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KOORDINACE NÁRODNÍHO PROGRAMU  

Vzhledem ke stále narůstajícímu objemu a šíři odborné problematiky zajišťované v rámci Národního 

programu byla rozhodnutím vedení ústavu a Rady instituce formalizována dlouholetá činnost 

koordinačního pracoviště Národního programu formálním ustanovením Národního střediska pro 

genetické zdroje zvířat jako samostatného útvaru v rámci VÚŽV v.v.i.  

Zapojením specialistů – doktorandů do činností vyžadovaných programem na úseku charakterizace 

genetických zdrojů a  kryokonzervace (kurátoři sbírek genobanky) do činnosti Národního střediska se 

tak vytváří prostor pro posílení činností v oblasti charakterizace genetických zdrojů, jejich specifických 

vlastností a poskytování informací nutných pro další směrování konzervačních programů.   

V roce 2017 byly zajišťovány následující aktivity schválené poskytovatelem dotace (MZe): 

● pokračování v projektech regenerace české červinky a českého strakatého skotu  – výroba  

embryí, odchov plemenných býčků z embryotransferu (účelové hospodářství VÚŽV, v.v.i.,   

ŠZP Lány ČZU Praha, Toulcův dvůr) a jejich  umístění  v Odchovně plemenných býků v Osíku  

● projekt revitalizace genetického zdroje české slepice (rezervní chovy) 

● 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 jsou 

uvedeny u příslušných plemen. 

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

v genobance Uhříněves 

● kryokonzervace inseminačních dávek ryb a jejich uskladnění v kryobance - smluvní formou 

byla zajištěna kryokonzervace  inseminačních dávek vyzy, tepelské populace pstruha 

potočního a síha peledě   ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém Vodňany, 

● kryokonzervace inseminačních dávek koní v ZH Tlumačov a jejich uskladnění v karanténě 

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

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

a FAO-DADIS 

● plnění mezinárodních povinností a zastupování ČR na pravidelných jednáních: jednání Komise 

genetických zdrojů FAO, jednání národních koordinátorů v rámci ERFP, jednání Pracovní 

komise pro ABS.  

● prezentace genetických zdrojů na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské 

techniky v Brně (naučná stezka pro děti), na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a 

na výstave Náš chov v Lysé nad Labem (genetické zdroje neznámé: zdrojové linie a výsledné 

hybridy – produkty domácího šlechtění drůbeže) 

● návštěvy v chovech a konzultace pro chovatele v oblasti strategie a managementu ochrany 

a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci  

● kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací   

● finalizace metodik pro nové programovací období 2017-2021 a administrativní úkony 

v návaznosti na novelu zákona 154/2000 Sb. (registrace genobank, chovatelských sdružení) 
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● 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 

 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  

 

NÁVŠTĚVY A KONTROLY V CHOVECH GZ 

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

úpravy dotačních podpor.  

Navštívený chov Genetický zdroj 
číslo Národního 

programu 

Ladislav Konvalinka, Bohy 19, 331 41 českomoravský belgik CMB 188 14 

VÍTKOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ s.r.o., 747 47 

Klokočov 
slezský norik SN 013 13 

Gabriela Žitníková, Bludovice 9,  

741 01 Nový Jičín 
slezský norik SN 0884 09 

Ing. Jiří Tetzeli, Březí 37, 335 54 Žinkovy huculský kůň HC 022 16 

VÍTKOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ s.r.o.,  747 47 

Klokočov 
bílá koza KB 361 16 

Růžena Lavičková, P.Dvůr 2047, 749 01 

Vítkov 
hnědá koza KH  214 15   

BOCPA s.r.o. Biřkov 42, 334 01 Přeštice Hnědá koza KH 29815 

Radovan Žitník, Bludovice 9, 741 01 Nový 

Jičín 
čestr ČESTR 1013 

Růžena Lavičková, P.Dvůr 2047, 749 01 

Vítkov 
čestr ČESTR 09 17 

Gabriela Žitníková, Bludovice 9, 741 01 N. 

Jičín 
česká slepice  

Petr Šalom, Lužany 127, 334 54 Lužany nutrie NU  01815 

Radovan Žitník, Bludovice 9, 741 01 Nový 

Jičín 
valašská ovce VOV 034 16 

Klatovské rybářství a.s., Klatovy 442, 339 01 ryby RB 005 12 
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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).  

Naplánovaný objem kryokonzervovaného materiálu se  v roce 2017 nepodařilo v plném rozsahu 

naplnit. Nezdařil se výplach embryí české červinky, a proti minulým rokům se zvýšil i počet hřebců, 

jejichž kvalita spermatu buď neumožnila zamrazení nebo po rozmrazení byla nedostatečná (dva STKL 

hřebci dva z pěti plánovaných hřebců ČMB).  

Po neúspěchu inseminace kryokonzervovaným spermatem u koz bylo provedeno kontrolní vyšetření 

již uložených dávek několika plemen koz metodou CASA (Computer-assisted sperm analysis). 

Kontrola ukázala velké rozdíly a to jak v kvalitě jednotlivých dávek od stejného kozla, tak mezi 

jednotlivými kozly. V příštím období bude nezbytné se zaměřit na všechny faktory, které mohou být 

příčinou tohoto výsledku, zejména použitá ředidla, techniku odběru i postup zmrazování. Do vyřešení 

problému byla plánovaná kryokonzervace semenných dávek kozlů a beranů pozastavena.   

 

CENTRÁLNÍ KRYOBANKA HRADIŠŤKO 

Z výplachů embryí bylo získáno a uloženo v genobance 37 embryí české straky (ČESTR). Z inseminační 

stanice bylo získáno 1499 ID české straky (ČESTR). Pro potřeby chovatelů genetických zdrojů bylo 

uvolněno 215 ID ČESTRu a  148 ID české červinky.  

 

KRYOBANKA A IS KOSTELEC NAD ORLICÍ 

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

uloženo 1580 ID po osmi  liniích kanců, kromě toho pro přímé použití  bylo vyrobeno a distribuováno 

dalších 400ID do chovů GZ. 
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INVENTARIZACE KRYOMATERIÁLU  

Tab. 1  Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu k 31.12.2017  

Centrální kryobanka Hradišťko  

Plemeno 

 

Embrya 

počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 

česká červinka 436 14 17340 

český strakatý skot (karanténa) 1250 (43) 33 19882 

starokladrubský kůň  0 42 2217 

huculský kůň 0 6 340 

slezský norik  0 11 614 

českomoravský belgik (karanténa) 0 15 (2) 783 (100) 

přeštické prase 0 33 1582pejet 

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 79 11858 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,v.v.i. 

Tabulka udává počet využitelných vzorků plemen genetických zdrojů, genomická sbírka kromě toho 

obsahuje vzorky dalších plemen  pro srovnávací analýzy, v celkovém počtu více než 21 000 položek 

 

Druh a plemeno  Počet vzorků  

Skot:  česká červinka  680 

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

          český strakatý skot (původní typ – GZ) 590 

Prase: černostrakaté přeštické          60 

Ovce:  šumavská ovce  2765 

          valaška  515 

          zušlechtěná valaška  160 

Kozy:  bílá krátkosrstá koza  1600 

          hnědá krátkosrstá koza  840 

Koně:  starokladrubský kůň  750 

          slezský norik  465 

          českomoravský belgik  573 

          huculský kůň  295 

Drůbež: česká zlatá kropenka  1120 

          česká husa  280 

Králíci  42 

Nutrie  36 

 

Pracoviště VÚRH Vodňany - kryokonzervace spermatu ryb  

V roce 2017 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu GZ vyzy velké a na listopad je ve 

spolupráci s chovatelem Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. plánována kryokonzervace GZ pstruha 

obecného Tepelské populace a síha peledě. 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 kryozkumavkách se zmrazovaným objemem 0,5 ml nebo pejetách. Ve vzdálených chovech, kdy by 

převoz gamet do laboratoře k zamražení vedl ke snížení kvality, se provádí zmrazování na místě 

v mobilním systému, s převozem pejet v Dewarově nádobě do kryobanky. Motilita spermií se stanoví 

z videozáznamu pomocí analýzy obrazu. Hodnocení oplozovací schopnosti zmražených/rozmražených 

spermií se obvykle provádí v kontrolovaných podmínkách přinejmenším v trojím opakování pro 

sperma každého mlíčáka. Přitom se zaznamenává oplozenost, líhnivost a procento malformovaného 

váčkového plůdku. 

Následující tabulka udává aktuální počet kryokonzervovaných dávek spermatu ryb jednotlivých 

genetických zdrojů:
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Tab. 3  Aktuální přehled kryokonzervovaných dávek podle jednotlivých plemen a linií, počty 

mlíčáků a počty zamražených dávek (tučně vyznačeny přírůstky roku 2017): 

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, 2017 

pstruh 

obecný  

šumavská populace 43 414 2005, 2006, 2008, 2009 

Tepelská populace   2017 

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, 2017 
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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 3044 

vzdělávání a osvěta široké veřejnosti 452 

vzdělávání studentů (VŠ, SŠ, VOŠ - semináře, praxe) 166+50 

příměstské tábory 226 

 celkem 3938 

 

Kolekce zvířat plemen genetických zdrojů na farmě Toulcova dvora v roce 2017 

Huculský kůň: 9 klisen 

Starokladrubský vraník: 1 valach 

Česká červinka: 1 kráva 

Přeštické prase: 2 prasnice 

Ovce původní valaška: 1 beran, 5 bahnic 

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 

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 v roce 2017 

uskutečňoval aktivity, které jsou 

zaznamenány v této výroční zprávě.  

Jako vždy a dle hlavních cílů se Centrum 

soustředilo na práci s veřejností, na 

prezentační mítinky se zástupci plemen 

chladnokrevných koní chovaných v České 

republice.  

 

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. Dále k dispozici byly dvě slezské norické klisny pana Jiřího Drába z Veletína, jedna klisna paní 

Elišky Stejskalové z Výprachtic a jedna plemenná klisna a valach manželů Kolmanových z Košťálova 

(členové CSN, spolek). Dále ke svým činnostem a aktivitám spolupracovali s miniponym slečny Vandy 

Svobodové a jezdeckými pony paní Markéty Píšové z JK Briliant v Petrovicích (činnosti pro děti) 

CSN směřuje ke všem věkovým kategoriím svojí osvětou a činnostmi, tak, aby obecně kůň byl 

součástí sociální struktury společnosti a chladnokrevný kůň v potažní práci byl vnímán jako společník 

a obnovitelný zdroj energie a jako moderní farmářský kůň pro farmy s jinou alternativou produkce. 

V roce 2017 se spolek zaměřil více na uplatnění slezského norika v sociálním zemědělství. Pro 

obecnou přemíru informací přistupujeme k zestručnění textů událostí ve výroční zprávě. 

Vzdělávací kurzy, pracovní deníky, pracovní knížky koní 

V letním termínu proběhlo soustředění Work camp Agro ke zvýšení výkonu zúčastněných koní, ke 

vzdělávání majitelů a k přípravě na zkoušky koní a k soutěžím 19.-23.6.2017). Při tomto setkání 

spolek plánoval průběžně sklizen traviny a její usušení na kvalitní seno vhodné pro krmení koňmi. Ke 

sklizni byl použit žací stroj před rokem výroby 1938 značky „Deering“ ze Spojených států Amerických. 

Následně nově testovaný Kolmanův „Koňostroj“ s koňskou silou taženou hydromotorovou hnací 

jednotkou (potr) a novodobé malé rozmetací a shrabovací zařízení na travinu Deutz-Fahr. Rozloha 

travních ploch k náplni Work Campu Agro byla 3 hektary. Rychlý pohyb SN v kroku se ukázal opět 

velkou předností pro efektivitu strojů s absencí fosilních paliv. 
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Environmentální výchova 

Pro základní školy připravuje Centrum dle aktuální domluvy a možností environmentální programy 

a ukázky. Příkladně postrojování koní tažných a zapřahání, kdy děti asistují, a výjezdy do krajiny 

s výkladem o významu koně v krajině. Pokud je možnost sezónní ukázky jako kopání brambor 

mechanickou kopačkou za koně, účastní se těchto programů. Děti mají za úkol jako protihodnotu 

recyklovat předměty spotřeby, např. proložky na vejce. Pravidelným a opakovaným návštěvníkem je 

Základní škola z Velké Skrovnice. 

Spolek uskutečnil předváděcí akci dvou novinek - koňostrojů firmy „Kolman“ pro zájemce o stroje za 

koně, resp. o stroje poháněné pouze energií koně bez dalšího zdroje točivého momentu. 

 

Sociální hiporehabilitace  

V průběhu roku 2017 průběžně probíhá sociální hiporehabilitace s koňmi členů spolku. Je otevřená 

všem věkovým a sociálním kategoriím, protože její podstatou je spolupráce s chladnokrevným koněm 

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

činností. Nabízí zvýšení sebedůvěry a nápravu chybných vzorců chování. Přibývají osoby s mentálním 

přetížením v zaměstnání a senioři. K této sociální službě jsou upotřebeni velmi ukáznění koně členů, 

protože se zaměřují na pozitivní motivaci koní ve výcviku. 

Begatrekkingové expedice 

V průběhu roku v každém ročním období je sdílením vyhlášen pro příznivce tohoto outdoorového 

sportu v okolí cíl a termín pochodu s chladnokrevnými koňmi. Nabídku Centrum rozšířilo na více 

termínů pro zvýšený zájem uzavřených výprav a skupin seniorů. Podmínkou těchto výprav je 

dosažení turistického cíle a zajištění stravy a pití ze strany spolku, aby expedice nebyla omezena na 

pouhé hodinové vyjížďky. Výpravy v různém tempu poznávají krajinu a vycházejí vstříc možnostem 

věkových skupin, například pro obézní osoby 8.7.2017. 

Webové stránky, videotéka, tiskoviny 

V roce 2017 doplňujeme informace na vlastní facebookové stránky 

https://www.facebook.com/slezan/?fref=ts  

a dále na webové stránky 

http://www.centrum-slezsky-norik.cz/ o aktivitách a událostech. Operativně do nich administrátor 

vkládá příspěvky z činnosti. Respektujeme změnu ve sdělování na sociálních sítích. 

Centrum slezského norika podněcuje členy k zaznamenávání čistokrevných koní do videí, která jsou 

volně dohledatelná na kanále You Tube na internetu. Nejvíce videí naleznete od člena, pana Jiřího 

Drába na stejnojmenném kanále. Akceptujeme nové technologie záznamů pro uchování v archivech. 

Spolek ze svých prostředků pořídil dataprojektor k rozšířené přednáškové činnosti v zimním období. 

V roce 2017 na kalendářní rok 2018 připravujeme stolní týdenní kalendář s fotografiemi z činností 

spolku Centrum slezského norika. Tematicky je kalendář převážně zaměřen na sociální zemědělství a 

uplatnění slezského norika v něm. K letošnímu dvanáctému roku existence spolek zadal výrobu 

drobných upomínkových předmětů - propisek, odlišných od předchozího sortimentu (puzzle, textil, 

pohlednice apod.)  

