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Plánované aktivity Národního programu zvířat v roce 2010 
Pro rok 2010 byly schváleny následující aktivity: 

● vytvoření záchranného nukleu krav původního typu českého strakatého skotu  

● pokračování v projektu regenerace u české červinky  - odchov jalovic z embryotransferu 
 zahájení výroby nových embryí, odchov a výběr plemenných býčků z embryotransferu 
a umístění na inseminační stanici (účelové hospodářství VÚŽV v.v.i., ČZU Praha)   

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

● sběr a uskladnění dalších biologických vzorků pro molekulárně genetický popis plemen nově 
zařazených do genetických zdrojů 

● zajištění kryokonzervace genetického materiálu  české červinky ( inseminační dávky, embrya, 
somatické buňky ) 

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

● zajištění kryokonzervace inseminačních dávek starokladrubských koní - 4 hřebci ohrožených 
linií 

● zajištění kryokonzervace inseminačních dávek ryb a jejich uskladnění v kryobankách 
● zabezpečení provozu centrální banky genetických zdrojů v Bance semene ČMSCH a.s., 

v Hradištku  
● ověřovací provoz propojené databáze vzorků zařazovaných do kryobank 
● doplňování databanky genetických zdrojů a poskytování dat do navazujících databází EFABIS 

a FAO-DADIS 
● zajištění systému řízeného připařování u drůbeže (centrální líhnutí, výměna plemeníků) 
● pokračování v ověření modelových výkonnostních zkoušek vyššího typu pro chladnokrevné 

koně (3. rok) 
● plnění mezinárodních povinností a zastupování ČR na pravidelných jednáních: workshop 

Národních koordinátorů v rámci konference EAAP – Barcelona, pravidelná jednání Steering 
Committee ERFP, spolupráce na přípravě evropských a globálních projektů FAO a ERFP, 
jednání komise genetických zdrojů při FAO, jednání odborných pracovních skupin pro ABS 
(Access and Benefit Sharing) v rámci CBD  

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

● kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací   
● zvyšování informovanosti veřejnosti a podchycení veřejného zájmu, zejména u dětí 

a mládeže, o problematiku ochrany formou přípravy a poskytování cíleně koncipovaných 
výukových materiálů (účast v systému EVVO) 

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

● zpracování výroční zprávy za rok 2010 o realizaci NP a její projednání v RGŽZ zpracování nové 
koncepce Národního programu v souladu s povinnostmi plynoucími z Globálního akčního 
plánu FAO pro živočišné genetické zdroje a navazujícího návrhu prováděcích metodik řízení 
genetických nukleů těchto zdrojů 
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Činnost Národního referenčního střediska (NRS)  

Jednání Rady genetických živočišných zdrojů  

V roce 2010 se konalo zasedání Rady 25.3., které projednalo výsledky Národního programu za rok 
2010 (výroční zprávu NP),  zajištění aktivit a jejich financování v roce 2011.  

Mezinárodní aktivity 

Program genetických živočišných zdrojů FAO-OSN (UN-FAO Global Plan of Action for Animal 
Genetic Resources) 

VÚŽV v.v.i. jako Národní referenční středisko uchování a využití genetických zdrojů hospodářských 
zvířat přímo spolupracuje s organizací FAO – OSN na zajišťování Globálního akčního plánu pro 
genetické živočišné zdroje.   

V roce 2010 se konalo pravidelné zasedání Pracovní skupiny pro živočišné zdroje (ITWGAnGR)  FAO 
(Řím, 22.-27. listopadu), které projednávalo postup implementace Globálního Akčního Plánu a 
koordinaci aktivit s Úmluvou o biologické rozmanitosti OSN ve věci Mezinárodního režimu přístupu ke 
genetickým zdrojům (ABS-CBD). Nagojský protokol, který v listopadu 2010 byl přijat na jednání 
Úmluvy předpokládá mj. vytvoření  specifického systému přístupu k zemědělským genetickým 
zdrojům které jsou v kompetenci FAO, proto bylo rozhodnuto urychleně začít pracovat na jeho přípravě. 

Expertní skupina ABS, jejímž pozvaným členem byl i národní koordinátor ČR, se proto návazně na 
jednání ITWGAnGR sešla začátkem prosince v nizozemském Wageningenu. Z uvedených jednání 
plyne povinnost v roce 2011 vypracovat první národní zprávu o implementaci GPA, tj. zpracování a 
plnění Národního akčního plánu. 

Dva pracovníci Národního koordinačního střediska se dále zúčastnili školení s praktickou instruktáží 
zaměřenou na kryokonzervaci (odběry ID drůbeže, metody mrazení ID v terénních podmínkách, 
metody získávání semenných dávek extrakcí epididymálních tkání odebraných v nestandardních 
situacích -nutné porážky, jatky, a metody konzervace somatických tkání před laboratorním 
zpracováním) v nizozemském Centru pro genetické zdroje v Lelystadu. 

Evropské regionální středisko pro genetické zdroje (ERFP) 

Pravidelné jednání ERFP se konalo při Výroční konferenci EAAP v řeckém Heraklionu  21.-23.srpna. 
Činnost sekretariátu ERFP po příští funkční období 5 let bude zajišťovat Informační a koordinační 
středisko biodiverzity při Federálním německém úřadu pro zemědělství a potraviny (IBV – BLE) 
v Bonnu. Byly navrženy některé strukturální změny, nový systém financování, formulovány priority a 
akutní problematiky k řešení, na nichž se VÚŽV v.v.i.  bude v rámci svých povinností národního 
koordinačního pracoviště podílet.    

