možnosti rozlišit pohlaví (pozdní 
dospělost) *** chybně vyplněná a chybějící hlášení chovatelů do ÚE v r. 2014, 2015 neodrážejí 
skutečný stav  

 

Užitkové vlastnosti genetických zdrojů 

Užitkové vlastnosti jednotlivých genetických zdrojů ryb jsou, stejně jako užitkové vlastnosti plemen 

importovaných a novošlechtěných, testovány 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 

(2015) a předává je do ústřední evidence.  Přehled o podnicích provádějících testování v roce 

2015, druhu, kategorii testovaných ryb a typu testu jsou znázorněny v přiložené tabulce, v níž jsou 

zahrnuty všechny subjekty, které podaly žádost o účelovou podporu na příslušný krajský resort 
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Ministerstva zemědělství, a jejichž žádosti byly projednány na zasedání Šlechtitelské rady 

Rybářského sdružení ČR a schváleny Ministerstvem zemědělství ČR. Celkem se jednalo o 6 subjektů. 

 
Tab. 50 testování užitkových vlastností 

Podnik provádějící 
testování 

Druh 
testované ryby 

Kategorie testovaných ryb Rok 
založení 
testu 

Poznámka Mimovegetační 
období 

Vegetační 
období 

Fakulta rybářství 
a ochrany vod JU 

Kapr obecný - K0 – K1 2015 TUK 

Klatovské rybářství a.s. 
Pstruh duhový - Pd1 – PdV 2014 OPH 

Kapr obecný - K0 – K1 2015 TUK 

Rybářství Hluboká cz. 
s.r.o. 

Kapr obecný - K0 – K1  2015 TUK 

Rybářství Nové  
Hrady s.r.o.  

Lín obecný 
- L0 – L1  2015 TUK 

 L0 – L1  2015 TUP 

Rybářství Třeboň a.s. Kapr obecný - K0 – K1 2015 TUK 

Rybníkářství Pohořelice 
a.s. 

Kapr obecný - K0 – K1 2015 TUK 

Vysvětlivky: K0-K1 – první rok testování kapra obecného (z váčkového plůdku do plůdku ve stáří jednoho 

roku); L0 – L1 – první rok testování lína obecného (z váčkového plůdku do plůdku ve stáří jednoho roku); 
Pd1 – PdV  - testování u pstruha duhového (z ročka do tržní velikosti); OPH – Odhad plemenné hodnoty 

(srovnávání populací stejného původu); TUK – testování užitkovosti kříženců; TUP – testování užitkovosti 
plemen 

 

Předmětem hodnocení jsou u testů na rybnících výsledky za vegetační období roku 2015. 

Hodnocení v průběhu mimovegetačního období není ve zprávě zahrnuto, neboť ve všech případech 

začalo testování nových skupin ryb. Testování bylo zahájeno výtěrem generačních ryb a nasazením 

váčkového plůdku příslušných testovaných skupin do rybníků v jarním období.  

Testování na rybnících bylo prováděno u kapra obecného a lína obecného. U kapra 
obecného se všechny organizace (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
rybářství a ochrany vod ve Vodňanech - FROV JU; Klatovské rybářství a.s.; Rybářství 
Hluboká cz. s.r.o.; Rybářství Třeboň a.s. a Rybníkářství Pohořelice a.s.) společně domluvily 
na testování stejných skupin. Tato praxe je prováděna již poněkolikáté a její výhodou je, 
že kromě vhodnosti testovaných skupin v místních podmínkách, je možno posoudit jejich 
obecné využití v podmínkách celého českého rybářství.  

Test kapra obecného vzešel z požadavku podniku Rybníkářství Pohořelice a.s. Jednalo se o test 

lysých skupin kapra s využitím novošlechtěného, a v roce 2014 Ministerstvem zemědělství ČR 

oficiálně uznaného, plemene Amurského lysce (AL). Na rozdíl od posledního testu, kdy bylo na 

mateřské pozici využito plemeno maďarského lysce (M2), bylo tentokrát na této pozici využito 

plemeno Pohořelického lysce (PoL). Na toto plemeno byli kříženi samci PoL pro produkci čistého 

plemene a dále samci Severského lysce (M72), Amurského lysce vodňanské linie (ALV) 

a Amurského lysce pohořelické linie (ALP). Pohořelický lysec byl vyšlechtěn z místního lysce 

chovaného na jižní Moravě a spadá mezi české genetické zdroje. Zároveň je ale Rybníkářstvím 