 

https://www.facebook.com/slezan/?fref=ts
http://www.centrum-slezsky-norik.cz/
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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  

činnosti plán 2017 skut. 2017 plán 2018 

Kooperační smlouvy 2 600 000 2 271 420 2 400 000* 

Kryokonzervace 830 000 803 265 500 000 

Analýzy - mol. genetika 250 000 212 817 300 000** 

Osobní náklady 1 150 000 1 058 660 1 100 000 

Materiál 50 000 52 067 50 000 

Cestovní náklady 160 000 150 454 200 000 

Poplatky (ERFP) 65 000 62 688 62 000 

Služby externí 130 000 121 750 130 000 

Služby interní 80 000 37 917 58 000 

Konzervace in situ: 1 000 000 1 188 237 1 200 000 

(Nukleus červinky a ČESTR) 900 000 1 106 932 1 100 000 

(IS kanců Kostelec) 100 000 81 305 100 000 

Celkem činnosti VÚŽV 3 715 000 3 687 855 3 600 000 

Odpisy 85 000 68 553 60 000 

Režie 1 100 000 1 100 000 1 140 000 

VÚŽV celkem 4 900 000 4 856 408 4 800 000 

CELKEM koordinace NP zvířat 7 500 000 7 127 828 7 200 000 

% režie VÚŽV 22,4 22,7 23,8 

*z toho 200 000 studie chlad. koně    **z toho 150 000 studie chlad. koně 

 

Proti předpokladu  nebyly vyčerpány zejména prostředky plánované na kooperační činnosti (produkce 

embryí české červinky, kryokonzervace semenných dávek hřebců a malých přežvýkavců, genobanka 

Liběchov) případně  byly kráceny z důvodů částečného plnění. Nečerpány byly i osobní náklady 

z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zvýšené provozní náklady naopak byly u konzervačního 

nukleu skotu. Plán na rok 2018 byl upraven podle očekávaných aktivit.  

Nevyčerpané dotační prostředky ve výši 377 841,45 byly vráceny na účet MZe (rozdíl 5669 Kč vzniká 

zaúčtováním příjmu z prodeje zvířat po ukončení expozice v Lysé n.L).   
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Tab. 6 Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2017 

druh/plemeno n sazba částka 
 

druh/plemeno n sazba částka 

SKOT           česká červinka 216   1 617 700 
 

SLEPICE         ČZK 173 600 103 800 

kráva v KU mléč. užitkovosti 11 20 000 220 000 
 

    kráva  BTPM  114 7 500 855 000 
 

HUSA          197   103 800 

jalovice od 7.měsíce 93 3 900 362 700 
 

  česká  138 600 82 800 

jalovička - tele 36 2 000 72 000 
 

  česká chocholatá 59 600 35 400 

plemeník v chovu 6 18 000 108 000 
 

    SKOT                        ČESTR  63   382 000 
 

KRÁLÍCI 912   407 650 

kráva v KU mléč.užitkovosti 16 11 000 176 000 
 

  moravský bílý hn. 86 400 34 400 

jalovice od 7. měsíce 34 5 000 170 000 
 

  český luštič 69 500 34 500 

jalovička - tele 12 3 000 36 000 
 

  morav. modrý 145 500 72 500 

        
 

  český strakáč 326 400 130 400 

KOZY bílé 2339 700 1 637 300 
 

  český albín 143 450 64 350 

KOZY hnědé  1010 750 757 500 
 

  český červený 85 500 42 500 

        
 

  černopesíkatý 58 500 29 000 

OVCE                    šumavka 2226 

 

1 252 680 
 

    bahnice (plem.chov) 1009 800 807 200 
 

NUTRIE    242   155 400 

bahnice ostatní chov 1204 370 445 480 
 

  standard 128 600 76 800 

                              valaška 978   733 500 
 

  stříbrná 63 600 37 800 

bahnice a ročky 978 750 733 500 
 

  vícebarevná 51 800 40 800 

        
 

        

PRASE přeštické 428   1 748 800 
 

RYBY (hejna) 37   3 866 070 

  prasnice 384 3 500 1 344 000 
 

  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 15   238 000 
 

  lín 8 80 000 640 000 

klisny nově zařaz./ohřebené 1 12 000 12 000 
 

  sumec 2 105 000 210 000 

klisny v altern.připařování 12 15 000 180 000 
 

  síh maréna 1 105 000 105 000 

Hřebec po VZ 2 23 000 46 000 
 

  síh peleď 2 105 000 210 000 

                                 hucul 35   420 000 
 

  jeseter 2 105 000 210 000 

klisny ZVV A 35 12 000 420 000 
 

  vyza 1 106070 106070 

klisny ZVV B 4 10 000 40 000 
 

        

                           ČM belgik 106   1 008 000 
 

VČELA  KRAŇSKÁ 331   323 700 

klisny nově zařaz./ohřebené 90 9 000 810 000 
 

  plem.matka a 32 4 000 128 000 

klisny v altern. připařování 15 12 000 180 000 
 

  plem.matka b 64 1 300 83 200 

hřebec/max.3 nejlepší 1 18 000 18 000 
 

  plem.matka c 44 700 30 800 

                       slezský norik 93   903 000 
 

  plem.matka d 53 500 26 500 

klisny nově zařaz./ohřebené 73 9 000 657 000 
 

  plem.matka e 138 400 55 200 

klisny v altern. připařování 19 12 000 228 000 
 

   

    

hřebec/max.3 nejlepší 1 18 000 18 000 
 

CELKEM 15 733 000 
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STAV OCHRANY A VYUŽITÍ PLEMEN GENETICKÝCH ZDROJŮ 

SKOT 

Česká červinka (ČČ) 

 
   foto Jitka Pikousová 

Stav populace 

V roce 2017 bylo registrováno v Národním 
programu (NP) a zároveň uznáno s českou 
červinkou jako genetickým zdrojem, 29 chovů, tři 
jsou ozdravené, zbytek je IBR prostý.  
Od všech jalovic byl před začátkem chovatelské 
dospělosti uložen vzorek krve v genobance VÚŽV, 
v.v.i.  
Stavy jednotlivých kategorií zvířat, uznaných jako 
genetický zdroj a zapsaných v oddíle A Plemenné 
knihy české červinky, ve stávajících chovech k 31. 
8. 2017 (vypracovaných na základě dotačních 
žádostí) v jsou uvedeny v následující tabulce 

Tab. 7  GZ české červinky 

krávy 
jalovice 

nad 6 měs. 

jalovičky            

do 6 měs. 
býci plemenní CELKEM k 31.10.2015 

144 107 43 7 300 

 

Tab.8 Telata narozená během roku 2017 podle linií otců 

linie otce jalovičky býčci 

URAL 14 11 

LAD 2 3 

POLAK 12 9 

BRYLANT 17 15 

celkem 45 38 

 

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).              

 Při inseminaci jsou používány hlavně inseminační dávky (ID) býků: BRY006, BRY013, PO004, 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.    
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Kontrola užitkovosti (KU)  

 
Do kontroly mléčné užitkovosti je zapojeno šest chovů.  
 
Tab.9 průměrné hodnoty dosažených uzavřených laktací 

pořadí 
laktace 

počet 
laktací 

počet 

normovaných 

laktací  

počet  

 dnů 

laktace 

nádoj 

za 
laktaci 

(kg) 

%tuk %bílkoviny 

laktace I. n= 13 6 272 2374 4,07 3,72 

laktace II. n= 10 1 221 2654 4,00 3,65 

laktace III. n= 7 0 233 3213 4,25 3,59 

 
Graf 1 průměrné hodnoty dosažených uzavřených laktací 

 
 

V kontrole užitkovosti masného skotu je přihlášeno dvacet chovů. 
 
Tab.10  Průměrné hodnoty KUMP jalovic podle linií otců  

v chovech bez tržní produkce mléka 

Linie otce počet 
hmotnost při 

narození (Kg) 

hmotnost ve 
210 dnech 

(Kg) 

průměrný 
přírůstek od 

narození (Kg) 

BRYLANT n=17 30 239,4 0,997 

  n=15 32,7 212,9 0,857 

URAL n=4 32,3 210,3 0,848 

  n=6 28 244,9 1,033 

LAD n=2 28 287,6 1,236 

  n=3 35,5 281,6 1,172 

POLAK n=12 30,8 257,4 1,079 

  n=7 32,3 232,9 0,955 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

laktace I. laktace II. laktace III.

průměrný nádoj za laktaci (Kg) 



 

 
22 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Projekt regenerace plemene – využití kryokonzerovaných embryí a výroba nových 

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

v chovech: Netluky - farma VUŽV,v.v.i. a Lány ŠZP ČZU.  

V roce 2017 nebyla získána žádná životaschopná embrya.  

  

Tab. 11  Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2017  

registr býka UL005 PO004 BRY003 BRY006 BRY008 BRY009 LAD002 BRY013 Celkem 

kryokonzervovaná 

embrya 
60 124 42 77 16 3 51 7 380 

 

Graf 2 Procentuální  zastoupení linií po otcích v uložených embryích 
 

 
 

Plánované aktivity projektu regenerace pro rok 2018 

- Uložit do GB embrya  od  každého  nově oteleného zvířete z farmy VUŽV, v.v.i. a rozšířit 

spolupráci i na další chovy. 

- Odchovat pokračovatele býků linie LAD a odebrat jeho 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.   

BRYLANT 
38% 

LAD 
13% 

POLAK 
33% 

URAL 
16% 

 Zastoupení linií po otcích v uložených  embryích 
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Český strakatý skot   

 

foto Jitka Pikousová 

Stav populace 
V roce 2017 bylo registrováno v Národním 
programu deset chovů. Ve srovnání s rokem 
2016 došlo ke zvýšení počtu zvířat v kategorii 
krav i jalovic.  Největší zastoupení zvířat v GZ je 
v nukleu VÚŽV Uhříněves a v zemědělském 
podniku Agrodružstvo Lhota pod Libčany. Tyto 
podniky mají v současné době rozhodující podíl 
na revitalizaci GZ českého strakatého plemene 
včetně produkce plemenných býků do odchovny 
v Osíku. U všech plemenic je zajištěn 
připařovací plán s nabídkou 1-2 býků se 
záměrem nezvyšovat pokud možno koeficient 
příbuzenské plemenitby Fx. 
 

Kontrola mléčné užitkovosti u krav v GZ je realizována prostřednictvím oprávněných osob. Lineární 

popis prvotelek provádějí pracovníci ČMSCH, a.s. většinou při plošném hodnocení zvířat 

v zemědělském podniku.  

Stavy jednotlivých kategorií zvířat k 31.8.2017 a celkový počet zvířat jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 12  GZ ČESTR 

Rok krávy 
jalovice  

nad 6 měs. 
jalovičky  
do 6 měs. 

CELKEM 
k 31.10.2017 

2015 21 24 15 60 

2016 29 34 20 83 

2017 40 22 39 101 

Rozdíl 2017-2016 +11 -12 +19 +18 

     

Z toho nukleus VÚŽV 24 8 4 36 

 

Podíl linií otců v samičí populaci GZ-C (GRAF č.  ) zůstává, porovnáme-li roky 2016-2017 prakticky 

nezměněno. Největší zastoupení má linie MENELÍK, střední patří liniím LUCIÁN, FANFÁN a HUBERT, 

což odpovídá většímu využití především mladých býků od matek z GZ. 

Poněkud jiná je situace v zastoupení linií otců matek (GRAF č.  ), kde mají největší zastoupení linie 

MENELÍK, BROK a 5 MRAK. 
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Graf 3    Podíl linií otců v samčí populaci GZ-C k 31.8.2017 

 

  

Graf 4  Podíl linií otců v samičí populaci GZ-C k 31.8.2017 

 

KONTROLA MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI V GZ-C 

V roce 2017 byly u osmi prvotelek v GZ uzavřeny normované laktace s rozdílem   -2 103 kg mléka ve 

srovnání s populací českého strakatého skotu Druhé a další laktace byly uzavřeny u 19 krav s ještě 

větším rozdílem  -2 375 kg mléka proti populaci C. 
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Tab. 13 Kontrola mléčné užitkovosti ČESTR 

 
laktace 

počet 
uzávěrek 

mléko 
kg 

% T kg T % B kg B 

CZ-C 
I. 

 

8 4 404 4,54 204 3,74 168 

C-Populace 31 901 6 507 4,09 266 3,58 233 

rozdíl 
 

-2 103 0,45 -62 0,16 -65 

CZ-C 
II. a další 

 

19 5 275 4,23 223 3,63 191 

C-Populace 71 367 7 650 4,04 309 3,54 271 

rozdíl 
 

-2 375 0,19 -86 0,09 -80 

CZ-C 
všechny 

laktace 
 

27 5 040 4,31 217 3,66 184 

C-Populace 103 268 7 297 4,05 296 3,55 259 

rozdíl 
 

-2 257 0,26 -79 0,11 -75 

 

Rozdíly v užitkovosti mezi populací C a GZ-C co do množství kg mléka mají meziročně rostoucí trend. 

Důvodem je malý počet zvířat v GZ, který neumožňuje v současné době selekci na zlepšení mléčné 

užitkovosti, aniž by se snížila variabilita linií v GZ-C. Naopak u složek mléka, % tuku +0,26 a % 

bílkovin +0,11 mají krávy v GZ na všech laktacích lepší hodnocení.  

Odhad plemenných hodnot pro jednotlivé užitkové vlastnosti u 15 hodnocených krav GZ-C ukázal že 

jsou v průměru -2s pod průměrem MW (RPH pro mléčnou užitkovost), -0,5s u FW (RPH pro masnou 

užitkovost), mírně nadprůměrná u FIT (RPH pro znaky ovlivňující zdraví).  Porovnání zvířat v GZ-C 

s populací C tak potvrzuje intenzivní šlechtění na mléčnou užitkovost u českého strakatého skotu 

v posledních třiceti letech. 

 

Tab. 14 Průměrné relativní plemenné hodnoty u krav GZ-C 

počet MW FW FIT GZW 

30 74 92 103 81 

HODNOCENÍ EXTERIÉRU 

Tab. 15 Hodnocení exteriéru prvotelek 

 počet rámec osvalení končetiny vemeno celkem bodů 

GZ-C 23 77,1 82,6 79,6 77,8 78,8 

Populace C 16.880 79,2 82 80,6 80,4 80,4 

 

U 23 krav na 1. laktaci bylo provedeno hodnocení exteriéru. Při srovnání s populací českého 

strakatého skotu mají krávy v GZ-C menší tělesný rámec -2,1b, osvalení je u GZ-C mírně lepší +0,6b, 

končetiny horší o 1b a největší rozdíl je v hodnocení vemene -2,6b. Menší tělesný rámec a méně 

příznivé hodnocení vemen odpovídá stavu populace C v osmdesátých letech minulého století. 
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KONZERVAČNÍ NUKLEUS NA FARMĚ NETLUKY VÚŽV, V.V.I  

Plemenní býci se rodí ze záměrného připařování a jsou vybíráni v odchovných zařízeních plemenných 
býků na základě hodnocení zevnějšku a podle vlastní růstové schopnosti.    

Do OPB v Osíku u Litomyšle je umístěn nový býček CZ000501781011, z matky pocházející 
z Agrodružstva Lhota pod Libčany CZ000287240952 po otci ULK 453, narozený po ET ve  VUŽV v.v.i. 
Farma Netluky 9.8.2017.  

 

Tab. 16 Základní výběr býka MKM 248 
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5 Mrak 
CZ 
000501586011 84 82 84 80 83 83 408 467 123 6 G+ 

 

 

Základní výběr absolvoval v květnu 2017 býček  CZ000501586011 linie 5Mrak po otci MKM 220 z matky 

CZ 00099631309, narozený 10. 4. 2016 (Obr. č. 1). Přidělený státní registr MKM 284. Odebráno a 

uloženo v GB je od něj 1499 inseminačních dávek, které vyrobila společnost CRV v ISB Zásmuky. 