Propagace  a veřejná informovanost 
Problematika genetických zdrojů je průběžně zdůrazňována v řadě publikací, týkajících se  
jednotlivých plemen a druhů hospodářských zvířat, zejména ve specializovaných časopisech (Náš 
chov, Chovatel, Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz, Jezdectví, Koně apod.). 
Informační a propagační materiály byly jako každoročně připraveny a distribuovány v průběhu výstav 
Jaro s koňmi (Lysá n.L.), Techagro Brno a Země živitelka v Českých Budějovicích.  
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Prezentace genetických zdrojů na výstavě „NÁŠ CHOV 2010“ 

Rok 2010 byl vyhlášen OSN Mezinárodním rokem biodiverzity (biologické rozmanitosti). To bylo 
jedním z důvodů pro uspořádání výstavy – přehlídky původních českých plemen 
hospodářských zvířat zařazených do Národního programu ochrany genetických zdrojů. 

Tato přehlídka genetických zdrojů se uskutečnila v rámci 15. ročníku výstavy „Zemědělec/ Náš chov“ 
ve dnech 7.- 10. 2010 v Lysé nad Labem ve spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz v ČR, Českým 
svazem chovatelů,  Výzkumným ústavem včelařským a Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity. 

Zástupci všech  plemen genetických zdrojů skotu, koní, ovcí, koz, prasat, králíků, nutrií a drůbeže byli 
vystaveni v expozicích věnovaných speciálně genetickým zdrojům hospodářských zvířat. Ukázky ryb 
byly vystaveny v akvariích. Expozice byly doplněny komentovanými přehlídkami zvířat na venkovním i 
vnitřním předvadišti.  

Takto ucelená prezentace genetických zdrojů se uskutečnila poprvé a u návštěvníků se setkala 
s velkým zájmem. Ocenění z přehlídky zvířat získala kolekce přeštických prasat z nukleového chovu 
VÚŽV,v.v.i. v Kostelci nad Orlicí. 

Po celou dobu výstavy byla přehlídka  původních českých plemen hospodářských zvířat doplněna 
o doprovodný program se zaměřením na prezentaci genetických zdrojů. 

Ve čvrtek 7.10. se uskutečnila ochutnávka specialit z nutriího masa (např. klobás, rolád, šunky aj.). 
Přípravy i finální realizace a propagace se ujal dlouhodobý a úspěšný chovatel nutrií pan Jaroslav 
Klimeš. 

Na čtvrteční a páteční dopoledne byl připraven program pro žáky 1.stupně základních škol – „Na 
českém statku“, kterého se zúčastnilo na 900 dětí. Dětský program byl složen z naučné stezky 
s informačními tabulemi, poznávací soutěže o ceny, a výtvarné soutěže, která probíhala po celou 
dobu výstavy. Nejlepší z více než 300 výkresů byly rovněž oceněny. 

 8. říjen byl na výstavě „NÁŠ CHOV“ Dnem genových zdrojů. V doprovodném programu proto byla 
zařazena  přednáška o Národním programu ochrany genetických zdrojů zvířat. 

Den včel se včelařských seminářem v doprovodném programu se uskutečnil 10. října. 

Takto ucelená prezentace genetických zdrojů se uskutečnila poprvé a u návštěvníků se setkala 
s velkým zájmem. Ocenění z přehlídky zvířat získala kolekce přeštických prasat z nukleového chovu 
VÚŽV,v.v.i. v Kostelci nad Orlicí. 

Činnost ostatních subjektů 

Sdružení SRAZ - Toulcův dvůr 

V rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů  nadále 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 
2010 pokračovaly programy pro školy všech stupňů zaměřené na hospodářská zvířata se 
zdůrazněním významu původních plemen a současně jejich odbornou prezentací. 
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Pro informovanost veřejnosti (každoroční návštěva okolo 20 000 osob, zejména rodin s dětmi) je 
vybudována naučná stezka s informačními panely, které seznamují návštěvníky s národními plemeny 
hospodářských zvířat. 

Seznam chovných zvířat českých plemen na farmě Toulcova dvora v roce 2010: 

Huculský kůň : 12 klisen, 4 hříbata odchov  
Česká červinka : 1 kráva  
Přeštické prase : 2 prasnice 
Ovce původní valaška : 1 beran, 4 bahnice 
Koza bílá krátkosrstá : 1 kozel a 3 kozy bílé 
Králíci : český černopesíkatý (4); český strakáč (2); český červený (3) 
České husy : 3 husy 
Česká zlatá kropenatá slepice : 1 kohout , 15 slepic  

Souhrnný přehled o aktivitách Sdružení SRAZ, Toulcův dvůr v roce 2010: 
• 160 výukových programů, kterých se zúčastnilo více jak 2.600 dětí  
• spolupráce s téměř 300 studenty VŠ, kterým byly zajištěny odborné a učební praxe a semináře 
• realizovány byly dva semináře pro pedagogy  
• připraveno a realizováno bylo celkem 13 výchovných a osvětových akcí pro širokou veřejnost, 

kterých se zúčastnilo přes 4.500 osob. 

Centrum rozvoje chovu slezského norika 

Konference FECTU ve Velké Británii 

Ve dnech 19. až 21.3. 2010 byli členové Centra účastníky mezinárodní konference FECTU jako 
zástupci přistupující organizace. Konference se konala ve Velké Británii, jejíž Britsh Horse Loggers 
byla hostitelskou organizací. Účastníci konference velmi oceňovali metodiku  vypracovanou Centrem, 
jejíž model se stane platformou pro regeneraci jiných chladnokrevných plemen v Evropě. Vzhledem 
k tomu, že tažná síla koně je v evropském měřítku obnovitelným zdrojem energie nejen 
v organickém zemědělství, bude podle této reálné skutečnosti FECTU při své další mezinárodní 
spolupráci postupovat. 