Pohořelice a.s. toto plemeno hojně využíváno k produkci užitkových hybridů. ALP byl získán 

v letech 2003-2010 selekcí lysců z F2 generace po křížení Pohořelického lysce (PL) a Amurského 

sazana (AS). ALV vznikl v letech 1997-2005 na dnešním FROV JU selekcí lysců z F2 generace po 

křížení HSM x AS a 215 x AS. Plemeno M72 vzniklo na šlechtitelské stanici VÚRH (dnešní FROV JU) 

v letech 1987-1992 jako tří liniový hybrid. M72 nese geny šupinatého plemene Ropšínského kapra 

(ROP) a pro svoji vysokou nespecifickou odolnost je rovněž velmi hojně využívaným plemenem 
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kapra, zejména pro produkci užitkových hybridů s dalšími plemeny. Rovněž Rybníkářství Pohořelice 

a.s. hojně využívá hybrida PoL x M72 v produkčních obsádkách. Amurský lysec v obou liniích 

prokázal v předchozích testech užitkovosti (2006-2008, 2009-2011) významný potenciál pro tvorbu 

vysoce užitkových hybridů. Rybníkářství Pohořelice a.s. chce tedy porovnat užitkovost hybrida PoL 

x M72 s hybridy s AL.  

Testování lína obecného bylo prováděno již tradičně na Rybářství Nové Hrady s.r.o. Po otestování 

většiny dostupných plemen lína obecného v předchozích testech se podnik rozhodl pokračovat 

přednostně testováním meziplemenných kříženců. Pro další takový test bylo vybráno plemeno 

Táborské (T) jako mateřská linie. Na otcovské pozici byla kromě Táborského plemene pro založení 

čistého plemene vybrána plemena Hlubocké (H), Maďarské (M) a Koenigswartha (K) – německé. 

pro tvorbu hybridů. Plemena k tvorbě hybridů byla volena dle genetických vzdáleností vůči plemeni 

T a dostupnosti. S ohledem na předchozí zkušenosti, kdy se objevovaly problémy s přežitím 

kontrolní skupiny, a na potřebu obnovit velkého množství plemen lína na FROV JU, byl paralelně 

na Rybářství Nové Hrady s.r.o. založen i test plemen. Kromě plemene Táborského byla testována 

plemena Maďarské (M), Mariánskolázeňské (ML), Vodňanské (V) a Kožak 92 (Kož.).  

U testů prováděných ve speciálních zařízeních byly hodnoceny jen výsledky v průběhu vegetačního 

období u pstruha duhového. Podniky provádějící testování ve speciálních chovatelských zařízeních 

hodnocení užitkovosti v zimním období neprovádějí. Na jednom podniku probíhalo pravidelné 

testování pstruha duhového za účelem srovnávání užitkovosti selektovaných a neselektovaných ryb 

plemene PdD-75 (Klatovské rybářství a.s.).  

 

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 2016 byly provedeny analýzy u těchto 

genetických zdrojů ryb: 

 
Tab. 51 Genetické analýzy 

Genetický zdroj Chovatel Chov Počet ryb Výsledek 

Pstruh duhový PdM S.M.K., a.s., Blansko Blansko 40 Analýzy probíhají 

Kapr Třeboňský šupináč Rybářství Nové Hrady s.r.o. Štiptoň 150 Analýzy probíhají 

 
 
 
Tab 52 Odběr vzorků tkání genetických zdrojů ryb do genové banky: 

Vzorky jsou deponovány v laboratoři genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. 

Druh Pstruh duhový Kapr obecný 

Plemeno - Genetický zdroj PdM TřŠ 

Chovatel S.M.K., a.s., Blansko Rybářství Nové Hrady s.r.o. 