 

Obr. 1    MKM 248 u Základního výběru 

 

 

                       Foto Danuše Kolářová 
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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. 17 Embrya uložená v genobance v letech 2010-2017 

Registr býka 
ME   
075 

HB   
185 

HB   
207 

FAN 
182 

LC    
294 

CSM 
342 

MKM 
220 

BO   
824 

počet embryí 51 77 13 50 29 33 40 37 

Registr býka FAN 
195 

ME   
170 

ME   
184 

JUN 
622 

LC    
305 

BO   
862 

CSM 
366 

ULK 
453 

počet embryí 35 10 15 2 20 15 2 3 

 
 
Graf 5   Podíl linií v uložených embryích 

 

 

 

VEŘEJNÁ INFORMOVANOST A PROPAGACE PLEMENE 

Z vlastní iniciativy ZD Opařany se zúčastnila kráva č. 464084931 zařazená v GZ-C s dcerou celostátní 

výstavy Země živitelka ve dnech 24.8.–29.8.2017 a XIX. ročníku výstavy plemenného skotu 

„Memoriál Františka Švadleny“ v Řepči dne 17. 9.2017. 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2017 NA FARMĚ NETLUKY, VUŽV,V.V.I. 

 

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

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

dávek. Zapojit do produkce plemeníků ostatní chovy v GZ českého strakatého skotu. 

 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. 

18% 

21% 

20% 

11% 

8% 

9% 

12% 

0,5 % 0,5 % 

podíl linií v uložených embryích (%) 

ME

HB

FAN

LC

CSM

MKM

BO

JUN



 

 
28 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE  (PC) 

 
foto Jitka Pikousová 

Stav populace 

K 31. 8. 2017 činil počet prasnic plemenného 

jádra 406 kusů z celkového počtu 482 prasnic. 

Oproti loňskému roku tak došlo k nárůstu počtu 

prasnic plemenného jádra o 52 kusů a prasnic 

mimo plemenné jádro je o 7 kusů méně. U 

plemenných kanců bylo k 31.8.2017 zapsáno 

50 kusů což je o 2 více než v období loňském. 

Do národního programu bylo zapojeno 21 

chovů. Svou činnost ukončilo 6 chovů, tři 

chovatelé se nově zaregistrovali do národního 

programu. 

 

V celkem 21 chovech zapojených do národního programu bylo chováno 482 prasnic z toho 406 

prasnic plemenného jádra. Mezi chovy s nejvyšším počtem prasnic plemenného jádra se řadí ZD 

Mladotice se 84 plemennými prasnicemi, Žihelský statek, a.s. s 58 prasnicemi a nový chov Josefa 

Sklenáře s 57 prasnicemi. Dalšími chovy s počtem prasnic vyšším než 25 jsou Chovservis, a.s., 

ZEMET, s.r.o., Karsit Agro, a.s. Těchto 6 chovů tvoří 64,9 % z celkové populace přeštického 

černostrakatého prasete.  

Nukleový chov v Kostelci nad Orlicí   

Během roku 2017 bylo na stanici ustájeno 9 kanců (AKG 67, ARR 25, PIT 2384, PTT 25, SC 165, 

SDE 61, SOK 299, VKT 194, WSN 56) přeštického černostrakatého plemene, kteří byli využíváni 

k produkci inseminačních dávek. Inseminační dávky si objednávají zejména menší chovatelé, ale také 

chovy zapojené do Národního programu GZ. Inseminační dávky produkované na ISK Kostelec jsou 

rovněž využívány pro výzkumnou činnost v rámci projektů řešených na oddělení chovu prasat. Jedná 

se zejména o testaci různých ředidel, vývoj nových ředidel, sledování změn ukazatelů kvality kančího 

ejakulátu během roku ve vztahu k biotechnickému markeru, enzymu asparát transferázy (AST), který 

je jedním z enzymů, které mají vliv na buněčnou denzitu a jsou ukazatelem stupně poškození 

buněčných membrán spermií.  

V roce 2017 bylo celkem vyprodukováno 400 inseminačních dávek pro 30 odběratelů.  

Chov v Kostelci nad Orlicí po úspěšné bonitaci v září 2017 obhájil status nukleového chovu 

přeštických prasat. V chovu působilo 17 plemenných prasnic.   

V rámci programu kryokonzervace semene kanců bylo v roce 2017 vyrobeno a uloženo v genobance 

Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. pracoviště Kostelec nad Orlicí 1580 pejet kanců PC linií 

Akoga, Pirátek, Pirát, Viskont, Sáčko, Sokolík, Sudet a Wiskont. 
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Tab. 18 Seznam chovů zapojených do NP a počet prasnic v těchto chovech v roce 2017 

(nové chovy jsou označené *) 

Podnik 
Plemenné 

jádro prasnic 
Kanci Celkem zvířat 

Biofarma Rašovice s.r.o. 4 0 5 

Farma Vlkov* 6 1 7 

Chovservis a.s. 37 3 47 

Jihočeská univerzita 6 0 9 

Vávra Ladislav 7 0 9 

Josef Sklenář* 36 2 59 

Karsit Agro, a.s. 27 2 31 

Žihelský statek a.s. 38 2 60 

Agrowild N. Ves s.r.o. 8 2 13 

Kučerová Šárka* 16 1 18 

ZD Mladotice 74 10 94 

Pavel Tlapák 16 1 18 

Petr Šustek 6 1 7 

VÚŽV Praha - Kostelec 14 0 17 

Švec Miloš 4 1 11 

Zemet s.r.o. Tečovice 41 5 46 

Blanka Moresová 19 3 22 

CHS Rychnovský dvoreček * 8 1 9 

Selvem s.r.o. 9 2 14 

Ing. Marian Sedlář 9 0 9 

Martin Hladký 21 1 22 

Celkem 406 38 516 

 

Graf 6  Vývoj stavů GZ 
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Populace přeštického černostrakatého prasete se v posledních letech stabilizovala. Výrazně se 

změnila struktura chovů, ve kterých GZ chován. Namísto větších komerčních chovů, v nichž bylo 

přeštické černostrakaté prase chováno vedle komerčních plemen se postupně chov přesunul do 

menších farem, které jsou specializovány na chov genetického zdroje a některé chovy jsou zapojené 

do ekologického zemědělství. Pro zachování celého plemene zůstává několik chovů klíčových. 

Z hlediska zařazování do genetického zdroje byly v uplynulém roce zařazeny tři chovy. Z nich 

především chov Biofarma Sasov představuje poměrně unikátní případ a je ověřováno, zda může být 

takový chov trvale zařazen do GZ. Jedná se o chov, kde jsou prasnice chovány takzvaně „v 

rodinkách“. Znamená to, že po oprasení jsou prasnice umístěny do skupiny a ještě v době kdy jsou 

spolu se selaty je do skupiny umístěn kanec. Ten je po několika dnech obměňován. Aby bylo možno 

určit otce, je z každého vrhu odeslán vzorek jednoho selete na analýzu DNA. Navíc jsou veškerá 

zvířata zařazovaná do GZ prověřována na parentitu. Z hlediska počtu zvířat je Biofarma Sasov  třetím 

největším chovem zařazeným v GZ. 

 

Liniová skladba populace 

Linie s nejvyšším počtem kanců je linie SOKOLÍK, následována linií AKOGA a PIRÁT. Tyto linie jsou 

zastoupeny v poměru 44 % celkového počtu kanců. Naopak nejméně zastoupena je v populaci linie 

VISKONT. 

Graf 7  Poměr jednotlivých linií kanců zapojených do NP 

   

Tab. 19 Stavy kanců na ISK 

Inseminační stanice počet kanců 

ISK Brná - Chovservis 1 

ISK Kout - Chovservis 3 

ISK Kostelec 4 

ISK Salaš - Plemenářské služby 3 

ISK Jindřichův Hradec - Reprogen 1 

Celkem 12 

Linie
kanců 

plem.

kanců 

celkem

AKOGA          7 11

AMPEROR        5 6

PC-MASON       4 5

PIRATEK        3 5

PIRAT          6 10

SACKO          5 9

SUDET          5 7

SOKOLIK        9 13

VISKONT        3 4

WISKONT        3 7

celkem 50 77
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Užitkovost změřeného potomstva podle linií je zaznamenána v tabulce č.4. Za celou populaci 

dosahoval průměrný denní přírůstek 554,73 g. Podíl libového masa byl u změřených zvířat  

58,28 %. Výška špeku dosahovala v průměru 12,8 mm.  

Z hlediska liniové skladby bylo nejvíce změřených zvířat bylo po kancích linie SOKOLÍK. Tito potomci 

dosahovali průměrného denního přírůstku 555,45g, průměrná výška špeku činila 11,83 mm a podíl 

libového masa byl 58,34 %.  

 Graf 8  Vývoj ukazatelů vlastní užitkovosti  

 

 

V roce 2017 se narodilo 845 vrhů z toho 702 čistokrevných, procento čistokrevných vrhů je 86 %. 

Věková struktura zapouštěných prasniček je uvedena v tabulce č. 

Tab. 20 Věková struktura plemenic GZ 

pořadí  

vrhu 

počet  

prasnic 
podíl 

 pořadí  

vrhu 

počet 

prasnic 

podíl 

1 207 24,50 % 8 13 1,54 % 

2 169 20,00 % 9 13 1,54 % 

3 151 17,87 % 10 10 1,18 % 

4 114 13,49 % 11 3 0,37 % 

5 70 8,28 % 12 1 0,12 % 

6 56 6,63 % 13 1 0,12 % 

7 35 4,14 %    

 

Průměrná délka mezidobí prasnic činila 187,8 dní. V porovnání s běžným chovem prasat jde o 

výrazně větší délku mezidobí, která je způsobována především strukturou chovů. V malých chovech 

není tlak na vysokou obrátkovost stáda tak velký. Část chovů navíc provozuje turnusové prasení. 

Pokud tedy prasnice nezabřezne, prodlužuje se jí mezidobí mnohem více, než při kontinuálním 

připouštění.  
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Ostatní znaky reprodukční užitkovosti po poklesu z let 2011-2013 zůstávají bez výraznější změny 

Průměrný počet všech živě narozených selat činil 9,8 a selat dochovaných 9,0 selat 

Graf 9 Vývoj reprodukčních ukazatelů (SV všech narozených selat, SZ živě narozených, SD 
dochovaných) 
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KONĚ  

Starokladrubský kůň  

Velikost populace starokladrubských koní v České republice se v posledních letech výrazně nemění,  

v roce 2017 celkový počet starokladrubských koní jen velmi mírně stoupl. Zvýšil se počet chovných 

klisen. Počet plemenných hřebců se nezměnil. Ve stavu je (k 31.12.2017) 48 plemenných hřebců (20 

běloušů, 28 vraníků) a 548 chovných klisen (263 bělek, 285 vranek), do genetických zdrojů 

starokladrubských koní je zařazeno 46 hřebců – 18 běloušů a 28 vraníků 353 klisen (64,4 %) – 160 

bělek a 193 vranek. 

Tab. 21  Stavy starokladrubských koní dle barvy a majitele ke dni 31.12.2017 

Kategorie 
NH Kladruby Privátní chov STKL koně 

B V celk B V celk B V celk 

Plemenní hřebci 13 15 28 7 13 20 20 28 48 

Z nich v GZ 12 15 27 6 13 19 18 28 46 

plemenné klisny 70 78 148 193 207 400 263 285 548 

Z nich v GZ 61 76 137 99 117 216 160 193 353 

Odchov ročník 2017 41 32 73 14 12 26 55 44 99 

Odchov ročník 2016 35 31 66 13 16 29 48 47 95 

Odchov ročník 2015 27 41 68 13 23 36 40 64 104 

Výcvik ročník 2014 27 22 49 16 32 48 43 54 97 

Ostatní ročník 2013 7 5 12 31 24 55 38 29 67 

Ostatní ročník 2012 8 8 16 28 31 59 36 39 75 

Ostatní ročník 2011 5 6 11 31 24 55 36 30 66 

Ostatní ročník 2010 5 5 10 37 34 71 42 39 81 

Ostatní ročník 2009 3 4 7 39 28 67 42 32 74 

Ostatní ročník 2008 - 3 3 27 34 61 27 37 64 

Starší koně 5 7 12 200 206 406* 205 213 418* 

Celkem 246 257 503 649 684 1333 895 941 1836 

Graf 10   Vývoj početního stavu populace STKL  
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Tab. 22  Vývoj populace GZ v letech 2012-2017 

a) - privátní chov : 

Rok 
Plem. hřebci v GZ  

(B + V) 

Plem. klisny v GZ 

(B + V) 

Plem. klisny celkem 

(B + V) 

Počet 

chovatelů 

2012 22 ( 8 + 14) 221 ( 99 +122) 347 (165 + 182) 164 

2013 22 ( 9 + 13) 219 (103 +116) 356 (173 + 183) 176 

2014 19 ( 8 + 11) 220 (104 +116) 392 (196 + 196) 202 

2015 17 (6 + 11) 213 ( 95 +118) 381 (184 + 197) 211 

2016 19 (7 + 12) 208 (96 + 112) 380 (187 + 193) 232 

2017 19 (6 + 13) 216 (100 + 116) 396 (193 + 203) 261 

b) - NH Kladruby n.L.,s.p.o: 

Rok 
Plem. hřebci v GZ 

(B + V) 

Plem. klisny v GZ  

(B + V) 

Plem. klisny celkem  

(B + V) 

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

2013 26 (14 + 12) 132 (58 + 74) 146 (69 + 77) 

2014 25 (13 + 12) 129 (54 + 75) 146 (68 + 78) 

2015 25 (13 + 12) 136 (59 + 77) 149 (69 + 80) 

2016 26 (12 + 14) 125 (53 + 72) 137 (63 + 74) 

2017 27 (12 + 15) 138 (61 + 77) 149 (70 + 79) 

 

Plemenní hřebci 

V roce 2017 uhynuli plemenní hřebci Sacramoso Euridika II a Solo Elea XXII, z plemenitby byli 

vyřazeni Generale Espera L, Generalissimus Altessa XLII a Rudolfo Enamorada VI a pět hřebců bylo 

nově zařazeno (Generale Galia VIII, Sacramoso Samba XIX, Sacramoso Secada XX, Solo Faty XXXII a 

Rudolfo Extracta VIII. Zastoupení kmenů v současné populaci hřebců je patrné z následujícího grafu.  

 

Graf 11  Složení aktuální hřebčí populace (podíl linií) 
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Mateřská populace  

Graf  23 Složení populace klisen (podíl rodin)  

 
 

Pro klisny zařazené do genetického zdroje bude zpracován alternativní připařovací plán na rok 2018 

pro privátní chovatele, který bude k dispozici na webových stránkách Národního hřebčína Kladruby 

nad Labem, s.p.o. (www.nhkladruby.cz). Jeho využití je na úvaze chovatelů. Z doporučené 

kombinace rodičovského páru se rodí v posledních letech většina hříbat z doporučených kombinací. 

Jedná se tak o jedince s většinovým podílem krve daného plemene v rodokmenu (min. 87,5%) a 

zároveň není překročena hodnota koeficientu příbuzenské plemenitby 6,25 (Fx).  

 

Výsledky reprodukce  

V roce 2017 se narodilo v NHK 75 živých hříbat, před odstavem bylo registrováno 74 hříbat. Bylo 

zapuštěno 104 klisen v majetku NHK, z toho 2 inseminací čerstvým spermatem (hřebec Sacramoso 

Romy XVIII). V privátním chovu přetrvává tendence zapouštět méně klisen, v roce 2017 se živě 

narodilo 41 hříbat (z toho 4 v Polsku, 2 na Slovensku), registrováno bylo 33 hříbat. Bylo zapuštěno 

69 privátních klisen, z toho 40 klisen inseminací čerstvým spermatem. 2 klisny byly inseminovány 

zmraženým spermatem (hřebci Favory Erusa XV, Generalissimus Santalina XXXVIII). 