Další mezinárodní setkání 

7.7. 2010 navštívil Centrum v Pěčíně pan Stanislaw Baraniok, vedoucí polské organizace pro pracovní 
koně a redaktor odborného časopisu, který byl v České republice na pracovní reportážní cestě. 

8.8.2010 se v Pěčíně setkala s účastníky konference FECTU ing. Gražyna Polak a prof. Ela  Martyniuk 
z polského Instytutu zootechniki ve Waršavě. Cílem pracovního setkání byla výměna informací 
o výcviku a chovu SN jako GZ v záměru Centra.  

Výstava NÁŠ CHOV v Lysé nad Labem 

Ve dnech 7.-10.10.2010 zajistilo Centrum předvedením chovných koní na ruce a praktickou ukázkou 
v programu na předvadišti v párové zápřeži s improvizovaným kmenem. Komentář k ukázce sděloval 
divákům původní cíl vzniku plemene SN, historické možnosti využití a současné využití, užitkové 
vlastnosti ve vztahu ke společnosti a termín „obnovitelný zdroj energie“.  

Soustředění a akce pro veřejnost 

Soustředění se během roku omezila na begatrekkingový výstup na vrchol Zakletý v Orlických horách, 
kdy trasu zdolaly všechny kategorie koní od věku dvou a půl roku. Součástí soustředění (30.-31.10.) 
byl tréning v begacrossu – disciplině podobné potažní práci s výřezem kmene v terénu. Sledovaná 
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skupina mladých klisen po vybraném hřebci mezi ostatními koňmi v soustředění vykazovala výborné 
užitkové vlastnosti. Další prezentace plemene SN jako genetického zdroje uskutečnilo Centrum: 

- publikace v odborném tisku – Equichannel  
- Královéhradecké krajské dožínky – v programu dožínek 18.9.2010 bylo zajištěno vystoupení 

nazvané „ Setkání dvou koní“. Teplokrevný hřebec 723 Przedswit Primus (ZH Písek) s jezdkyní 
Vandou Svobodovou a slezskonorická klisna Stanga Lola (Hradčany,s.h.) s vodičem Josefem 
Svobodou demonstrovali odlišnosti v tělesné stavbě a ve využití dvou odlišných typů koní. 

- Dětský domov Potštejn - semináře a praktické lekce připravované Centrem pro děti z DD 
Potštejn 

Děti z DD Potštejn se i v roce 2010 aktivně zúčastnily begatrekkingové aktivity Expedice Zakletý. 

Kryokonzervace  
Kryokonzervace představuje ideální doplňkový způsob konzervace genofondu plemen zahrnutých do 
NP GŽZ. Uchováván je jak reprodukční materiál - inseminační dávky a embrya, tak materiál určený 
zejména pro charakterizaci a popis genetických zdrojů, monitoring změn v populacích a studium 
užitkových vlastností plemen na molekulárně-genetické úrovni, zejména krev, sliny, srst a další tkáně 
pro izolaci DNA. Pro předpokládaný rozvoj moderních reprodukčních biotechnologií se ve stále větší 
míře realizuje i konzervace  somatických buněk.   

Pracoviště Kostelec nad Orlicí 

V roce 2010 bylo u pěti kanců plemene Přeštické černostrakaté provedeno celkem 16 odběrů 
semenných dávek za účelem kryokonzervace pro potřeby Národního programu genetických zdrojů. 
Tři z těchto kanců (PIT 251, PIT 252, SC 151) jsou umístěni ve šlechtitelském chovu při VÚŽV 
v Kostelci nad Orlicí. Další dva kanci (ARR 23 a MSP 18) pochází z chovu V. Dvorce (Částkov). Od 
všech těchto kanců bylo v roce 2010 získáno a úspěšně zamraženo celkem 1068 pejet. 

Na pracovišti šlechtitelského chovu při VÚŽV v Kostelci nad Orlicí byli zařazeni do plemenitby mladí 
kanci ARR 25 a MSP 21. S kryokonzervací jejich semene se počítá od roku 2011. Varující je skutečnost, 
že kanec ARR 25 je v současné době jediným žijícím plemenným zástupcem linie Amperor. 

Inventarizace kryomateriálu  
Tab.1 : Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu  

Centrální kryobanka Hradišťko  
Inseminační dávky 

Plemeno Embrya 
počet počet plemeníků počet  

dávek 
česká červinka 81  7 9221 
český strakatý skot 952 22 12118 
starokladrubský kůň 0 29 1281 
huculský kůň 0 5 291 
slezský norik 0 7 443 
českomoravský belgik 0 8 436 
přeštické prase 0 33 159 ID + 434 pejet 
koza bílá krátkosrstá 0 6 143  
koza hnědá krátkosrstá 0 9 202  
šumavská ovce 0 12 357  
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Kryobanka Kostelec n.Orlicí  
Inseminační dávky 

Plemeno Embrya 
počet počet plemeníků počet  

dávek 
přeštické prase 0 64 6518 pejet 
koza bílá krátkosrstá 0 8 128 
koza hnědá krátkosrstá 0 1 12 
šumavská ovce 0 41 650 
valašská ovce 0 20 325 

Pro chovatele české červinky jsou dále k dispozici inseminační dávky (býci BRY 3,  PO 4 a PO 5, UL 1, 
ANK 1)  v depozitu Jihočeského chovatele v Homolích. 