Chov Blansko Štiptoň 

Číslování v databázi vzorků B8126 – B8165 B8186 – B8195 

Druh tkáně sval krev 

Fixativum ethanol ethanol 

Počet vzorků 40 10 
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Propagace plemen 2016 
 
For fishing. 11. - 14. 2. 2016 Praha, Výstaviště PVA Letňany. Prezentace činností fakulty včetně 
posterů o genetických zdrojích ryb. 
Rybaření.  17. - 20. 3. 2016 Brno, Brněnské výstaviště. Prezentace činností fakulty včetně posterů 
o genetických zdrojích ryb. 
Vodňanské rybářské dny, 14. 5. 2016. Expozice okrasných druhů ryb včetně GZ a jeseterů, den 
otevřených dveří. 
účast na 43. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 25.8. - 30. 8. 2016  
Prezentace činností fakulty včetně posterů o genetických zdrojích ryb. Ukázka GZ ryb ve spolupráci 
se SVS. 

 

Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2017 
K datu 12.9.2016 schválilo MZe ČR, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, Metodiku 
uchování genetických zdrojů zvířat pro genetické zdroje ryb. Platnost uvedené metodiky je od 1. 1. 
2017.  
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VČELA 

Včela medonosná kraňská 

 

foto Veronika Souralova 

Stav populace a GZ 

Realizace programu v roce 2016 pokračovala 

v podobně, jako v předchozích letech.  

V chovech s genovými zdroji se nevyskytly 

žádné zásadní problémy. Stálý tlak virózami 

provázené parazitace včel roztočem Varroa 

pokračuje ve zvládnutelné míře. Při tlumení 

varroázy se však musí počítat s vyšší mírou 

kontroly účinnosti opatření, protože výskyt 

rezistence roztočů vůči používaným 

pyrethroidům se zvyšuje. Plně účinné je zatím 

zimní ošetření včelstev amitrazem a v chovech 

byl rovněž aplikován Formidol (aktivní látka 

kyselina mravenčí). Genetické zdroje ve všech 

chovech jsou ošetřovány pečlivě a v uplynulém 

období nebyly hlášeny klinické příznaky 

varroázy.  

 

Dva chovy zapojené do Národního programu jsou i nadále v blízkosti likvidovaných ohnisek moru, 

takže se částečně (Žeravice) nebo úplně (Zubří) dostaly do ochranných pásem moru včelího plodu. 

Všechna včelstva zapojených chovů byla počátkem roku vyšetřena mikrobiologicky z měli 

a původce nákazy nebyl nalezen. Monitorujeme též výskyt Nosema ceranae, tato povinnost platí 

pro všechny chovy. V případě ztrát včelstev jsou vždy zjišťovány příčiny. Ztráty nevybočují 

z běžného rozsahu 3 až 6 %. Do aktivit národního programu je zapojeno 7 šlechtitelských chovů. 

V roce 2016 uplatnilo všech sedm chovů nárok na podporu.  

 

Šlechtitelský chov Dol 

Okolí chovu je v poměrně dobré nákazové situaci, ale vzhledem k husté zavčelenosti se v populaci 

občas objevují znaky hybridizace. Varroáza i nosema je pod pravidelnou kontrolou. Ochranná 

pásma moru plodu chov neohrožují.  Inseminace je v chovu prováděna každoročně po celou 

chovatelskou sezónu. 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 2016 zde proběhly tentokrát tři kurzy inseminace pro 

zájemce z tuzemska, Německa, Rakouska a Itálie. V chovu jsou rovněž podmínky pro výuku 

posluchačů České zemědělské univerzity a pro plnění úkolů bakalářských a diplomových prací 

posluchačů ČZU. Podmínky pravidel pro nárok na podporu jsou splněny a žádost byla podána. 

Chov je na dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 
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Šlechtitelský chov Skřivánek 

Pracovníky z Dolu byla zajištěna inseminace dvou sérií matek pro zajištění kontinuity plemenného 

materiálu. Chov je v dobrém stavu, nález varroázy i nosemózy je v normálních mezích. Chov 

i nadále pokračuje v postupné obnově úlového vybavení a dalšího chovatelského zařízení, pro 

sezónu 2017 je plánována výměna dosluhující elektrické líhně za novou. Chov je zapojen do 

pokusů běžících výzkumných projektů NAZV a TAČT. Chov má plné předpoklady pro plemenářskou 

práci, GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

Šlechtitelský chov Liběchov 

Inseminace byla i v letošním roce ve šlechtitelském chovu Liběchov provedena několikrát 

pracovníkem VÚVč Dol ing. Janem Tylem, což je vzhledem k přijatelné vzdálenosti Liběchova od 