 

Graf  24 Vývoj počtu narozených hříbat STKL koní 
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V roce 2017 byly uspořádány výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců v Kladrubech nad 

Labem, 16.–17.5.2017 a klisen v Benicích, 11.-12.9.2017, v Kladrubech nad Labem, 19.-20.9.2017 a 

ve Slatiňanech, 26.-27.9.2017. 

Celkem byly po úspěšném absolvování VZ zapsány 3 klisny do HPK, 5 klisen do PK, 3 klisny do 1.PPK. 

Do 2.PPK (bez absolvování VZ) bylo v privátním chovu v rámci registrace hříbat zapsáno 6 klisen. 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene 

- internetové stránky www.nhkladruby.cz 

 Pk-online 

 Kalendář akcí hřebčína, aktuality z NHK 

Dokumenty pro chovatele (Řád PK, Metodika GZ STKL, informace k dotačnímu programu, 

alternativní připařovací plán a další…) 

 Zápisy z jednání Rady PK, výsledky VZ, nabídka plemenných hřebců 

- účast starokladrubských koní na výstavách a jiných veřejných akcích: 

mezinárodní kongres „Horse in Sport“ 3.-5.3. 

„Zvon Václav“ 5.3.  

galavečer „Koně na Žofíně“ 11.3.  

oslavy výročí narození Marie Terezie13.5.  

Svatojánské slavnosti NAVALIS15.5.  

Den starokladrubského koně27.5.  

Pfingst Turnier Wisbaden (SRN) 2.-5.6.  

Den ozbrojených sil, přehlídka Hradní stráže28.6.  

Země živitelka24.-27.8. 

výstava Kůň 201715.-17.9. 

KLADRUBY NARUBY23.9. 

Velká pardubická steeplechase8.10. 

Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem28.10.  
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Huculský kůň  

 
Foto Martina Kosová 

Současný stav genetického zdroje  

Stav genetického zdroje huculský kůň se 

v zásadě nezměnil,  stěžejní m zůstává 

problém v obratu základního stáda klisen. 

V roce 2017 zároveň pokračoval nepříznivý 

trend snižování plemeníků.  Ve vlastní 

plemenitbě bylo využito pouze 8 plášťových 

hřebců a 1 strakáč. Stav klisen včetně nově 

zařazených po výkonnostních zkouškách se 

proti loňskému roku zvýšil o 9 klisen na 

163. Všechny klisny NPGZ mají evropsky 

uznanou rodinu zakladatelek.  

Plemeníci 

V roce 2017 bylo oprávněno působit v plemenitbě populace huculských klisen ČR 10 plášťových 

plemeníků, kteří všichni splnili požadavek 100 % původních genů plemene hucul. Přesto, že v chovu 

aktivně působí takto malý počet plemeníků, řada z nich vykazuje minimální počet připuštění a stále 

se nedaří této stav změnit. Věkový průměr současných plemeníků pro NPGZ činil v roce 2017 – 11,4 

roků. Pro rok 2018 bude nově zařazen jeden hřebec po zkouškách výkonnosti ( 85/67 Hroby Ostaš).  

Jisté zlepšení ve využití plemeníků je patrné z připuštěných 53 huculských klisen, což je o 11 víc než 

v roce 2016. Stále to však neřeší kritickou situaci v obratu stáda ČR jako celku 

Nízký počet využívaných hřebců v plemenitbě ovlivněný především prostorovými problémy 

(roztříštěnost chovu) a může mít za následek i zvětšení F(x)  budoucí populace. Je proto nezbytné 

nadále věnovat zvýšenou pozornost předvýběru mladých hřebečků a současně zohledňovat malou 

příbuznost ke klisnám, aby se zvýšení rizika inbreedingové deprese. K tomu účelu je vypočítáván F(x) 

pro všechna hypotetická spojení pro všechny hřebce s klisnami v NPGZ umožňující chovateli 

alternativní volbu připáření vhodného plemeníka při zachování relativně svobodné volby.  

V chovu NPGZ budou i nadále využíváni jen čistokrevní plemeníci se 100 % původních genů. 

Tab. 23  Vývoj podílu genealogických linií v populaci huculského koně  za roky 2013 - 2017 

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 

4 2 2 2 2 12 

%v aktivní populaci 33,4 16,7 16,7 16,7 16,7 100 

Počet hřebců 2017 2 2 1 2 1 8 

%v aktivní populaci  25 25 12,5 25 12,5 100 
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Mateřská část populace 

V  rámci celé plemenné knihy Huculský kůň bylo v letošním roce nově zařazeno do chovu  13 klisen 

(v roce 2016 - 5 klisen v roce 2015 - 23 klisen; v roce 2014 - 19 klisen; v roce 2013 - 9 klisen; v roce 

2012 - 25 klisen).   

Seznam klisen v NPGZ bohužel 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 

z nich produkováni i jedinci na úrovni koně nevhodného k zařazení do NPGZ.  

Věková struktura samičí části populace zařazené do NPGZ v roce 2017 se nadále zhoršila o jednu 

desetinu roku a činí 15,3 roků (viz poslední řádek následující tabulky). Obtížně zajistitelný potřebný 

obrat stáda stále zůstává kritickým bodem vyžadujícím enormní pozornost i když se vlivem metodické 

změny podařilo zařadit výrazně více klisen než v minulém roce. 

Tab. 24   Věková struktura klisen GZ huculského koně  
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3 - 5 let 15 22 18 23 

6-9 let 28 28 26 26 

10-14 let 36 31 31 32 

15-19 let 41 31 31 28 

20 let a více 26 44 48 54 

Celkem klisen 146 156 154 163 

 

Genealogická příslušnost klisen aktivní populace GZ huculského koně 

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 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.  

Aktuální samičí populace NPGZ je tvořena potomky 44 plemeníků čtyř základních genealogických 

hřebčích linií a dvou rumunských linií. Zastoupení jednotlivých linií znázorňuje následující tabulka, 

která přináší srovnání posledních pěti let: 
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Tab.25  Zastoupení linií hřebců v samičí populaci 

Linie Gurgul  Goral Oušor Hroby Polan Prislop Celkem 

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 50 51 36 12 4 1 154 

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

Počet klisen 2017 54 51 40 12 4 2 163 

%v aktivní populaci 33,1 31,3 24,5 7,4 2,5 1,2 100 

 

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

v zásadě nezměnilo. Nejrozšířenější zůstává linie Goral a Gurgul, které si vyměnily pořadí a mírně 

posílila linie Oušor. Nejméně zastoupená je nadále linie Hroby (pomineme-li čtyři zástupkyně Prislop 

a dvě zástupkyně linie Pietrosu). 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 kritériu rovněž  významně 

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

znázorňuje následující tabulka, která přináší srovnání v posledních třech létech: 

Tab. 26  Podíl huculských genů v populaci klisen GZ 

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

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

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

% klisen 2017 68,1 17,8 2,5 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.  

V souvislosti se skutečností, že řada drobných chovatelů nebyla technicky ani personálně vybavena 

koně na všestranné výkonnostní zkoušky připravit a ve vazbě na kritickou situaci v obratu stáda, byla 

proto opět umožněna možnost volby mezi všestrannou zkouškou typu „A“ a jednostrannou zkouškou 

typu „B“ – sedlo nebo tah.  
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Uvedená skutečnost umožnila v letošním roce zařadit dalších 7 klisen, které by jinak z uvedeného 

důvodu nemohly být do NPGZ zařazeny 

 

Příbuznost klisen zařazených v NP GZ charakterizovaná průměrným koeficientem příbuzenské 

plemenitby dosahuje v současné době F(x) = 3,205 - počítáno z 5. generace předků. (2016 F(x) = 

3,263; 2015 F(x) = 3,247; v roce 2010 F(x) = 3,62; ). Hodnotu F(x) vyšší nebo rovno 5,0 deklaruje 

15,58 %, tj. 34 klisen.  

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

NPGZ pouze 15, tj. 9,2 % (n= 163).  

 

Tab. 27  Koeficienty příbuzenské plemenitby 

Fx% ˂ 3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 

% 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 

% klisen 2016 57,8 22,7 6,5 10,4 1,3 0,6 0,6 

% klisen 2017 58,3 22,7 6,7 9,8 0 1,8 0,6 

 

Koncentrace chovu 

Chov klisen zařazených do NPGZ huculského koně ČR je nadále 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 mnohdy velké vzdálenosti umístění plemeníků. Podíl chovatelů 

s chovem jedné až dvou klisen v aktuální populaci klisen NPGZ se v posledních třech letech v stále 

mírně zvyšuje. Koncentraci v profilových chovech, které především zasahují do vývoje kvality 

aktivního podílu NPGZ v posledních třech létech znázorňuje následující tabulka: 

 

Tab. 28  Přehled chovů s větším počtem klisen 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Farma Hucul –Janova Hora 25 17,1 27 18,5 25 16,0 24 15,6 21 12,9 

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

Zmrzlík Praha 9 6,2 10 6,8 10 6,4 10 6,5 10 6,1 

Ing. Tetzeli Březí 13 8,9 12 8,2 16 10,3 15 9,7 14 8,6 

Klein  -Horní Slavkov 12 8,2 11 7,5 10 6,4 10 6,5 10 6,1 

Vopravil - Cunkov 6 4,1 8 5,5 11 7,1 11 7,1 14 8,6 

Krecbach – Adršpach 4 2,7 4 2,7 4 2,6 4 2,6 4 2,5 

Ostatní 1 až 2 klisny 69 47,3 65 44,5 76 48,7 74 48,1 85 52,1 

Celkem ČR 146 100 146 100 156 100 154 100 163 100 
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K této struktuře chovu je však třeba říci, že ani koncentrace chovu nezaručuje vždy produkci 

kvalitních hříbat pro NPGZ. Příkladem budiž např. chov Horní Slavkov nebo Adršpach, kde 

v posledních deseti létech nebylo vyprodukováno ani jedno hříbě v potřebné genové kombinaci.  

 

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

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

hřebců huculského plemene potenciálně zařazených 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 2017. Fotografie nově zařazených koní jsou chovatelům zveřejněny ve 

Zpravodaji ACHHK č. 3, říjen 2017 ročník 21.  

 

Výpočet koeficientu příbuznosti F(x) pro predikci  hypotetických rodičovských spojení:  

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

zařazených v NPGZ bylo v roce 2017 v souladu s metodikou přistoupeno k vytvoření podkladů pro 

optimalizaci připařovacích plánů jako nástroje svobodné volby majitele klisen pro alternativní 

připařování aktivních plemeníků přesto, že to  smlouva o koordinaci nepožaduje.  

Kombinace jsme opět zpracovali nejen pro všechny aktuálně zařazené klisny v NPGZ, ale i celý rozsah 

HPK a PK, umožňující predikce F(x) všech možných potomků, vždy se všemi budoucími aktuálními 

plemeníky pro rok 2018. Důvodem rozšíření výpočtu je zmíněné přímé nezařazování importovaných 

klisen do NPGZ, ale až jejich potomstva. Koeficient příbuznosti F(x) z páté generace předků je 

vypočítán dle Wrighta.  

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 již zmíněná značná prostorová roztříštěnost chovu matek v podmínkách 

reálné dislokace plemeníků. Nepříznivou situaci v roce 2017 poněkud opět zmírnilo zařazení 

nepříbuzného hřebce do inseminace v NH Tlumačov.   

 

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 chovu huculského koně v ČR je 

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

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

zveřejněna i podrobná analýza stavu plemenné knihy ve formě ročenky a zveřejněna platná metodika 

ochrany NPGZ huculský kůň včetně změny § 14 zákona č.154/2000 Sb.. 
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Mezinárodní organizace HIF  

Ve dnech 19.- 20. května 2017 proběhlo v polském Krakowě zasedání chovatelské komise a 

představitelů členských států HIF, kterého se účastnil zástupce české republiky. Jak jsme již 

informovali, bylo projednáno vytvoření avizovaného centrálního registru huculských koní v rámci HIF,  

kde každá země dodá a bude aktualizovat 12 údajů ke každému koni, který odpovídá HIF definici 

huculského koně 

 

Kryokonzervace 

V roce 2017 nebylo ze strany koordinátora požadováno. Dle informace koordinátora mělo jít přímý 

vztah mezi majiteli hřebců a VÚŽV Uhříněves v.v.i..   
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CHLADNOKREVNÁ PLEMENA KONÍ  

Českomoravský belgik (ČMB) 

 

hřebec 1835 Patriot, foto Jitka Pikousová 

Stav populace a GZ 

Stav populace genetického zdroje lze 

hodnotit jako stabilizovaný s mírně 

stoupající tendencí v mateřské části 

populace. Populace v celé ČR má však 

vývoj zcela opačný. 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 neúplným 

původem. Tyto klisny působily v reprodukci 

většinou jen omezeně a jsou postupně 

vyřazovány.  

 

Efektivní velikost populace GZ je 1903 (dle Wrighta), koeficient příbuzenské plemenitby 1,28. Plemeno 

představuje v rámci všech plemen koní pouze 2,12%. Chov je roztříštěný, největší počet 571 chovatelů 

má 1 – 5 klisen,  ve dvou chovech je 9 resp. 12 klisen a jediný soustředěný chov má 38 klisen.  

Vývoj počtu plemenných koní a koní zařazených do GZ v posledních pěti letech uvádí tabulka 29. 

Tab. 29  Počty koní v PK a GZ ČMB v letech  2010-2017 

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

Počet 
chovatelů 

2010 58 386 1039 863 

2011 61 391 1012 853 

2012 62 446 1013 817 

2013 58 413 926 723 

2014 57 446 794 599 

2015 55 424 788 582 

2016 58 463 780 573 

2017 53 441 787 574 

Plemenní hřebci 

Nově zařazováni jsou v naprosté většině hřebci po zkouškách výkonnosti (dále ZV) a jen 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. 
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Tab. 30   Počty zařazovaných hřebců 

Rok 
ČMB  věková struktura hřebců 

celkem po ZV  věk podíl v populaci % 

2011 7 7  do 8 let 54,5% 

2012 3 3  9 – 15 let 38,2% 

2013 6 6  nad 15 let 7,3% 

2014 4 4    

2015 3 3    

2016 6 6    

2017 7 7    

 

Tab. 31 Podíl linií všech hřebců působících v populaci ČMB v roce 2017 

Linie  počet 
% podíl v 

populaci 

 

133 Successeur  
de Boneffe 

7 15,2 

9 Marquis de Vraimont  8 1,5 

26 Miroš 1 13,6 

3998 Pandor 1 1,5 

9 Marquis de Vraimont  8 30,3 

50 Corale 6 3,0 

426 Aglaé 14 10,6 

396 Bourgogne 
 de Monti 

3 13,6 

428 Branibor 7 9,1 

Celkem 55  

 

Nově zařazeni po testu byli hřebci: 

52/593 Parmas z linie Pandor 

52/575 Morgan z linie 26 Miroš 

20/957 Sorent z linie Successeur de Boneffe 

49/508 Kurt a 61/602 Krosby z linie 50 Corale 

69/183 Bary a 62/96 Basbur z linie Bayard de Heredia 

 

Udržování málopočetných linií 

Linie Pandor –  v chovu 2 hřebci (Patriot, Parmas) 

v odchovu hřebečci Princ (2016), Paladin (2016) a Peréz (2017) 

linie Miroš –  v chovu 2 hřebci (Miran-2, Morgan 

v odchovu hřebeček Mistic (2017)  

linie Bourgogne de Monti – v chovu 3 hřebci (Brix, Brisul, Burbon z Lipský) 

v odchovu hřebečci Bohuš (2016), Brokát (2017) a Brus (2017) 
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Plemenné klisny 

V roce 2017 bylo do PK zapsáno 44 klisen. 41 bylo nově zařazeno do GZ. Více klisen (21) bylo 

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

Graf 25 Vývoj počtu nově zařazovaných klisen ČMB 

 

 

Tab. 32  Vývoj počtů zapuštěných klisen ČMB v období let 2010 - 2017  

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 

2015 
 

193 (88) 191 (87) 99 

2016 213 (88) 201 (85) 94 

2017 224 (81) 218 (80) 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) 

 

Věková struktura klisen je vcelku příznivá, do 5 let věku je 135 ks (tj. 17,5%), největší podíl jich je   

ve věku 6 – 9 a 10 – 14 let (230 resp. 212 klisen, tj. 29,8% resp. 27,5%), ve věku 15-19 let je to 

132 klisen (17,1%) a ve věku 20 a více let 62 klisen (8,1%). Věk při prvním porodu je 72 měsíců. 
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Kryokonzervace 

V roce 2017 byl úspěšně dokončen odběr ID pro kryokonzervaci v rámci zajištění krevní diverzity 

plemene ČMB jako genového zdroje málopočetné populace chovu koní. Cílem tohoto opatření je 

zabezpečení celého genofondu samčí populace chovu ČMB pomocí zamrazených ID.Z každé linie jsou 

konzervováni minimálně 2 hřebci, vyjma linií v ohrožení kde je odebráno po jednom hřebci kteří byli 

k dispozici. Celkem bylo zamrazeno 759 ID.V současné době nejsou pokryty odběrem pouze dvě linie 

a to linie Successeur de Boneffe a linie Bourgogne de Monti. Ty budou vykryty odběrem v měsíci 

12/2017 v počtu cca 200 ID. Jedná se o hřebce 1316  Surda, 1586  Santys, 2333  Burbon z Lipský a 

1839  Amír Žlutavský 

 

Výkonnostní zkoušky 

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

2015 proběhly zkoušky na deseti místech. Zúčastnilo se jich celkem 85 klisen plemen ČMB, N a SN. 