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

Druh a plemeno Počet vzorků 
Skot :  česká červinka 395 
          německá (hessenská a vestfálská) červinka 43 
          polská červinka 25 
          český strakatý skot 3665 
Ovce:  šumavská ovce 2462 
          valaška 327 
          zušlechtěná valaška 241 
Kozy:  bílá krátkosrstá koza 905 
          hnědá krátkosrstá koza 954 
Koně:  starokladrubský kůň 563 
          slezský norik 248 
          českomoravský belgik 363 
          huculský kůň 226 
Drůbež: česká zlatá kropenka 542 
          česká husa 157 

Kryokonzervace spermatu GZ ryb v roce 2010 

V roce 2010 byly zamraženy dávky u genetických zdrojů kapra Žďárského šupináče a u pstruha 
duhového PdD 66 (tzv. „kamloops“). Provádí se zmrazování v kryoautomatu Planer Kryo 10 series III 
(Planer, UK),  v 2 ml kryozkumavkách se zmrazovaným objemem 1 ml.  Motilita spermií s měřením 
jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu.  Hodnocení fertility spermií je 
prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x – 4x u mlíčáka s hodnocením 
procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací. 

Tab. 3: Aktuální přehled kryokonzervovaných dávek v kryotubách podle jednotlivých plemen 
a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek 

Druh Plemeno / linie Počet mlíčáků Počet 
dávek 

Rok 

Jihočeský lysec BV 6 84 1998, 1999, 2006 
Pohořelický lysec 10 100 2001 
Synt. linie C434 16 164 1998, 2003, 2006 
Synt. linie C435 10 100 2002 
Telčský lysec 10 100 2002 
Třeboňský šupináč 18 180 2001, 2003, 2006 
Jihočeský kapr šupinatý C73 5 50 2003 
Žďárský lysec Žď-L 27 668 2004, 2009 
Milevský lysec MV 30 300 2005, 2007 

Kapr obecný 

Mariánskolázeňský kapr šupinatý ML 10 100 2005 
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Lín Velkomeziříčský 81 190 1999, 2000, 2007, 2010 
Lín Hlubocký 50 59 1999, 2004 
Lín Táborský 73 106 1998, 2004, 2007, 2008 
Lín Modrý 6 25 2000 
Lín Zlatý 12 85 2000 
Lín Vodňanský 15 34 2007 

Lín obecný 

Lín Mariánskolázeňský 14 7 2007 
Sumec Hodonínský 9 90 2000, 2004 
Sumec Vodňanský albinot. 2 20 2000 Sumec velký 
Sumec Vodňanský 2 20 2000 

Jeseter malý čistý druh 51 510 1999, 2001, 2006, 2008 
Vyza velká čistý druh 1 40 2000 
Pstruh obecný f. potoční Šumavská populace 43 414 2005, 2006, 2008, 2009 
Pstruh duhový PdD 75 20 200 2009 

Pstruh duhový PdD 66 15 150 2010 

 

Finanční zajištění Národního programu  

Administrace dotačních prostředků 

Podle ustanovení Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotačních podpor na 
udržování a využívání GZ pro zemědělství byly žádosti jednotlivých subjektů podané prostřednictvím 
příslušných chovatelských svazů postoupeny VÚŽV, po jejich kontrole a sumarizaci navrženy výše 
příspěvku na jednotlivé tituly, tak aby byly vyčerpány finanční prostředky určené k podpoře chovu.  

Tab. 4: Náklady na realizaci programu 

Koordinace programu 

Činnosti zajišťované VÚŽV Uhříněves: 
Materiál (kontejnery pro genobanku, dusík, chemikálie, drobný mat.) 189 353 
Cestovní náklady a doprava domácí 70 902 
Cestovní náklady zahraniční 141 800 
 Projekty – konzervační nukleus české červinky, ČESTR, přeštické prase 1 414 204 
 Služby ( býci na IS, výroba ID, embryotransfery, výstava Lysá n.L.) 492 637 
 Poplatek ERFP 126 750 
Osobní náklady 973 958 
Odpisy (genobanky Kostelec, Uhříněves) 205 266 
Režie 867 100 
                                                                                                Celkem 4 481 970 

Činnosti zajišťované dalšími subjekty formou kooperačních smluv                                                               1 518 000 
Celkem zajištění Národního programu 6 000 030 



 

 