Dolu vyhovující. Chov podle plánu rozšiřuje stav včelstev a rozsah testování v souladu 

s metodikou. Chov je zapojen též do křížových testů rezistence. Šlechtitelský chov nemá v okolí 

ohniska nebezpečných nákaz ani jiné závažné problémy ve vztahu k chovu GZ.  Chov je na velmi 

dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

Šlechtitelský chov Kývalka 

Chovatelská stanice ve velmi exponované poloze u dálnice D1 v blízkosti Brna je nejen místem 

hodnocení a udržování genetických zdrojů, ale i vzdělávacím místem pro četné návštěvníky 

a demonstračním pracovištěm při akcích SZIFu, Masarykovy univerzity,VFU Brno, VÚVeL  a dalších. 

Inseminace je zajištěna částečně vlastní silou, při větších sériích je zajištěna personální výpomoc 

pracovníky z Dolu. Vedoucí chovu se stále podílí na řadě aktivit spojených s udržováním 

uspokojivého zdravotního stavu včelstev Jihomoravského kraje.  Ochranná pásma moru včelího 

plodu nejsou v těsné blízkosti stanice a jsou pod dobrou kontrolou. Varroáza je pod kontrolou díky 

nasazení klinicky zkoušeného přípravku Gabon FLUM. Chov je stabilní, na velmi dobré úrovni. GZ 

zde jsou v dobré péči. Zvýšená opatrnost vzhledem k blízkosti ochranných pásem ohnisek moru 

včelího plodu je zajištěna. 

Šlechtitelský chov Přerov - Žeravice 

Chov v Přerově má dobré personální a technické zázemí, pracuje podle metodiky a využívá vlastní 

inseminaci. Vedoucí chovu, dr. Pavel Krieg předal koncem roku vedení a v chovu i dále pomáhá jak 

Pavel Krieg, tak i dlouholetý zaměstnanec Miroslav Hodan. Zvýšenou pozornost formou 

profylaktických vyšetření včelstev na původce moru stále trvá, protože některá nedaleká ochranná 

pásma musela být prodloužena vzhledem k recidivám. 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.  Chov je na 

velmi dobré plemenářské úrovni. Vedení chovu bude v roce 2017 předáno novému vedoucímu. 

Šlechtitelský 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, pro potřebu dalších chovů a pro potřebu kontroly dotačních 

pravidel SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond). V provozu je veřejně přístupná databáze 

morfometrických rozborů plemenných včelích matek v chovech na adrese: 
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http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm. Pracoviště je též spoluřešitelem projektu 

TA04020317 „Populace včely medonosné v ČR“. Inseminace je v chovu prováděna v 

dostatečném rozsahu vedoucím chovu, dr. Františkem Kašparem. Chov splňuje podmínky pravidel 

pro nárok na podporu a žádost byla podána. Chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde jsou částečně 

ohroženy. 

Šlechtitelský chov Zubří 

Chov vede RNDr. Igor Dibus velmi dobře a cenný materiál je odpovídající péči. Podmínky v chovu 

Zubří jsou vzhledem k vyšší poloze tvrdší, naopak pastevní základna je mírně nadprůměrná. 

Nákazová situace v okolí chovu 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. Chov je na velmi dobré úrovni.  GZ jsou potenciálně ohroženy morem 

z ochranného pásma v blízkosti. 

Školení vedoucích chovů 

Ve dnech 4. a 5. března 2016 proběhl tradiční aktiv vedoucích šlechtitelských chovů včel. Porad se 

zúčastnilo 79 vedoucích těchto chovů.  Účastníci byli seznámeni s novými poznatky o teoretických 

základech plemenného chovu včel a se zkušenostmi z praktického chovu.  

Chovatelé byli též seznámeni s výsledky kontrolních návštěv a plánem kontrol na další období 

a byli opětovně upozorněni na nezbytnost vedení předepsané formy dokumentace a provádění 

testů podle Příručky plemenářské práce.  

Porada vedoucích chovů s genetickými zdroji proběhla ve dnech 9. a 10. března 2016 v Dole. 

Porady se zúčastnili všichni vedoucí chovů, ředitel VÚVč ing. František Kamler, manažerka jakosti 

VÚVč Ing. Marcela Vořechovská a garant Národního programu za včely ing. Titěra.  