Hřebci absolvovali šedesátidenní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově.  

Zkoušky odchovnách Proseč pod Křemešníkem, Písek a Janovice-Dvorka. Celkem ZV vykonalo 33 

hřebců. Z toho 19 ČMB, 6 nor a 8 SN. 1 hřebec zkoušky nedokončil. Komise byla totožná s komisí pro 

výběr hřebců do testu a pro vlastní 60. denní. výkonnosti hřebců v testačních odchovnách proběhly 

ve dnech 25. – 27.9.  

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

úspěšně zakončilo 7 hřebců. Jeden hřebec byl během testu vyřazen z veterinárních důvodů 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene ČMB  

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

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

internetových stránek www.aschk.cz, dále 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.  

 

Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát 3letých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (1 - 

3.9.2017), 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 v Humpolci , Kůň 2017 Lysá n. Labem (15.-17.9.2017). 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.aschk.cz/
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Slezský norik (SN)  

 

  

Z pohledu udržitelnosti populace je 

současný stav stabilizovaný, s mírně 

stoupající tendencí v mateřské části 

populace. Počty plemeníků jsou až na 

výjimky víceméně shodné. 

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 neúplným 

původem. Tyto klisny působily v reprodukci 

většinou jen omezeně a jsou postupně 

vyřazovány.  

Převaha soukromého vlastnictví hřebců 

ovlivňuje jistou nepružnost v jejich umisťování 

na stanice. Je snahou, aby státní hřebčince 

vykupovaly více hřebečků v požadované liniové 

struktuře.  

 

hřebec 2774 Navar,  foto © Aneta Hnyková 

 

Stav populace a management genetického zdroje SN 

Vývoj počtu plemenných koní a koní zařazených do GZ v posledních pěti letech uvádí tabulka 33. Všechny 

ukazatele jsou v porovnání  s předchozími roky víceméně stabilní.  

Tab. 33  počty koní v PK a GZ SN v letech  2010 -2017 

Rok 
Plem. hřebci 

v GZ 
Plem. klisny  

v GZ 
Plem.klisny celkem  

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 43 291 427 334 

2016 45 350 478 348 

2017 44 330 488 347 
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Plemenní hřebci      

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

V roce 2017 byli zařazeni do GZ 4 hřebci: 50/685 Uran line 419 Bravo, 685/879 Natan linie 1747 

Neuwirt Diamant IX, 67/218 Neros linie 1542 Nero Diamant VI a 20/949 Gabriel linie 2934 Hubert 

Nero IX. Podařilo se tedy zařadit hřebce málopočetné linie 2934 Hubert Nero IX. Do testu nebyl  

vybrán 17/339 Harmony kriticky ohrožené linie 2526 Hölriegel, ale v rámci této linie existuje naděje 

na záchranu, protože v plemenitbě působí 2014 Heny a jeho 2 synové jsou v testačních odchovnách. 

Tab. 34 Zastoupení linií hřebců SN 

Linie      počet 
% podíl v 

populaci 

Bravo 11 22,9 

Gothenscherz 7 14,6 

Höllriegel 1 2,1 

Hubert Nero IX 1 2,1 

Nero Diamant IX  9 18,8 

Neuwirth Diamant VI  8 16,7 

Randolf 2 4,2 

Ritz Vulkan VIII  2 4,2 

Streiter Vulkan 7 14,6 

Celkem  48 100 

Plemenné klisny 

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.  

Tab. 35  Vývoj počtů zapuštěných klisen SN v období let 2010 -  2017 

Rok připouštění 

SL. NORIK 

n Celkem n ČP % ČP 

2010 155 (55) 150 (54) 97 

2011 173 (79) 172 (99) 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 

2016 170 (82) 167 (81) 98 

Legenda: 

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

 % ČP  - relativní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 
v závorce - klisny do 7 let stáří 
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Graf 26 Vývoj počtu klisen zapisovaných do PK SN 

 

 

Výkonnostní zkoušky 

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

2016 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 8 místech. Zúčastnilo se jich celkem 92 koní (z toho 83 

klisen) plemen ČMB, N a SN. Z 37 klisen SN (z toho 6 starší 3 let), které se zkoušek zúčastnily je 

všechny úspěšně absolvovaly budou zařazeny do NP GZ.  

Zkoušky výkonnosti hřebců v testačních odchovnách proběhly ve dnech 25. – 27.9. v odchovnách 

Proseč pod Křemešníkem, Písek a Janovice-Dvorka. Celkem ZV vykonalo 33 hřebců. Z toho 19 ČMB, 

6 N a 8 SN. 1 hřebec zkoušky nedokončil. Komise byla totožná s komisí pro výběr hřebců do testu a 

pro vlastní 60. denní.  

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

úspěšně zakončili 4 hřebci. Jeden hřebec test nedokončil pro zranění. 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene SN  

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

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

internetových stránek www.aschk.cz, 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. 

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

Národního programu jsou v této databázi označeni písmeny GZ.  
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Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát tříletých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (1 - 

3.9.2017), 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 v Humpolci , Kůň 2017 Lysá n. Labem (15.-17.9.2017). 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. 

 
Analýza populace norických koní 

V roce 2017 byla zahájena studie  „Analýza aktuálního stavu populace slezského norika v ČR“. Jejím 

cílem je  navržení dalších chovatelských postupů v populacích norika a slezského norika. V rámci 

exteriérové analýzy bylo změřeno a vyhodnoceno 90 koní SN, v roce 2018 bude doměřeno dalších ca 

40-50 koní tak, aby bylo možné data vyhodnotit podle pohlaví a věku, případně genealogických linií. 

Paralelně bude změřeno minimálně 120 koní plemene N.  

Pro mikrosatelitní analýzu budou využity vzorky koní SN uložené v genobance VÚŽV Uhříněves 

doplněné o vzorky koní plemene N. Mikrosatelitní analýzu zajistí laboratoř VÚŽV, bude použit stejný 

paternitní panel, který používá laboratoř ČMSCH Hradištko. Všechny výsledky budou následně 

vyhodnoceny standardními modely populační genetiky ke zjištění vzájemné provázanosti obou 

plemen. Dále budou na tuto analýzu navazovat další postupy,  sledování plemen z hlediska genotypu, 

vytipování specifických genů pro každé plemeno apod. 

Výsledky budou využity ke stanovení připařovacích plánů pro populace N a SN a k rozhodování, jak 

dále postupovat v systému chovu a podpory těchto plemen. V současné době jsou řešeny následující 

varianty dalšího postupu:  

a) nadále rozdělovat plemena a zachovat podporu slezskému norikovi  

b) spojit SN a N v jedno plemeno „český norik“, zařazené do GZ 

c) postavit obě plemena na stejnou úroveň a norik bude nově zařazen do GZ (za předpokladu, 

že budou k dispozici ke  srovnání molekulární analýzy rakouské populace norika a výsledky 

prokážou odlišnost české dlouhodobě adaptované populace od originálního rakouského 

norika). 
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OVCE 

Šumavská ovce 

 
foto Michal Milerski 

Stav populace  

V roce 2017 bylo v rámci kontroly užitkovosti 

v ČR chováno 2476 bahnic šumavské ovce.   

Oproti roku 2016 došlo tedy k mírnému 

poklesu početních stavů. Naopak se zvýšil se 

rovněž počet chovů, a to z 25 na 26. Na druhé 

straně mírně poklesl počet reprodukčně 

aktivních beranů z 98 na 94 ks, přesto došlo 

k mírnému zúžení poměru pohlaví z 1:26,8 na 

1:25,9. Ve výsledku došlo k nepatrnému 

snížení efektivní velkosti populace z  Ne=378 

v roce 2016 na Ne=362 v roce  

Tab. 36  Vývoj velkosti a struktury populace šumavských ovcí v ČR 

Rok Počet chovů Bahnic Beranů Poměr  pohlaví 

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 

2017 26 2437 94 1:25,9 

 

V rámci ročníku jehňat 2017 bylo zastoupení jednotlivých genealogických linií značně vyrovnané. 

Nejvíce se narodilo jedinců linie Javor (383), nejméně pak zástupců linie Sedlák (125).  

Graf 27 Zastoupení linií beranů v populaci GZ 

  

8% 

11% 

18% 

7% 
7% 9% 

5% 

12% 

17% 

6% 

DOAN

HUT

JAVOR

LIMO

SAMBIK

SEDLAK

SYNEK

STAROSTA

BRIGHT

BARY



 

 
52 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Struktura velkosti stád se oproti předcházejícím rokům příliš nezměnila. Ubylo však početnějších stád. 

Tab. 37  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 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 

Počet stád 2017 4 6 7 2 3 1 3 

 

Za chovný rok 2017 bylo v rámci KU u šumavských ovcí dosaženo průměrného oplodnění 88,6% a 

průměrné plodnosti na obahněnou 132,7%. Celková plodnost na bahnici průměrného stavu tedy 

činila 117,6% a odchov 100,0%. Průměrná stodenní hmotnost činila 23,1 kg. (Tab 37). 

Tab. 38  Výsledky reprodukce a růstových schopností v letech 2011-2017 

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

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 

2017 132,7 23,1 198 

 

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 umožněna produkce plemenných 

beranů v těchto chovech. Dále není při výběru plemenných beranů závazná podmínka minimálního 

pořadí v rámci 65% dvou posledních ročníků podle indexu CPH. 

    

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

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.  

Podle šlechtitelského programu je v současnosti možno chovat i tmavě zbarvené jedince šumavské 

ovce, kteří se vyštěpili v chované populaci.  
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Kryokonzervace 

V roce 2017 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 2017 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 Michal Milerski 

Stav populace  

V  roce 2017 bylo v rámci kontroly 

užitkovosti evidováno 1077 čistokrevných 

bahnic valašské ovce chovaných v 48 

chovech. Po desetiletém období dochází 

k stabilizaci početních stavů a mírnému 

snížení počtu chovů.  V populaci působilo 

63 beranů. V populaci je tedy udržován 

z hlediska zachování genetické rozmanitosti 

příznivý poměr mezi pohlavími 1:17,1. 

Efektivní velkost populace je Nef = 238,  což 

znamená zlepšení oproti roku 2016 (Nef = 

221). 

 

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

Rok Počet chovů Bahnic a roček Beranů Poměr  pohlaví 

2008 17 204 27 1:7,6 

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 

2017** 48 1077 63 1:17,1 

Pozn: * od roku 2012 pouze bahnice bez roček; **počet bahnic v KU 

 

Za chovný rok 2017 bylo v rámci KU u valašských ovcí dosaženo průměrného oplození 93,0 % a 

průměrné plodnosti na obahněnou 139,0 %. Celková plodnost na bahnici průměrného stavu tedy 

činila 129,3 % a odchov 109,0%. Průměrná stodenní hmotnost činila 20,1 kg. (Tab 40). Celkem bylo 

v KU registrováno 1105 jehňat valašské ovce narozených v rámci chovné sezóny 2016-2017.  

 

Průměrný počet potomků na jednoho otce v rámci jehňat ročníku narození 2017 byl 18 s rozpětím od 

1 do 65 potomků. Nejvíce jehňat příslušelo ke genealogickým liniím Juráš Ondráš (230) a Juráš 

(195), nejméně byly zastoupeny linie Portáš (9) a Javorník (21). Z in vivo chovu vymizela linie Juraj. 

Naproti tomu se podařilo výrazně rozšířit linii Beskyd, která byla řadu let chována pouze v jednom 

izolovaném chovu.   
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Tab. 40  Fenotypové  trendy v kontrolované populaci valašských ovcí v ČR 

Rok/ročník 
narození 

Zjištěné hodnoty užitkovosti 

Hmotnost 100 d.  (kg) Přírůstek 100 dnů (g/den)  

n LSM n LSM 

2006 160 20,91 153 140,3 

2008 217 19,10 201 131,5 

2010 316 22,11 290 153,4 

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 

2017 1105 20,10 1077 139,0 

 

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-tých 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.  

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 

pak i 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 
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sledována plodnost na obahněnou a hmotnost jehňat ve věku 100 dní. 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 a 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. 

 

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, tedy 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.  To ukazuje na rezervy v oblasti 

jednak osvěty mezi chovateli a jednak poskytování podkladových údajů pro výběr zvířat do 

plemenitby a organizaci jejich připařování.   

 

Kryokonzervace 

V průběhu roku 2017  nebyly odebrány žádné semenné dávky ani embrya valašských ovcí. 

Propagace plemene 

 

Valašské ovce byly v průběhu roku 2017 presentovány na  řadě chovatelských akcí a výstav jako 

například na  výstavě  Národní výstavě hospodářských zvířat  v Brně, kde byla kolekce valašských 

ovcí Ing. J. Vejčíka oceněna  jako nejlepší a kolekce ovcí manželů Křenkových se umístila na druhém 

místě ze všech vystavovaných kolekcí zvířat všech plemen. Dále byly valašské ovce prezentovány na 

výstavě Náš chov v Lysé nad Labem, na Ovenáliích na Zlobici, 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 

Bílá krátkosrstá koza   

 
foto Jitka Pikousová 

Hnědá krátkosrstá koza 

 

 

 

Podle údajů ČSÚ se celkové stavy koz meziročně opět zvýšily (více než 28 000), ale na tomto zvýšení 

se podílí hlavně rostoucí zájem o chov jiných plemen jak v komerčních (anglonubijská, búrská,) 

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

evidovaných v KU trvale klesá (graf 30). 

Rozsah celé domácí populace bílé kozy je v roce 2017 odhadován 14 000 jedinců, z toho 3000 je 

plemenných zvířat. Přibližně 85 % zvířat zařazených do KU je chováno ve stádových chovech, které 

mají mnohem lepší podmínky pro šlechtění (selekci). Více než 90 % plemeníků je stále produkováno 

v malochovu. Potřebný odchov plemeníků pro potřeby přirozené plemenitby je zajištěn, v populaci 

působí 499 kozlů (k 31.12.2015) 23 linií, s četností 8-35 kozlů v linii.   