Tab.  5: Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2010 
druh/plemeno počet sazba částka  druh/plemeno počet sazba částka 
SKOT  červinky     1 227 500  PRASE přeštické     1 423 800 
kráva KU mléč. užitkovost 15 12000 180 000     prasnice 245 5 700 1 048 800 
kráva  BTPM  69 7 000 483 00     kanec 36 15 000 375  000 
jalovice od 7.měsíce 53 5 500 291 500          
plemeník v chovu 10 20 000 200 000  KRÁLÍCI     210 660 
plemeník nově zařazený 1 28 000 28 000   morav.bílý hn. 110 250 27 5000 
jalovička - tele 15 3 000 45 000   český luštič 66 300 19 800 
         morav. modrý 144 170 24 480 
SKOT  ČESTR      89 500   český strakáč 293 170 49 810 
kráva 7 12 000 84 000   český albín 155 170 26 350 
plemeník nově zařazený 0 0 0   český červený 133 340 45 200 
jalovice od 7. měsíce 1 5 500 5 500   černopesíkatý 35 500 17 500 
jalovička - tele 0 0 0  NUTRIE        171 600 
        standard 117 600 70 200 
KOZY     1 904 400     stříbrná 73 600 43 800 
KOZY bílé 1 902 700 1 331 400     vícebarevná 72 800 57 600 
kozy hnědé  870 700 609 000      
     česká slepice zlatě krop. 212 300 63 600 
OVCE  šumavka     1 410 750  česká husa 187 600 112 200 
   bahnice 2 525 550 1 388 750  DRŮBEŽ     175 800 
   beran  4 1 000 4 000      
            valaška     392 600  RYBY 40   3 849 820 
   bahnice 367 1 000 367 000    kapr 15 82 000 1 230 000 
   beran  8 2 000 16 000    pstruh duhový 4 160 000 640 000 
OVCE   1 803 350    pstruh potoční 4 135 000 540 000 
       lín 8 66 000 528 000 
KONĚ           hucul     441 400    sumec 2 100 000 200 000 
   klisny 43 9 800 421 400    síh maréna 1 100 000 100 000 
   hřebec 2 10 000 20 000    síh peleď 2 100 000 200 000 
           jeseter 3 100 000 300 000 
                  starokladrubský     577 000    vyza 1 100 070 111 820 
 klisny matky 12 8 500 102 000      
klisny v altern.připařování 42 10 500 441 000  VČELY     335 170 
hřebec/max.3 nejlepší 2 17 000 34 000    plem.matka a 52 3 300 171 600 
       plem.matka b 67 1 000 67 000 
                  ČM belgik     1 027 500    plem.matka c 63 530 33 390 
 klisny matky 83 8 500 7 5 500    plem.matka d 78 400 31 200 
klisny v altern. připařování 30 10 500 315 000    plem.matka e 123 260 31 980 
hřebci ohrožených linií 1 7 000 7 000  CELKEM   14 100 000 
                   slezský norik     826 500      
 klisny matky 90 8 500 765 000      
klisny v altern. připařování 1 10 500 10 500      
hřebci ohrož. linií 0 0 0      
hřebec/max.3 nejlepší 3 17 000 51 000      
KONĚ     2 872 400      

12 
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Stav ochrany a využití plemen zařazených do genetických zdrojů 

SKOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká červinka 
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Česká červinka 

Stav populace 

Chovatelská základna se zvětšila během roku o dalších sedm nových chovů (Holub, Macháčková, 
Mach, ZD Staré Hamry, SOŠ Poděbrady, Agrodružstvo Lhota pod Libčany a Valašské muzeum 
v přírodě), končí chov Abatis - prakticky celé stádo přechází k novému chovateli panu Minarčíkovi.  
Stavy jednotlivých kategoríí zvířat k 31.12.2010 a celkové počty zvířat v chovech jsou uvedeny 
v následující tabulce č.6: 

Tab. 6:  Přehled chovů české červinky 
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krávy 3 9 3   1     1   1 1 4 11 1 1   1 6 12 6 28 89 
jalovice nad 6 měs. 1 5 8 1 2 2 2 2 4 2   2 3   1 1 1 5 9   19 70 
tele < 6 měs.    1 1           5       4 1       1 4   4 21 
tele < 6 měs. ♂   1             4     3 5       1 2 1   11 28 
býci výkrm   7 2                             1     9 19 
býci plemenní 2   1             1   1 1         1     2 9 
celkem v chovu 6 23 15 1 3 2 2 3 13 4 1 10 24 2 2 1 3 16 26 6 73 236 

V chovech se uplatňuje devět plemenných býků v přirozené plemenitbě (BRY007, BRY008, BRY009, 
BRY010, BRY011, BRY012, PPC077, PPC172, PRP703), k inseminaci jsou používány inseminační 
dávky býků: BRY003, BRY005, BRY006, BRY008, BRY009, PO004 a dovezené LAD 001 německé 
provenience ( potomka polského PO2 a fylogeneticky příbuzné německé horské červinky).  

Plemenná kniha 

V souvislosti se zařazováním zvířat do plemenné knihy pracovníci Národního koordinačního sřediska, 
Svazu chovatelů českého strakatého skotu a Klubu chovatelů české červinky uskutečnili návštěvy 
jednotlivých chovů za účelem revize a posouzení exteriéru jednotlivých zvířat. Během jednání Klubu 
české červinky dne 23.4.2010 na ŠZP JU byly předloženy a projednány návrhy týkající se podmínek 
zápisu zvířat  do Plemenné knihy ČČ a otázky dalšího postupu v chovu ČČ.  

Jako původní geny byly uznány geny L, přecházející do populace z jediného prokazatelného potomka 
původní červinky BRY 1 (50%L + 50%P) a geny X, přecházející do populace ze 14 „matek zakladatelek“. 
Zvířata s podíly genů L+X= 25% a více jsou zapsána do hlavním oddílu PK, ostatní v oddíle 
vedlejším. Do hlavního ani vedlejšího oddílu PK nejsou uznáni jedinci s podílem jiných plemen (C, R, 
AY, PI, ZSA, AA, H, J) nebo jejich součtu vyšším než 12%; to se nevztahuje na původní polskou 
červinku (P) a německou červinku (D), které byly použity k revitalizaci domácí populace, a na 
anglerský skot (A) který byl zastoupen u části matek –zakladatelek. Jako genetický zdroj ( GZ ) jsou 
uznaná pouze zvířata zařazená v A oddíle  PK. 
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Počet posuzovaných zvířat  samičího pohlaví a jejich zařazení v příslušných oddílech PK:  

posuzovaných zvířat celkem hlavní odd.PK vedlejší odd.PK nevyhovují zápisu do PK 
199 92 62 45 

Zápis do PK byl ukončen k  5.10.2010 a PK je pro nejbližších několik let uzavřena, to znamená, že 
budou zapisováni pouze jedinci, kteří jsou potomky  již zapsaných jedinců. 