Program byl jako obvykle věnován zopakování pravidel a metodik Národního programu, zlepšování 

metodik kontroly užitkovosti a testování požadovaných vlastností. S pracovníky byl probrán způsob 

vedení záznamů o včelstvech a souvisejících údajích. Byl sestaven předběžný plán inseminací 

v chovech, které využívají externí inseminační službu. Vedoucí Šlechtitelských chovů byli též 

seznámeni požadavky výzkumných projektů NAZV a funkčního úkolu MZe (monitorovací pokusy na 

rezistenci Varroa destruktor). Netradiční součástí porady byl tentokrát i "zážitkový kurz první 

pomoci" s nečekanou dopravní nehodou včetně kečupové krve.  

Databáze  

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 vzorků v terénu, morfometrické a molekulární rozbory 

Jak bylo uvedeno v zprávě za rok 2015 byl pro podporu seriózní odborné diskuse o plemenném 

chovu včel a o případných dovozech včelích matek započat výzkumný projekt TAČR. Výsledky mají 

přinést poklady, abychom při debatách vycházeli ze skutečného stavu a ne z představ a odhadů. 

http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm
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Poslední systematický průzkum plemenné příslušnosti včel na území České republiky byl prováděn 

před padesáti lety. Tehdy se braly se vzorky od včelařů a výsledkem morfometrického rozboru byl 

závěr, že včelaři chovají pestrou směs kříženců. Náš současný projekt, který probíhá pod vedením 

katedry zoologie a rybářství České zemědělské univerzity, podpořila grantem TA04020317 

„Populace včely medonosné v ČR“ Technologická agentura České republiky. Cílem projektu je 

získání podkladů pro mapu plemenné příslušnosti včel na celém území republiky. Z publikovaného 

odborného článku pro časopis Včelařství citujeme: 

Vzorkování ve čtvercové síti neprováděli včelaři, ale včely byly odchytávány na kvetoucích 

rostlinách v terénu, aby byla zajištěna větší objektivita výchozího materiálu.   

Databáze výsledků morfometrické analýzy žilnatiny křídel byla v loňském roce doplněna o další 

vzorky, takže v současné době disponujeme více než 600 záznamy. Promítnutím výsledků do mapy 

republiky vidíme, že z hlediska plemenné příslušnosti je populace včel v ČR poměrně velmi 

homogenní a převažuje v ní kraňka. Na obr.č.1 je intenzitou zbarvení znázorněna průměrná 

„čistota“ chované kraňky v kraji (nejsvětlejší žlutá 70-75 %, střední  75-80 %, tmavší žlutá 80-

85 %). Je však nutno zdůraznit, že z pohledu statistické významnosti jsou rozdíly minimální. 

Je smutnou skutečností, že ledaskdo vozí a zkouší v chovu ledasco. Je tedy také zajímavé, jak 

dovozy matek cizích plemen ovlivňují okolí. Obrázek 2 ukazuje, co se také skrývá za zbylými 

procenty.  Nejčastěji nacházíme morfologické rysy včely buckfastské  (nejsvětlejší šedá 5- 10 %, 

střední šedá 11-14 %, nejtmavší šedá 15- 18 %).  

Obě mapy jsou zpracovány na základě morfometrických dat, a sice konkrétně z geometrie křídelní 

žilnatiny. Většina včelařů už se setkala s pojmem loketní index. To je ale jen jeden z několika 

desítek parametrů, které lze na křídlech hodnotit a porovnávat. Ještě přesnější výsledky než 

morfometrie poskytuje analýza DNA, v současnosti zejména mikrosatelitů DNA. Právě na tyto 

analýzy jsme se v minulém roce zaměřili a hodláme v tom pokračovat i v posledním roce trvání 

projektu. 

Podobně jako u morfometrie, hodnocení plemenné příslušnosti s pomocí DNA se děje porovnáním 

klasifikovaného vzorku (včela z terénu) s referenční databází (sbírka včel bezesporu příslušných 

k jednotlivým plemenům). Nejkvalitnější referenční databází v Evropě disponuje švýcarská 

laboratoř Apigenix, kam jsme vzorky na analýzu zaslali. Výsledky jsou uvedeny v tzv. 

aposteriorních pravděpodobnostech příslušnosti k plemenu, což je zjednodušeně míra podobnosti 

vzorku (v procentech) ke standardu plemene daného referenční databází. 