Průměrný koeficient v populaci Fx se pohybuje v posledních letech na hranici 2%, i když u 

jednotlivých zvířat ojediněle dosahuje 30%. Efektivní velkost populace  Nef dosahuje hodnotu 1645.  

V roce 2017 je v rámci GZ evidováno 2340 reprodukčně aktivních koz chovaných ve 101 chovech s 

velikostí 2 - 560 zařazených koz. 

Rozsah celé domácí populace hnědé kozy je v roce 2017 odhadován na 2200 jedinců, z toho 1700 

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

odchov plemeníků pro potřeby přirozené plemenitby je zajištěn, v populaci působí 335 kozlů devíti 

linií, s četností 27-49 kozlů v linii. Z projektu přilití krve příbuzného plemene hnědé alpinské kozy pro 

rozšíření genové diverzity byli zařazeni dva kozli nové linie Rohan. V rámci projektu schváleného 

Radou PK byl importovaný kozel ESTRAGON v roce 2016 připuštěn na vybraných 30 koz 

šlechtitelského chovu Nový Dvůr, v roce 2017 bylo do další plemenitby vybráno 23 dcer a 2 kozli po 

21 matkách. V dalších generacích bude potomstvo dále sledováno, jestli typem odpovídá GZ hnědé 

kozy (výskyt barevných odchylek) a jako GZ budou uznáni potomci (kozy) s maximálním podílem 

12,5% alpine tj. generace F3 a další, pokud vyhoví všem podmínkám zařazení do plemenitby 
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Graf 30  Vývoj podílu původních plemen koz v KU 

 

Genetická diverzita je poznamenána úzkým “hrdlem láhve”, kterým populace prošla v 90-tých létech 

minulého století. Průměrný koeficient Fx se pohybuje mezi 3 – 4%, i když u jednotlivých zvířat 

ojediněle dosahuje 28-30%. Efektivní velkost populace Nef přesahuje hodnotu 800. V roce 2017 je v 

rámci GZ evidováno 1018 koz chovaných v 97 chovech s velikostí 2 – 80 zařazených koz. 

Graf 31 Zařazovaní plemeníci- % podíl plemen     
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Se zvyšováním rozsahu faremních chovů roste riziko pro obě plemena genetického zdroje, protože 

z ekonomických důvodů stále stoupá intenzita využívání exotických plemen.  

Porovnání užitkovosti původních plemen jak s nově rozšiřovanými dojnými plemeny (sánská a 

anglonubijská koza) tak s jejich užitkovými kříženci to názorně ukazuje (graf 32). Tento trend je 

patrný i z počtu nově zařazovaných plemeníků GZ (graf 31). 

Graf 32 Užitkovost plemen a jejich kříženců v kontrole užitkovosti 

 

 

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 počty podporovaných koz v GZ 

v posledních letech neklesají, vzhledem k předchozímu bodu lze očekávat další vývoj spíše opačný. 

Graf 33 Vývoj počtů zvířat GZ koz 
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Mění se i struktura chovů GZ: nejmenší hobby chovy postupně ubývají a roste počet chovů střední 

velikosti (okolo 30 koz), počet velkochovů je minimální a neroste. Počet nových registrací jee 

v posledních pěti letech  stabilní, i když z chovů nově registrovaných v letech 2009 - 2012 je 

obnovovaná registrace jen u poloviny z nich.  

Tab. 41 Velikostní struktura chovů GZ koz   

velikost                  
chovu (ks) 

bílé hnědé 

2013 2015 2017 2013 2015 2017 

1 17 17 11 15 10 7 

2 16 18 13 11 9 10 

3 14 13 21 17 14 16 

4 10 11 9 4 14 11 

5 8 4 1 11 10 9 

6 - 10 17 16 2 22 20 19 

10 - 15 7 9 16 6 8 9 

15 - 20 5 9 3 6 4 4 

20 - 30 6 3 10 6 6 11 

30 - 40 2 6 5 1 0 2 

40 - 60 4 1 12 3 5 2 

60 - 80 1 3 2 1 1 3 

80 - 100 0 1 1 0 1 1 

100 - 150 2 2 2 0 0 0 

250 - 300 1 1 1 0 0 0 

500 - 600 1 1 1 0 0 0 

celkem chovů 111 115 111 104 101 104 

 

Tab. 42 Registrace chovů GZ koz  

Počty chovatelů GZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

B 
  

registrováno 158 20 15 16 20 13 17 17 16 14 

z toho obnoveno 62 11 5 12 10           

H 
  

registrováno 127 18 16 17 26 13 24 16 12 14 

z toho obnoveno 48 5 8 9 8           

 

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 grafy 34 a 35).  
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Grafy 34 a 35  

Počet kozlů hnědého a bílého 

plemene v roce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hansi 44 

Herman 33 
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Javor 27 

Ještěd 55 

Othello 34 
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Poldi 28 

Roklan 49 

Rohan 2 
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KRÁLÍCI   

 
foto Jitka Pikousová 

 

Stav populací 

Do genetických zdrojů králíků v roce 2017 bylo 

zařazeno všech 7 národních plemen králíků, tj. 

moravský modrý (Mm), český strakáč černý (ČSč), 

český albín (ČA), moravský bílý hnědooký (Mbh), 

český luštič (Čl), český černopesíkatý ( Ččp), český 

červený ( Čč ). 

 

 

Tab. 43 Přehled GZ králíků za roky 2013 - 2017 

plemeno 

2013 2014 2015 2016 2017 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

Čs 290 24 298 23 305 24 343 26 326 26 

Mm 150 18 154 18 173 23 160 19 145 19 

Ča 161 14 173 16 157 15 155 16 152 16 

Mbh 83 9 74 7 100 10 115 9 86 9 

Čl 94 11 95 10 94 10 85 9 69 9 

Čč 152 16 120 14 72 11 102 11 85 11 

Ččp 43 8 43 7 42 9 53 9 58 9 

 

Vývoj populací GZ 

Pozitivní je  nárůst registrace u Ččp, Čč, Mbh, ČS, zatím co u Mm, ČA, Čl zaznamenáváme mírný pokles. 

Nižší zůstává i intenzita reprodukce, v průměru pouze  6,8  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 – 2,7 (to je ale odrazem 

prošlechtěnosti a kresebné náročnosti plemene a odpovídá realitě současného chovu.  

 

Graf 36  Vývoj populací GZ králíků (1) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mm 1034 1198 1228 1072 1080 1074 986 856 917 920 775 770 846 837 928 873 749 775

ČS 952 989 1139 1071 960 844 927 961 919 864 741 754 778 873 793 799 825 799

ČA 715 881 865 944 900 792 915 908 786 842 645 588 685 638 718 613 582 537
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Graf  37 Vývoj populací GZ králíků (2) 

 

 

Podíl národních plemen králíků na celkovém počtu registrovaných a jeho vývoj od roku 1990 ukazuje 

tabulka 44. 

Tab.44 Podíl národních plemen na celkovém stavu chovaných králíků 

Rok 
1990 2016 

ks % ks % 

moravský modrý          4 919 2,56 1 524 2,13 

český albín 993 0,52 1 256 1,76 

český strakáč 4 909 2,56 1 931 2,7 

český luštič 512 0,27 657 0,92 

moravský bílý hnědooký 267 0,14 594 0,83 

český černopesíkatý 103 0,53 931 1,3 

český červený 81 0,04 1 012 1,41 

celkem  plemena GZ 11 784 6,13 7 905 11,04 

celkově králíků 192 094 100 71 590 100 
 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Čč 1 26 153 411 374 455 453 656 671 633 586 489 498 614 447 305 380 283

Mbh 169 217 183 263 342 338 383 376 340 317 301 260 244 257 297 321 384 256

ČL 272 176 145 242 239 340 338 352 308 329 312 224 386 361 318 303 273 231

Ččp 52 29 45 98 86 154 243 288 205 245 233 295 291 332 330 299 394 350
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Tab. 45 Přehled reprodukce GZ králíků – registrace k 24.11.2017  

(chovatelský rok končí 31.3.2018) 

Plemeno samic 
narozených králíčat odchovaných 

králíčat 

 registrovaných králíčat 

počet na 1 samici počet na 1 samici 

ČS 298 2406 8,1 1869 812 2,7 

Mm 121 910 7,5 783 643 5,3 

ČA 101 798 7,9 713 514 5,1 

Mbh 57 376 6,6 330 235 4,1 

Čl 48 298 6,2 267 211 4,4 

Čč 67 358 5,3 337 276 4,1 

Ččp 73 432 5,9 380 343 4,7 
 

Pro srovnání, za celý chovatelský rok 2016, který začal 1. 4. 2016 a byl ukončen 31. 3. 2017 se 

registrovalo 3778 mláďat včetně barevných rázů strakáčů. V roce 2017 je jen za období od 1. 4. 2017 do 

24. 11. 2017 zaregistrováno 3034 mláďat.  

 

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 47. CVMK 8. – 9. 

září 2017, která se konala na výstavišti v Lysé nad Labem. 

Chovatelé národních plemen králíků se vrcholných výstav zúčastňují pravidelně. Na poslední 47. CVMK 

v Lysé nad Labem bylo nabídnuto k prodeji z počtu 216 ks vystavených králíků národních plemen celkem 

104 ks tj. 48,14 %. Z celkového počtu 2056 králíků bylo vystaveno 10,11 % králíků národních plemen 

králíků. Na CV Chovatel 2017 v Lysé nad Labem to bylo z počtu 2995 vystavených králíků 277 ks 

národních plemen králíků 153 ks prodejných tj. 55,23 %. 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 

2995 ks byl 9,24%. 
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NUTRIE   

standardní nutrie/ stříbrná nutrie/ vícebarevná nutrie (přeštická) 

 

foto Jitka Pikousová 

Stav populací GZ  

V případě standardních a stříbrných nutrií 

došlo k výraznému nárůstu počtů chovaných 

zvířat. Tento nárůst byl způsoben registrací 

dvou nových chovatelů standardních a 

stříbrných nutrií. U přeštických nutrií zůstal 

počet zvířat na stejné úrovni jako v roce 

2016, i přes to že byl zaregistrován nový 

chovatel. Zvyšování počtů evidovaných 

chovatelů a stavů chovaných zvířat naráží na 

nejistou budoucnost chovu a na problémy s 

dodržováním zásad welfare. U případných 

nových zájemců je problémem nedostatek 

zkušeností s chovem nutrií.  

 

V roce 2017 bylo chovatelům nutrií umožněno, na základě novely zákona č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a některé související zákony, prodávat maso nutrií ze dvora. V současnosti hatí plány 

chovatelů nutrií snad již pouze Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 

a šíření invazních nepůvodních druhů. V souvislosti s tímto nařízením bude možné v budoucnu jednat 

o výjimce, která by chovatelům umožnila chovat nutrie za účelem ochrany genofondu. 

V reakci na rozhodnutí ČSCH, které od 1. 1. 2017 nadále nebude garantem pro genetické zdroje 

nutrií, byl 11. 2. 2017 založen Spolek chovatelů nutrií, který bude chov genetických zdrojů nutrií po 

administrativní stránce zaštiťovat. 

24. – 25. června 2017 v Přibyslavi se uskutečnila výstava nutrií s mezinárodní účastí. Zmínka o této 

výstavě se objevila i v médiích (https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/maso-z-nutrii-je-

kvalitni-dietni-rovne-jehnecimu-20170625.html).  

Na základě schválené nové Metodiky plemene a spolupráce se Spolkem chovatelů nutrií, máme nové 

údaje o reprodukci jednotlivých rodin a první údaje o masné užitkovosti od chovatelů. Údaje o 

reprodukci (tabulka č. 45) zahrnují informace o počtu narozených a počtu odstavených mláďat, 

přičemž počet narozených mláďat se pohyboval od 4,82 do 6,26. V případě počtu odstavených 

mláďat byly hodnoty v rozpětí od 4,59 do 5,96.  

Pro hodnocení masné užitkovosti (tabulka č. 46) chovatelé zaslali údaje o živé hmotnosti v době 

porážky a hmotnosti jatečně opracovaného trupu (JOT) s hlavou nebo bez hlavy. Živá hmotnost 

v době porážky (věk cca. 8 měsíců) byla od 5,1 kg do 5,6 kg. U hmotnosti JOT s hlavou byly hodnoty 

v rozmezí 3,35 kg – 3,78 kg. Bohužel zjištěných údajů zatím není dostatečné množství na to, aby 

mohly být statisticky vyhodnoceny. 
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Tab. 46 Reprodukční ukazatele nutrií 

Barevný typ 
Celkem 

samic 

Celkem 

narozeno 

Celkem 

odstaveno 

Prům. počet 

narozených 

Prům. počet 

odstavených 

standard 91 495 465 5,45 5,12 

stříbrná 47 298 284 6,26 5,96 

přeštická 35 171 163 4,82 4,59 

Tab. 47 Masná užitkovost nutrií 

Barevný typ 
Živá hmot. 

(kg) 

Hm. JOT 

s hlavou (kg) 

Hm. JOT bez 

hlavy (kg) 

JV s hlavou 

(%) 

JV bez hlavy 

(%) 

standard 5,1 3,35 2,88 64,7 58,3 

stříbrná 5,3 3,48 3,22 65,6 55,6 

přeštická 5,6 3,78 3,41 67,1 60,8 

 

Graf 38  Vývoj populací GZ nutrií 

 

 

V roce 2017 probíhala zejména kontrola zdravotního stavu chovů genetických zdrojů nutrií. Bylo 

vyšetřeno 6 chovů s celkovým počtem 62 vzorků. V každém chovu byly vyšetřeny všechny kategorie 

nutrií. Z výsledků je zřejmé, že 2 chovy nutrií byly více zatíženy jak kokcidiózou, tak i Trichuris sp., 

jeden chov pouze kokcidiemi. Zbývající chovy měly sice záchyt parazitů, ale s nízkým výskytem. 

Z kokcidií se v chovu vyskytovaly zejména Eimeria coypi a Eimeria nutriae. Dále byly detekovány 

červi Trichuris sp a Strongyloides sp. Systematické sledování ukazuje, že v řadě chovů se parazitární 

zatížení snižuje, což má pozitivní vliv na užitkovost nutrií. Přeléčením zvířat lze snížit nejen počet 

druhů, ale především intenzita výskytu. Pro větší účinnost tohoto sledování je nezbytné ve 

vyšetřování chovů pokračovat. 
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DRŮBEŽ  

Česká slepice zlatá kropenatá 

 
foto Marie Jeníková 

V roce 2017 bylo v GZ evidováno 16 chovů 

Českých slepic zlatých kropenatých s 33 kmeny 

a 371 zvířaty. 

V  systému klubové koordinované plemenitby 

tak bylo zapojeno 11 chovů členů ČSCH – Klubu 

chovatelů českých slepic (V. Bartošek, Z. Baše, 

A. Bukovský, J. Dobrovolný, P. Herynek, M. 

Hušek, M. Kosík, M. Matušková, M. Paclík, S. 

Tichá a Arbor s.r.o. – M. Král). Evidence zvířat 

z těchto chovů je vedena v Klubu a v centrálním 

registru Plemenné knihy drůbeže. 

Koordinací plemenářské práce v chovech Českých slepic je pověřen Český svaz chovatelů a ten ji 

realizuje prostřednictvím Klubu chovatelů českých slepic. Podmínky dotace splnilo resp. požádalo o 

ně pouze 7 chovů. 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 téměř všech kohoutů zařazovaných do chovu jsou 

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

koordinovaná rotace plemeníků.  

Kvalita celé populace GZ Českých slepic je již několik let poměrně stabilní a velmi vyrovnaná. 