Při revizi stáda byly zároveň vybrány i matky býků, jednak podle exteriéru a také podle podílu 
původních genů X a L nad 38% s maximální přípustnou hranicí podílu C do 12% u zvířat narozených 
do roku 2006, u zvířat narozených po roce 2006 (mimo zvířata narozená z kryokonzervovaných 
embryí) je maximální přípustná hranice podílu plemene C 6%. 

Seznam matek býků a požadavky na výběr otce byl zaslán jednotlivým chovatelům pro včasný výběr 
narozených býčků do odchovny. 

Kontrola užitkovosti 

V kontrole mléčné užitkovosti jsou zapsány dva chovy (Tomášek a JČU Haklovy Dvory). Další 
chovatelé (Páchová, Dráb a SRAZ) červinky dojí, ale do kontroly užitkovosti z důvodu vysokých 
nákladů za návštěvy plemenářských zootechniků nejsou do KU přihlášeni. Další tři chovy (Blažek, JČU 
Haklovy Dvory a Kostečková) jsou vedeny v kontrole masné užitkovosti. Tabulka č.7 obsahuje hmotnost 
při porodu, přepočítanou hmotnost ve stáří 120,210 a 365 dní a přírůstek za odpovídající období. 

Tab. 7: Hmotnostní ukazatele ve třech kontrolovaných chovech 

ukazatel přepočtené hmotnosti v kg průměrný denní přírůstek v g 
stáří ve dnech 0 120 210 365 0 - 120 120 - 210 210 - 365 
JČU 28 154 219 - 1050 722         - 
Kostečková 35 146 214 306 925 756 594 
Blažek 38 138 205 289 833 744 542 

Ozdravný program IBR 

Z celkového počtu 21 chovů registrovaných v Národním programu je sedmnáct chovů prostých 
nákazy IBR. Jeden chov (p. Blažek) má v chovu pouze zvířata s markerovými protilátkami, pokračuje 
v ozdravném programu a končí s očkováním stáda. Zvířata pozitivní na terénní protilátky z jeho 
chovu jsou u nového chovatele (p. Macha), který bude řešit ozdravný program po namnožení stáda 
o vakcinované kusy.  

V roce 2011 plánuje největší chovatel - ŠZP Haklovy Dvory celkovou revizi protilátek proti IBR ve 
stádě a vyřazení kusů s terénními protilátkami. Chov p. Tomáška zatím zůstává beze změn, pozitivní 
kusy na IBR  byly vyřazeny a v roce 2011 bude provedeno kontrolní vyšetření stáda. 

Projekt regenerace plemene s využitím kryokonzerovaných embryí  

Na přelomu roku 2009 a 2010 se na farmě Netluky VÚŽV,v.v.i. v rámci projektu „Produkce embryí“ 
od čtyř jalovic v pozici dárkyň podařilo ve spolupráci s firmou Bovet.a.s. Sloupnice uskutečnit tři cykly 
výplachu, embrya nevhodná ke zmrazení byla aplikována příjemkyním. Po ukončení přenosů byly 
dárkyně zapuštěny a budou se telit stejně jako příjemkyně posledního embryotransferu na jaře 
v roce 2011. Od konce roku 2010 se rodí příjemkyním telata z prvních dvou přenosů; výsledky uvádí 
následující tabulka: 
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Tab. 8: Výsledky projektu v roce 2010 

telata narozená k 1.3.2011 
Dárkyně otec zamrazeno 

embryí březí příjemkyně 
jalovičky býčci 

99 218 911 BRY3 0 5 1 - 

99 262 911 BRY3 1 0 - - 

99 233 911 PO4 0 7 4 2 

99 226 911 PO4 9 3 - 2 

celkem   10 15 5 4 

Po zařazení žijících zvířat do PK se podle podílu genů po rodičích zkontrolovala také genetická kvalita 
89 embryí, uložených do genobanky v letech 1997 – 1998 ze ŠZP Lány, pocházejících od 10 matek  
po  čtyřech býcích. Embrya po pěti matkách by byla  zařazena do hlavního oddílu PK, zbytek embryí 
je horší kvality s podílem cizích plemen (R, C, AY) a embrya od dvou matek hlavnímu oddílu PK nevyhovují. 

V roce 2011 se počítá s oživením horších a nevyhovujících embryí (v počtu 36) a vhodným připářením 
narozených jedinců samičí populace se vyprodukují nová embrya, s kvalitnějšími podíly genů oproti 
matkám pro uložení v genobance, s cílem zlepšení kvality uchovávaného genetického materiálu. 

Zároveň budou po otelení pokračovat výplachy embryí od krav chovaných na farmě Netluky a odběry 
ID od býčků, narozených vybraným rodičovským párům. Cílem je zachovat podíl genů u linie Brylant 
pokračováním přímých potomků po BRY006 a BRY003 a zařadit do plemenitby syna PO 004  a LAD 
001, s vyšším podílem genů X a L oproti  jejich otcům. 
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Český strakatý skot 
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Český strakatý skot 

Stav populace 

Po dohodě s Ministerstvem zemědělství byl vytvořen na účelovém hospodářství Netluky také 
konzervační nukleus českého strakatého skotu ze zvířat vykoupených koncem roku 2009 
z komerčních chovů s plánem vytvořit stádo složené z cca třiceti  krav a jalovic. Z celkového počtu 63 
žijících krav původního (nezušlechtěného) typu české straky bylo vykoupeno 20 krav (zakladatelek) 
ve věku 3-11 let. V roce 2010 bylo pět z původních dvaceti zakladatelek z chovu vyřazeno ze 
zdravotních  důvodů. 