Vzhledem k omezeným prostředkům jsme nemohli nechat genetickou analýzu udělat pro všechny 

vzorky, ale na základě morfometrie jsme volili ty kontrastní. V loňském roce jsme se zaměřili 

zejména na pohraniční hory na západě a jihu Čech, tedy na Šumavu a Novohradské Hory, kde bylo 

možno očekávat výskyt zbytku původní populace včel s vyšším podílem tmavé včely. Přímo 

z kvetoucích rostlin bylo odebráno 40 vzorků včel z obou stran hranice, včetně vrcholových partií 

hor. Ve spolupráci se Spolkem pro chov tmavé včely bylo odebráno 15 vzorků ze včelstev na dvou 

šumavských stanovištích. Tato stanoviště byla vytvořena soustředěním včelstev z Šumavy, která 

základní morfologií a chováním odpovídala popisu tmavé včely a přežívala v drsnějších 

podmínkách.   

Graficky znázorněné výsledky vzorků ve volné přírodě odchycených létavek jsou na obrázku č. 3, 

ze kterého je patrný překvapující více než 90% podíl kraňského plemene na Šumavě  

i v Novohradských Horách. 
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Na druhé straně však se ještě v určitých izolovanějších místech Šumavy mohou nalézat jednotlivá 

včelstva, která si stále udržují vyšší podíl původní „krve“ a kraňka tak jasně nedominuje. To 

můžeme vidět na obr.4, kde jsou vyhodnocena včelstva Spolku pro chov tmavé včely. Podíl tmavé 

včely je zde kolem 37 %. Tato včelstva mohou být cenným základem místně přizpůsobené 

populace včel na Šumavě. 

Všechny vzorky, u kterých byla provedena analýza mikrosatelitů, byly také vyhodnoceny 

morfometricky analýzou žilnatiny křídel. Zajímalo nás porovnání výsledků získaných oběma 

metodami. Je velmi potěšující, že obě metody poskytují při klasifikaci velmi podobné výsledky. 

Korelační koeficient má hodnotu 0,82, což je téměř shoda. K přesvědčivějšímu srovnání však bude 

třeba většího počtu vzorků vyhodnocených oběma metodami a přesnější statistické postupy. 

Práce na mapování populace včely medonosné by měla přispět k poznání skutečného současného 

stavu po 50 letech od projektu, který porovnávala vlastnosti rakouské kraňky s tehdejší pestrou 

domácí populací, ve které nepřevažovalo žádné plemeno. Kraňka se pak spontánně rozšířila, 

protože se osvědčila. Její vlastnosti vyhovují zájmovým i profesionálním včelařům. V této populaci 

je možné nadále pokračovat ve šlechtění zaměřeném na odolnost. Veškerá tato práce je ale 

dlouhodobá a dá se rychle zničit překřížením. Myslíme si, že naši populaci musíme chránit před 

dalšími dovozy cizích plemen. Nejsou již třeba ani masivní nekontrolovatelné dovozy kraňských 

matek. Vše potřebné pro úspěšnou plemenářskou práci máme doma. Včely jsou ve všech svých 

činnostech a projevech úzce svázány s okolním prostředím a musíme jim poskytnout čas tomuto 

prostředí se přizpůsobit. Je to jedna z cest k odolnějším včelstvům.  

 

Ostatní aktivity 

V roce 2016 jsme se zúčastnili několika zahraničních akcí s tématikou navazující na problematiku 

uchování genetických zdrojů a udržení zdraví včel. Byly to konference ÖEIB (19. - 21. 2. 2016 

Graz), AG (22. - 24.3.2016 ) a zejména chovatelská konference v Mayen 4. - 5. listopadu 2016. 

Zde jsme projednali přípravu české mutace evropského databázového systému Beebreed. 

Spolupráce s rakouskými, německými a maďarskými chovateli včely medonosné kraňské v roce 

2016 pokračovala opět formou pracovních setkání. Inseminační službu jsme mohli poskytnout 

tradičně v  chovech panů Klause, Preissla a Neuburgera, Kodyma (AT), Luffa, Beera (D) 

a v Kecskemetu (H). 

 