Užitkovost v rámci celé populace byla obdobná jako v předcházejících letech. U znaků exteriéru 

nepřesáhly méně závažné vady v žádném chovu rozmezí obvyklé variability a větší vady se 

vyskytovaly jen sporadicky. Jedinou výjimkou jsou náznaky ostruh u slepic, jejichž výskyt se navzdory 

mnohaleté intenzivní selekci snižuje jen velice pomalu. 

V průběhu října a listopadu 2017 proběhlo uznávací řízení chovů GZ na rok 2018. Jejich počet 

zůstává stejný jako v roce 2017, to znamená 11 chovů členů ČSCH a 1 chov MTD Ústrašice, jeden 

chov skončil a jeden další  byl uznán. Výrazněji se však snížil celkový počet chovných kmenů z 33 na 

28 a ještě více poklesl počet chovných zvířat ze 371 na 307.  

Graf 39  Vývoj početního stavu GZ ČZK 
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Ukazatel 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 

průměr. snáška (ks) 132,10 123,25 135,7 141,4 143,4 133,8 152,5 162,1 161,9 170 

průměr. hmot. vajec (g) 58,16 56,58 57,5 58,1 58,9 58,00 57,54 57,6 57,3 57 

líhnivost (%) 72,71 63,70 77,0 74,2 63,7 65,9 76,31 65,4 54,7 75 

 

Graf 40  Výsledky kontroly užitkovosti ČSCH 

 

 

Rezervní chovy koordinované VÚŽV   

Všechna zvířata jsou značena po narození křídelními známkami a později evidenčními kroužky  ČSCH. 

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 2017 byla skupina složena ze čtyř aktivních kmenů drůbeže a počítá se s dalším propojením se 

čtyřmi kmeny v MTD Ústrašice. 

Prakticky nulové líhnutí nových zvířat bylo ovlivněné nejistou situací zapříčiněnou výskytem ptačí 

chřipky s následnými veterinárními omezeními. Do příštího roku si chovatelé nechávají zvířata stejná 

jako v letošním roce, ze zvířat vylíhlých v roce 2017 vznikl pouze jeden nový kmen.  

Posouzení mladých zvířat a výběr do dalšího chovu bonitérem ČSCH probíhal v listopadu. Při výběru 

je preferována genetická diverzita s tím, že v selekci dalšího potomstva je nutné se zaměřit na 

popsané závady u rodičovského páru.  
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Hromadná KU drůbeže  

Tři kmeny byly chované ve venkovním prostředí, s celkovým počtem 16 slepic a 1 kmen celoročně 

držený v hale v  počtu 7 slepic. 

Průměrná roční snáška ve venkovních chovech byla u zvířat líhnutých v roce 2016 za sledované 

období 83 vajec na slepici 

 

Graf 41   Průměrná měsíční snáška vajec na jednu slepici v období od října 2016  do září 2017 
                u zvířat chovaných ve venkovních chovech (n=16) 

 

 

Chov drůbeže v hale bez výběhu 

Kmen je složený ze slepic líhnutých v roce 2015 a v hale je chovaný druhé snáškové období. 

Průměrná roční snáška u zvířat chovaných v hale bez výběhu v prvním roce byla 156 vajec na slepici, 

za sledované období 2017 poklesla na 99 vajec na slepici. 

Graf 42  Průměrná měsíční snáška vajec na jednu slepici chovanou v hale: 
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Hmotnost vajec 

Porovnání hmotnosti vajec mezi chovem dvouletých zvířat v hale a ročních zvířat chovaných ve 

venkovních podmínkách s možností výběhu je v následující tabulce a grafu: 

Tab 49 Hmotnost vajec z chovu v hale a venkovního chovu 

Měsíc X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Prům. 

hmotnost 

vajec (g) 

Venkovní 

chov 
41,0 47,0 52,0 50,0 52,2 50,3 51,0 50,1 5,7 49,9 53,8 54,2 

Halový 
chov 

53,5 53,7 54,0 54,2 54,4 54,55 49,0 55,0 55,3 55,5 55,5 55,8 

Graf 43 Hmotnost vajec z chovu v hale a venkovního chovu  

 

Testování užitkových vlastností ČZK v Mezinárodní testovací stanici drůbeže  
 

V roce 2017 nebylo provedeno centrální  líhnutí kuřat ani pro chovy klubu, ani pro rezervní populaci. 

Jedním z důvodů byla i nákazová situace v ČR ovlivněná výskytem  ptačí chřipky. Líhnutí si 

zabezpečovali chovatelé sami. 

 

V testovací stanici byl ukončen test užitkovosti založený v roce 2016, kdyby byly prověřovány skupiny 

slepic pocházející od čtyř chovatelů (p. Melč, p. Bukovský, p. Kosík a p. Pirkl), přičemž byla zahájena 

rotace kohoutů v rámci těchto 4 skupin. Ve snáškovém testu (hromadná snáška kmenů) byl 

aplikován světelný režim s prodlouženým světelným dnem. Snáška byla sledována od  23. týdnu věku 

nosnic a byla hodnocena v 12 čtyřtýdenních periodách, ukončena byla v 70. týdnu věku nosnic. 10 % 

snášky slepice dosáhly ve věku 149 až 156 dní.  

 

Základním ukazatelem kontroly bylo množství vyprodukovaných vajec na průměrný stav a průměrná 

hmotnost vajec.  Snáška vajec se pohybovala v rozmezí od nejnižší 95,8 ks po nejvyšší 117,0 ks na 1 

slepici.  

Průměrná hmotnost vajec se pohybovala se mezi 52,6 g a 56,0 g. Produkce vaječné hmoty na slepici 
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Součástí testu byla i individuální kontrola snášky, která byla provedena ve 4., 6., 8. a 10 periodě 

snášky. Výsledky IKU byly použity při výběru  potomstva do dalšího testu, kdy bylo vedle výsledku 

hodnocení exteriéru  přihlédnuto i k užitkovosti matek.  

Do nového testu byly zařazeny potomci od cca pěti nejlépe hodnocených matek z každé skupiny.  

 
 

Obr. 2  

Zařízení pro individuální kontrolu užitkovosti  

MTD Ústrašice 

 

Testování genetických zdrojů drůbeže v MTD je pro svoji 

objektivnost naprosto nezbytné, protože výsledky od 

jednotlivých chovatelů jsou zatíženy subjektivními 

podmínkami v chovech a prakticky žádný z chovů nemá 

bohužel podmínky pro celoroční individuální sledování 

snášky.  
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 České husy a české husy chocholaté 

 
foto Jitka Pikousová 

Obě plemena jsou dlouhodobě stabilizována, 

v  roce 2017 se podařilo pro příští období uznat 

několik nových chovů a zvýšit tak stavy GZ.      

Kvalita exteriéru populací obou plemen má již řadu 

let vysokou úroveň a je velmi vyrovnaná. Jediným 

problémem, který se však objevuje v současnosti 

pouze u malého procenta zvířat, je slabší pohlavní 

výraz některých houserů. Řešen je průběžně jejich 

radikální selekcí. Užitkovost zvířat je již mnoho let 

na téměř stejné úrovni. 

 

U obou plemen českých hus platí stejné zásady jako u českých slepic. Odpovědnost za jejich 

šlechtění má rovněž Český svaz chovatelů a ten ji realizuje prostřednictvím svého pobočného spolku 

– Klubu chovatelů českých hus. Základní principy šlechtění jsou v podstatě stejné jako u českých 

slepic. Ve všech chovech členů klubu je uplatňována koordinovaná plemenitba. Chovy jsou rozdělené 

na kmeny. Evidence chovných zvířat i odchovu je vedena jak v Klubu, tak v centrální Plemenné knize. 

Zvířata jsou evidována podle čísel registračních kroužků, odděleně po jednotlivých kmenech, 

s uvedením otců a matek. Kromě zvířat z chovů GZ eviduje Klub stejným způsobem i zvířata 

ostatních členů Klubu, kteří chovy jako GZ uznané nemají.  

V průběhu října a listopadu 2017 proběhlo uznávací řízení chovů GZ na rok 2018. Z chovů uznaných 

pro rok 2017 byly zrušené z důvodu nečinnosti a nekomunikace s Klubem a Plemennou knihou 

drůbeže čtyři chovy. Naproti tomu byly mezi GZ zařazeni 4 noví chovatelé, tři u českých hus a jeden 

českých hus chocholatých. Počet chovů, kmenů i chovných zvířat u obou plemen hus tak zůstává 

v podstatě stejný jako v roce 2017. 

Graf 44  Vývoj početních stavů GZ hus 
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 Tab.  50 Kontrola užitkovosti ČSCH 

plemeno 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

česká husa: 

prům. počet odchovaných housat 6,3 6,5 5,8 6,4 5,8 6,2 6 7,3 6,1 

prům. hmotnost vajec (g) 159,6 164,6 172 168,4 164,6 162,6 164,5 160,7 159,7 

líhnivost (%) 61,2 59,8 50,1 56,7 57,6 63,9 63,6 64,8 61,9 

česká husa chocholatá: 

prům. počet odchovaných housat 8 7 7,5 6,8 5,8 6,7 5,2 4,7 3,9 

průměrná hmotnost vajec (g) 168,3 161,5 161,9 161,5 164,6 165,5 160 160,1 169,4 

líhnivost (%) 61,3 59,9 60,3 60,2 57,6 65,2 71,9 77,9 57,4 

 

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.  

Žádný z chovů nebyl postižen opatřeními souvisejícími s výskytem ptačí chřipky. 
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Linie drůbeže hybridizačních programů 

Experimentální inbrední a outbrední linie kura 

 

Kachny TTH Strkov, foto Jitka Pikousová  

Na základě žádosti podané Svazem chovatelů 

drůbeže České republiky jako Uznaného 

chovatelského sdružení byly rozhodnutím 

Ministerstva zemědělství ČR od 1.1.2008 

zařazeny do Národního programu uzavřené 

výchozí linie drůbeže využívané v rámci 

Uznaných šlechtitelských chovů v ČR, celkem 

19 linií nosného typu slepic, 7 linií kachen a 5 

linií hus.  

Experimentální inbrední a outbrední linie kura 

jsou chráněny jako unikátní genetický 

materiál v ústavu molekulární genetiky 

Akademie věd ČR. 

 

Účastníky programu jsou: 

Sebol s.r.o. Náměšť n/O (kachny RITO), Kachní farma Strkov s.r.o. (kachny TTH), Rybářství Nové 

Hrady (novohradská husa NH 2829, 2821), Avigen s.r.o. Žabčice (nosné slepice MORAVIA), Líheň 

Studenec s.r.o. Studenec (nosné slepice DOMINANT), Líheň Studenec s.r.o. Dolní Cerekev (nosné 

slepice HORAL). 

Zachování uzavřených samostatných linií využitelných  pro výživu a zemědělství (byť  na omezené  

části trhu) nabývá v poslední době opět na významu i pro sektor  samozásobitelství a  uplatnění 

v alternativních výrobních podmínkách (ekochovy).  Z odborného hlediska jsou tyto chovy významné 

i z pohledu uchování gramotnosti v šlechtitelství a plemenářské práci u drůbeže  v ČR. 

Jako genetický zdroj je uznáno také 20 inbredních linií (CB,CC, CB.7, CB.R1, CC.R1, CC.R2, CC.13, 

CB.9, CB.15, CB.R4, CC.R4, CB.R5, CC.21, CB.ev17, CC.ev17+, WA, M, L15B, H6, BLi ) a 3 outbredních 

linií (BL, SH, P) kura na pracovišti Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. Jejich unikátní genotyp je 

předurčuje k využití ve vývoji diagnostických metod ve veterinární vědě, výzkumu i praxi. 

Chovy nejsou dotovány, jedinou formou podpory v posledních 3 letech bylo poskytnutí příspěvku na 

rozšířenou vakcinaci provedenou  vzhledem  k nákazové situaci nad rámec státem nařízených 

vakcinací ve šlechtitelských chovech, a to každý rok pouze v jednom z chovů dle rozhodnutí  SCHD 

ČR  dle aktuální situace.  

 

Dopady výskytu ptačí chřipky na ŠCH kachen  firmy SEBOL s.r.o.  

V lednu 2017 byly utraceny veškeré kachny zastavené do kontroly  koncem roku 2016 - provedena 

celková depopulace farmy. K tomuto řešení se přistoupilo vzhledem k tomu, že nebylo možné 

odhadnout  dobu karantény a možnost realizace  násadových vajec nebo kachňat. Případná 

vakcinace by znamenala likvidaci firmy, protože od  vakcinovaného hejna by nebylo možné prodávat 

žádný chovný materiál. 
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Po ukončení karantény a všech nařízených opatření SVS v březnu 2017 bylo do ŠCH zastaveno 

potomstvo linií, které bylo v době propuknutí AI na jiné farmě jako rezerva. Díky tomu byly všechny 

sledované linie zařazené do národního programu GZ zachovány další chov mohl pokračovat. 

Vyčíslená škoda na kachnách, kachňatech, násadových vejcích v líhních i ve skladu a na ostatních 

nákladech (např. závěrečná dezinfekce farmy a líhně a odvoz utracených kachen a likvidovaných 

násadových vajec stála více než 500 tis. Kč) na zhruba 3 miliony Kč  a tato škoda byla nárokována a 

postupně uhrazena z nákazového fondu ministerstva zemědělství. 

Další nepřímé škody vznikly ztrátou části dlouhodobých odběratelů a přerušeném komerční produkce  

na několik měsíců. 

Příspěvek podpory z Národního programu ve výši 196 000 byl poskytnut na podporu obnovení chovu 

z rezervní farmy. 

 

Výstava Náš chov Lysá nad Labem 

Tématem expozice byly ukázky genetických zdrojů, které nejsou příliš často jako genetické zdroje 

prezentovány  - výchozích linií hybridizačních programů a koncové produkty těchto programů – 

komerční hybridní linie slepic, hus a kachen. Expozice se setkala s velkým zájmem chovatelů, téměř 

všechna zvířata byla po ukončení výstavy odprodána zájemcům. Příjem za tato zvířata byl zaúčtován 

jako příjem z činnosti Národního střediska pro genetické zdroje. 

 

Obr. 3 Část expozice  v Lysé nad Labem 
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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 2017 projednala a schválila Šlechtitelská rada pro chov ryb Rybářského sdružení České 

republiky (31.8. ve FROV JU, MEVPIS ve Vodňanech) žádosti chovatelů o finanční podporu MZe ČR v 

rámci Programu 6, části B. 1.16 Ryby na uchování genetických zdrojů ryb v živých genových bankách 

celkem u 9 druhů ryb (kapr obecný, lín obecný, pstruh duhový, pstruh obecný, 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 2017 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu GZ vyzy velké, na  Rybářství Mariánské 

Lázně s.r.o. kryokonzervace GZ síha peledě. Plánovaná kryokonzervace pstruha obecného Tepelské 

populace se pro nedostatečné množství získaného spermatu neuskutečnila, získaný reprodukční 

materiál byl využit k obnově hejna. 