Stádo je využíváno k získávání  embryí pro kryokonzervaci v genobance, k zajištění pokračování 
chovu  in- situ v přirozeném prostředí a k produkci samčího plemenného materiálu pro individuální 
chovatele zapojené v Národním programu. Zvířata konzervačního nukleu i jejich potomci jsou 
začleněna do běžného faremního režimu a  účastní se  pozorování a měření  jako jejich vrstevníci 
ostatních chovaných plemen. U otelených jalovic a krav je  kontrola mléčné užitkovosti typu A4. 

Po revizi kryomateriálu v genobance uloženého v období 1997-2003 bylo zjištěno, že statutu 
genetického zdroje (velikosti podílu původních genů) vyhovuje pouze 346 embryí. V roce 2010 se 
proto projekt uchování genového zdroje původního strakatého skotu soustředil na  produkci embryí 
od vykoupených krav a rozšíření nukleové skupiny.  

Podle připařovacího plánu a ve spolupráci s firmou Bovet a.s. Sloupnice se uskutečňovaly 
embryotransfery určené  k rozmnožení genového nukleu  na farmě Netluky a i ke kryokonzervaci  
embryí k doplnění  zásob v genobance  v Hradištku pod Medníkem. K zapuštění byli přiděleni býci ME 
075, MM 257, HB 185, HB207 a FAN 182, do května roku 2011 je očekáváno otelení jedenácti 
příjemkyň embryotransferů a pěti zakladatelek chovu. 

Výsledky embryotransferu ČESTR v roce 2010  

vypláchnutá embrya 
z toho živá počet embryotransferů 

celkem 
konzervovaná přenášená 

zabřezlých 
příjemkyň 

7 193 70 26 16 

Narozené jalovičky se stanou součástí konzervačního nukleu, plánuje se prodej nadpočetných zvířat  
zájemcům o účast v Národním programu z řad chovatelů, narození býčci budou vybíráni do 
inseminačních stanic  ke kontrole dědičnosti. Bude pokračovat embryotransfer za účelem zvýšení 
diverzity a doplnění genobanky o embrya po širším spektru býků.  

Početní stav konzervačního nukleu ČESTR ke dni  31.12.2010 
 

telata narozená po inseminaci 
zakladatelek telata z přenosů 

Nukleus celkem krávy 
jalovice býčci jalovice býčci 

29 15 2 7 3 2 

 

Populace žijící mimo konzervační nukleus 

Chovatelé zbývajících 43 plemenic byli seznámeni s možností stát se účastníky Národního programu a do 
Zásad, kterými se na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2010, 
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byl český strakatý skot uveden jako předmět dotací. Do Národního programu zvířat se přihlásilo 
7 chovatelů s osmi zvířaty a na základě připařovacího plánu jim byly z genobanky  v Hradištku pod 
Medníkem vydávány inseminační dávky. 

 

Počty embryí a ID uložené do roku 2010 v genobance  v ČMSCH a.s., Hradištku p.M. 

Celkem je v genobance uloženo 952 kusů embryí, 10 embryí je po býcích BJ 124 a BJR 228, kteří 
nejsou z linií považovaných za původní Čestr, dalších 596 embryí má podíl cizích genů nad 12%. 
Pouze 346 embryí je označeno jako genový zdroj. 

Tab.9: Zastoupení linií (býků) u embryí v otcovské pozici a stavy inseminačních dávek 
k 31.12.2010       

linie BO CSM FAN LC HB MKM ME JUN celkem 

počet býků v linii 5 1 1 3 5 3 3  21 

ID 3823 912 505 648 4323 300 1507  12018 

embrya celkem 240 39 68 92 101 175 225 2 942 

z toho embrya GZ 62 16 15 6 76 102 67 2 346 

 

V souvislosti s embryotransfery byla zjištěna rozdílná kvalita uložených ID. U býka LC 294 se z pěti 
různých plemenic podařilo vypláchnout 45 vajíček ale pouze 4 byla oplozená; při mikroskopickém 
posouzení bylo v jeho dávce velmi malé množství živých spermií.  Po dohodě s bankou spermatu 
v Hradištku je naplánováno kontrolní vyšetření kvality ID od všech býků uložených  v genobance. 
Dalším úkolem je přenos jediných dvou embryí po otci JUN 618, od kterého nejsou v genobance ani 
ID ani další jiná embrya do příjemkyň ve VÚŽV,v.v.i., ve snaze o záchranu a zachování této linie. 
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Přeštické černostrakaté prase  
Stav populace GZ 

V roce 2010 bylo Přeštické černostrakaté plemeno prasat (PC) chováno v 7 chovech sedmi 
zemědělských podniků. V průběhu roku došlo k ukončení chovu PC podnikem RESPO Tachov s.r.o., 
naopak vznikl jeden chov nový (farma Cvrčovice). Vzhledem k této skutečnosti došlo ke snížení 
efektivní velikosti populace ze 125 na 98. 

Počet odchovaného potomstva je uveden v  tabulce č.17. Celkem bylo odchováno 160 prasniček a 22 
kanečků a klasifikováno (s posouzením TKZ) 98 prasniček a 18 kanečků. Intenzita selekce při výběru 
plemenných zvířat do chovu z testovaných polním testem dosáhla průměrně 39 % u prasniček a 18 
% u kanečků, tzn. do chovu bylo vybráno 61 % prasniček a 82 % kanečků. Nadále pokračoval trend 
snižování počtu testovaných prasniček i kanečků, v porovnání s rokem 2009 bylo testováno o 24 
prasniček a 16 kanečků méně.  