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 2017 byly provedeny analýzy k ověření 

genetické čistoty  a variability u těchto genetických zdrojů ryb: 

Tab. 51     Kontrola genetické čistoty ryb 

Genetický zdroj Chovatel Chov Počet ryb Výsledek 

Pstruh potoční – Šumavská 

popul. 
ČRS MO Husinec Husinec 60 

Výsledky odpovídají 

předchozím analýzám 

Kapr Třeboňský šupináč Rybářství Třeboň, a. s. 
Chlum u 

Třeboně 
130 

Výsledky odpovídají 

předchozím analýzám 

Lín táborská linie Rybářství Třeboň, a. s. 
Mladá 

Vožice 
120 

Výsledky odpovídají 

předchozím analýzám 

Vyza velká, remont FROV JU 
VÚRH 

Vodňany 
49 

Nalezeno 6 spontánně 

triploidních jedinců 
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Dále byly odebrány vzorky tkání genetických zdrojů ryb do genové banky: 

Tab.52   Odebrané vzorky tkání genetických zdrojů ryb do genové banky 

Druh Lín obecný Kapr obecný Pstruh potoční 

Plemeno táborská linie TřŠ „Šumavská populace 

Chovatel Rybářství Třeboň, a. s. Rybářství Třeboň, a. s. ČRS MO Husinec 

Chov Mladá Vožice Chlum u Třeboně Husinec 

Druh tkáně krev krev sval 

Fixativum ethanol ethanol ethanol 

Počet vzorků 10 10 20 

 

Vzorky jsou deponovány v laboratoři genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. 

 

Tab. 53  Aktualizace databáze chovatelů a chovů genetických zdrojů ryb 2015 

Plemeno Chovatel Chov 
Počet 

kmenových 

hejn 

Kapr obecný 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 6 

KINSKÝ Žďár, a.s.  Žďár nad Sázavou 2 

Rybářství Nové Hrady s. r. o.  Trhové Sviny,  k.ú. Žár 1 

Rybářství Třeboň a.s. Lutová, Mokřiny 2 

Rybníkářství Pohořelice, a.s. Velký Dvůr, Pohořelice 2 

Pstruh duhový 

Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.  Planá u Mariánských Lázní 2 

Klatovské rybářství a.s. Žichovice 1 

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. Litomyšl Nedošín 1 

Pstruh obecný  
potoční 

Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. Teplá 4 1 

Český rybářský svaz, Jihočeský územní 

svaz, České Budějovice 
Husinec 1 

Klatovské rybářství a.s. Ostružná, Žichovice 1 

Správa Národního parku a CHKO Šumava rybí líheň Borová Lada 1 

Lín obecný 

Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. 
Planá u Mariánských Lázní, 

Toužim 
1 

Rybářství Třeboň a.s. Milevsko 1 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 6 

Sumec velký Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 2 

Síh maréna Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. Toužim 1 

Síh peleď 
Rybářství Mariánské Lázně s.r.o. Toužim 1 

KINSKÝ Žďár, a.s.  Žďár nad Sázavou 1 

Jeseter malý 
Rybníkářství Pohořelice a.s. Velký Dvůr, Pohořelice 1 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 1 
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Tab. 54   Souhrnný počet genetických zdrojů  dle hlášení chovatelů 

Plemeno (název - zkratka) Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

  
Počet plemenných 

ryb 
Počet plemenných 

ryb 
Počet plemenných  

ryb 

KAPR jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

C 434 137 159 86 128 58 94 

C 435 128 147 80 137 60 85 

Jihočeský lysec - BV 62 58 35* 57* 152 171 

Jihočeský kapr šupinatý - C73 64 78 61 78 71 84 

Mariánskolázeň.kapr šupinatý - ML 523 299 785 429 587 337 

Milevský lysec - MV 70 60 80 60 140 80 

Pohořelický lysec - PoL 216 215 633 521 428 338 

Telčský lysec - Te 70 84 48 91 59 61 

Třeboňský šupináč - TŠ 222 187 238 196 354 209 

Žďárský šupináč - Žď-Š 58*** 57*** 145 151 201 218 

Žďárský lysec - Žď-L 112*** 95*** 129 131 140 188 

LÍN   

Hlubocký - H 196 197 185 166 185 166 

Kož.92 150 150 124 83 124 83 

Mariánskolázeňský - ML 160 110 160 110 160 110 

Modrý - MO 500 501 200 150 200 150 

Táborský - T 206 247 184 137 104 57 

Velkomeziříčský - VM 70 82 104 61 104 61 

Vodňanský - V 60 60 154 49 84 49 

SUMEC   

Hodonínský - H 77 78 70 75 68 68 

Vodňanský - V 60 60 190 190 130 130 

PSTRUH DUHOVÝ   

Pd M 90 40 90 40 90 40 

Pd D66 580 170 320 120 90 40 

PdD 75 1800 130 1950 120 2700 700 

PSTRUH POTOČNÍ   

Šumavská populace - PoŠ 162 1681 1437 1482 1312 1315 

Tepelská populace - PoT 600 400 600 400 600 400 

SÍH   

Síh severní maréna - čistý druh 150 57 100 50 300 250 

Síh peleď - čistý druh 520 250 350 250 100 50 

JESETEŘI   

Jeseter malý - čistý druh 529 486 895 916 881 873 

Vyza velká - čistý druh 6 6 66 64 66 64 

 121 rem**     

** zatím jen remont bez možnosti rozlišit pohlaví (pozdní dospělost) 
*** chybně vyplněná hlášení chovatelů do ÚE, neodrážejí skutečný stav  
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Propagace plemen 2017 

 For fishing. 16.-19.2.2017. Praha, Výstaviště PVA Letňany. Prezentace činností fakulty včetně 

posterů o genetických zdrojích ryb. 

 Rybaření.  23.-26.3. 2017. Brno, Brněnské výstaviště. Prezentace činností fakulty včetně posterů 

o genetických zdrojích ryb. 

 Vodňanské rybářské dny, 24.  – 27. 5. 2017. Expozice okrasných druhů ryb včetně GZ a jeseterů, 

den otevřených dveří 27.5. 

 Bosch Fresh Festival 6.-7.5., 2017  výrobky z ryb 

 Příběh potravin, 10.6. 2017 dětský den s fakultní prodejnou ryb, výrobky z ryb, ukázka zpracování 

kapra. 

 účast na 44. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 24.8.- 29.8. 2017.  

Prezentace činností fakulty včetně posterů o genetických zdrojích ryb. Ukázka GZ ryb ve 

spolupráci se VÚŽV, v.v.i. 

 

Problematika genetických zdrojů ryb je výzkumně řešena v rámci projektů: 

 MŠMT LO1205 Udržitelnost excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (01/2014-

12/2018, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) 

 GAČR P502/13/26952S Indukce chimérismu pomocí transplantace zárodečných kmenových buněk 

u kriticky ohrožených jeseterů za účelem jejich zachování (02/2013–12/2017, odpovědný řešitel 

doc. Ing. Martin Pšenička, PhD.) 

 GAČR 15-12034S Evolučně primitivní mechanismus spermií jeseterů k dosažení oplozeníschopnosti 

(2015-2017, odpovědný řešitel Dr.h.c Jacky Cosson, Ph.D.) 

 GAČR 16-02407Y Transferrin v semenné plazmě kapra a jeseterů nám může pomoci identifikovat 

význam některých proteinů při zmrazování rybích spermií (2016-2018, odpovědný řešitel MSc. 

Ping Li PhD) 

 GAČR 16-03754S Evoluce kapacitace spermií: průkopnická studie u taxonomicky izolovaných paryb 

(2016-2018, odpovědný řešitel Ing. Marek Rodina Ph.D.) 

 GAČR 17-19714Y Jaderný transfer u ryb: šance pro obnovení mizejících druhů jeseterů (2017 – 

2019, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.) 

 GAJU 125/2016/Z Nové metody a biotechnologické přístupy v reprodukci a genetice ryb II. (2016 

– 2018, odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.) 

 NAZV, QK1710310 Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury 

s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb (2017 – 2021, odpovědný 

řešitel: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.) 

 NAZV,  QK1710114 Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného – diagnostika a prevence 

(2017 – 2021, odpovědný řešitel: MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.) 

 

Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2018 

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 a je součástí Národního programu na programové období 2018 – 2022. 
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VČELA MEDONOSNÁ KRAŇSKÁ   

 

foto Veronika Souralova 

Realizace programu v roce 2017 byla, 

zejména na počátku roku, doprovázena 

diskusí kolem novely zákona č. 154/2000 Sb. 

ve znění zákona č. 60/2017 Sb. (Plemenářský 

zákon). Na základě poslaneckého návrhu po 

ostré a emotivní debatě byl schválen odstavec 

(4) paragrafu 20 tohoto znění: 

 K plemenitbě včel se používá přirozená 

plemenitba nebo inseminace včelích matek. K 

plemenitbě včel mohou být využívána pouze 

plemenná včelstva nebo sperma včely 

medonosné kraňské." 

V chovech s genovými zdroji včely kraňské se nevyskytly žádné zásadní problémy. V chovech byl 

pokusně poprvé aplikován přípravek Varromed (výrobce Beevital). Plně účinné je zatím zimní ošetření 

včelstev amitrazem a v chovech byl rovněž aplikován Formidol (aktivní látka kyselina mravenčí). 

Neradostná je nákazová situace moru včelího plodu. Již tři chovy zapojené do Národního programu 

jsou v blízkosti likvidovaných ohnisek moru, takže se částečně (Žeravice a nově i Liběchov) nebo 

úplně (Zubří) dostaly do ochranných pásem moru včelího plodu. Všechna včelstva byla během roku 

opětovně vyšetřena mikrobiologicky a původce nákazy nebyl nalezen. Nebezpečná nákaza, hniloba 

včelího plodu, jejíž výskyt byl po 35 letech opět evidován v ČR v Peci pod Sněžkou v roce 2015, se 

zatím nešíří, takže ani genetické zdroje hnilobou ohroženy aktuálně nejsou.  

Do aktivit národního programu je zapojeno 7 šlechtitelských chovů.  

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 jsou 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.  

Celkové hodnocení chovu: chov je na dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

Šlechtitelský chov Skřivánek 

Péče o včelstva stanice včetně plemenných včelstev a genetických zdrojů je dobře zajištěna. 

Pracovníky z Dolu byla zajištěna inseminace dvou sérií matek pro zajištění kontinuity plemenného 

materiálu. Chov není v současnosti ohrožen nemocemi plodu z okolí, nález varroázy i nosemózy je 

v normálních mezích. Chov i nadále pokračuje v postupné obnově úlového vybavení a dalšího 

chovatelského zařízení. Chov je zapojen do pokusů běžících výzkumných projektů NAZV a TAČR. 

Celkové hodnocení chovu:  Chov má plné předpoklady pro plemenářskou práci, GZ zde nejsou 

aktuálně ohroženy. 
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Šlechtitelský chov Liběchov 

V blízkosti chovu (ve Štětí) se vyskytl mor. Ohnisko bylo zlikvidováno, ale ochranné pásmo zasahuje 

dvě včelnice chovu Liběchov. Chov bude normálně probíhat i v sezóně 2018, ale se zvýšeným 

dohledem ze strany chovatele i KVS. Chov podpoří snížení infekčního tlaku  postupnou výměnou úlů 

a důslednou dezinfekcí celého zařízení. Stav včelstev a rozsah testování je v souladu s metodikou. 

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 je zapojen též do křížových testů rezistence.  

Celkové hodnocení chovu: chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

Šlechtitelský chov Kývalka 

V sezóně 2017 byla zdrojem biologického materiálu pro velmi náročné pokusy v rámci výzkumných 

projektů VÚVč, Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Palackého v Olomouci. Inseminace je v 

chovu zajištěna částečně vlastní silou, při větších sériích Daliborem Titěrou 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 také 

ostatní nákazy jsou pod kontrolou.  

Celkové hodnocení chovu: chov je stabilní, na velmi dobré úrovni. GZ zde jsou v dobré péči.  

Šlechtitelský chov Přerov - Žeravice 

Zvýšenou pozornost formou profylaktických vyšetření včelstev  měli na původce moru stále trvá. Na 

jednom stanovišti včelstev byl detekován původce moru v titru 102 CFU/gram bez výskytu klinických 

příznaků. Na stanovišti a v celém chovu bude zesílen komplex profylaktických opatření. 

Celkové hodnocení chovu: chov je na stabilní, velmi dobré plemenářské úrovni.  

Šlechtitelský chov Pekařov 

Pracoviště je vybaveno potřebnou technikou pro morfometrické hodnocení exteriéru včel a dále 

modernizuje své vybavení. Veřejně přístupná je databáze morfometrických rozborů plemenných 

včelích matek v chovech na adrese: 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. 

Celkové hodnocení chovu: chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde jsou částečně ohroženy. 

Šlechtitelský chov Zubří 

Podmínky v chovu Zubří jsou vzhledem k vyšší poloze tvrdší, naopak pastevní základna je mírně 

nadprůměrná. V okolí přetrvávají ochranná pásma moru včelího plodu, takže chov udržuje GZ ale 

neprodává matky jiným chovatelům. Potřebné diagnostické vzorky jsou pravidelně zasílány k 

vyšetření a profylaktické zásahy jsou na výborné úrovni. Inseminaci provádí vedoucí chovu sám.   

Celkové hodnocení chovu: chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

 

 

http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm
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Školení vedoucích chovů 

Porada vedoucích chovů s genetickými zdroji proběhla ve dnech  21. a 22. února 2017 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 

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 a požadavky výzkumných projektů NAZV. Byl sestaven předběžný plán 

inseminací v chovech, které využívají externí inseminační službu.  

Dne 1. března 2017 proběhl tradiční aktiv vedoucích šlechtitelských chovů včel. Porad se zúčastnilo 

62 vedoucích těchto chovů. Účastníci byli seznámeni s novými poznatky o teoretických základech 

plemenného chovu včel a se zkušenostmi z praktického chovu, s výsledky kontrolních návštěv a 

plánem kontrol na další období a opětovně upozorněni na nezbytnost vedení předepsané formy 

dokumentace a provádění testů podle Příručky plemenářské práce. Do chovatelského řádu byla 

zakotvena povinnost podrobit se vnitřním auditům, které by pomohly předcházet nedostatkům při 

kontrolách prováděných Státním zemědělským intervenčním fondem.  

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 parametry 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 

Pro podporu seriózní odborné diskuse o plemenném chovu včel a o případných dovozech včelích 

matek byl realizován výzkumný projekt TAČR č. TA04020317. Poslední systematický průzkum 

plemenné příslušnosti včel na území České republiky byl prováděn před padesáti lety. Morfometrický 

rozbor vzorků od včelařů ukázal, že včelaři chovají pestrou směs kříženců. Náš současný projekt, 

který proběhl pod vedením Katedry zoologie a rybářství České zemědělské univerzity, byl zakončen 

několika výstupy.  Odběrem vzorků včel odchycených na kvetoucích rostlinách ve čtvercové síti v celé 

republice byly získány podklady pro mapu plemenné příslušnosti včel na celém území republiky.  

Analýza DNA byla provedena v oblasti Šumavy a Novohradských hor, kde bylo možné očekávat 

poslední zbytky původní populace včel. Z grafů je zřejmé, že i v této oblasti je kraňka  naprosto 

dominujícím plemenem a v relativně „čisté“ podobě.  

 

 

 

Mapy jsou přístupné na adrese http://arcg.is/bKLWj 

 

 

  

http://arcg.is/bKLWj
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Obr. 4 Zastoupení včely kraňské v populaci ČR podle morfometrie 

 

Ostatní aktivity 

Spolupráce s rakouskými, německými a maďarskými chovateli včely medonosné kraňské v roce 2017 

pokračovala opět formou pracovních setkání. Inseminační službu jsme mohli poskytnout  tradičně 

v chovech pánů Klause, Wurma a Kodyma (AT), Luffa, Beera (D), v Kecskemetu (H), nově v Bernu 

(CH). 

Dva kurzy inseminace připravené VÚVč proběhly na Veterinární fakultě Univerzity v Bari (IT). 

V roce 2017 byla opět provedena řada dalších morfometrických rozborů pro tuzemské i zahraniční 

zájemce o problematiku genofondu včel.  
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Výroční zpráva byla projednána na Radě genetických zdrojů dne 8 března 2018. 