Věková struktura jednotlivých chovů v roce 2010 je uvedena v tabulce č.12. U chovů, které zahájily 
činnost v roce 2008 (Čejč, Kostelec n. O.) převažují prasnice na 1. a 2. vrhu (46,7 %; 62,5 %). 
Průměrně je v populaci PC 39,1 % prasnic na 1. a 2. vrhu a 22,5 % prasnic starších (6. a další vrh).  

Úroveň znaků v kontrole užitkovosti 

V tabulce č. 19 je uvedena úroveň znaků reprodukční užitkovosti prasnic plemenného jádra. 
Průměrně bylo v roce 2010 v populaci PC dosaženo 10,2 živě narozených selat/prasnici a 9,3 
dochovaných selat/prasnici. Mezi jednotlivými chovy existují rozdíly v počtu živě narozených a 
dochovaných selat – až 3,6 selete u živě narozených a 4,1 ks u dochovaných selat. Průměrná délka 
mezidobí byla 159,7 dní.  Užitkovost odchovaného potomstva je uvedena v tabulce č. 13. Průměrný 
denní přírůstek od narození se u prasniček pohyboval od 483 g do 594 g (korekce na 90 kg 
hmotnosti) a u kanečků od 559 g do 618 g (korekce na 100 kg hmotnosti). V porovnání s rokem 
2009 se tento ukazatel udržuje na přibližně stejné úrovni. Avšak i nadále pokračuje trend předchozích 
let, kdy u prasniček i kanečků dochází ke zvyšování podílu libového masa a zároveň ke snížení výšky 
hřbetního tuku. Průměrný podíl libového masa byl v roce 2010 na úrovni 61,3 % u prasniček ( tj. 
o 1,6 % více v porovnání s rokem 2009) a 61,8 % u kanečků (tj. o 2,6 % více). Výška špeku u 
prasniček dosáhla průměrné hodnoty 0,82 cm (korekce na 90 kg hmotnosti) a 0,86 cm u kanečků 
(korekce na 100 kg hmotnosti). 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra v jednotlivých 
chovech v roce 2010. Z celkových 313 vrhů bylo 49 % vrhů čistokrevných. Podíl čistokrevných vrhů 
se odlišuje v jednotlivých chovech a vychází ze strategie jednotlivých chovů. V porovnání s rokem 
2009 je přibližně na stejné úrovni. Při dlouhodobějším sledování je však patrný trend snižování podílu 
čistokrevných vrhů populaci PC. Zabřezávání prasnic bylo na úrovni 74,5 %, v přirozené plemenitbě 
82,1 % a v inseminaci 69,2 % . Podíl inseminace z celkového počtu připouštění se každý rok  
zvyšuje, v roce 2010 činil 58 %.  
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Tab. 10: Počet kanců a prasnic v jednotlivých chovech k 31.8.2010 

Podnik Chov Počet kanců Počet prasnic 
Žihelský statek a.s. V.Č. Hať 5 48 
Kralovická zemědělská a.s. Výrov 8 22 
ZD Mladotice Mladotice 8 94 
VÚŹV Kostelec n.O. 3 8 
Horákova farma Čejč 1 20 
ISK Salaš  3 - 
Ing. Martin Sedlář  - - 
Celkem  28 192 

Tab. 11: Počet odchovaných plemenných zvířat za rok 2010 

Produkce prasniček Produkce kanečků Chov 
Odchov VU Klas. TKZ Odchov VU Klas. TKZ 

V.Č. Hať 13 9 4 4 
Výrov 31 8 3 3 
Mladotice 99 71 7 6 
Velké dvorce 50 41 6 2 
Kostelec n.O. 14 7 8 5 
Čejč 3 3 - - 
Celkem 184 106 38 13 

Tab. 12: Charakteristika chovů za rok 2010 

Pořadí vrhu (věková struktura v %) Chov Zapuštěné 
(%) 1. a 2. 3. až 5. 6. a další 

V.Č. Hať - 3,3 40,0 53,3 
Výrov 43,8 6,3 25,0 25,0 
Mladotice - 58,8 25,0 14,7 
Kostelec n.O - 62,5 37,5 - 
Čejč 13,3 46,7 33,3 6,7 
Cvrčovice 100 - - - 
Populace PC 7,2 39,1 29,7 22,5 

Tab. 13: Užitkovost prasnic plemenného jádra a odchovaného potomstva 
v jednotlivých chovech za rok 2010 

Počet selat Přírůstek v g LM v % Výška špeku cm Chov 
živě dochov 

Hmotnostvrhu 
v kg Mezidobí 

pras. kan. pras. kan. pras. kan. 
V.Č. Hať 10,6 9,8 53,3 159,3 483 585 60,1 61,4 0,93 0,92 
Výrov 11,4 11,2 - 166,3 554 559 61,4 62,8 0,79 0,74 
Mladotice 10,0 8,9 52,1 157,0 550 594 61,7 62,2 0,79 0,87 
V. Dvorce 9,0  - 149,6 - - - - - - 
Kostelec  7,8 7,1 - 173,1 556 618 60,0 61,4 0,89 0,87 
Čejč 9,8 8,9 - 173,1 594 - 57,6 - 1,22 - 
Průměr 10,2 9,3 52,8 159,7 547 596 61,3 37,8 0,82 0,86 

Tab. 14: Dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech za rok 2010 

Zabřezávání Chov Počet 
vrhů 

1. vrhů  
v % 

Čisto. 
vrhů % celk. % přír. % ins. % 

V.Č. Hať 96 3,1 5,2 129 75,2 15 83,3 114 74,8 
Výrov 26 3,9 65,4 34 60,3 14 88,2 20 31,3 
Mladotice 162 27,8 69,8 207 83,0 122 86,2 85 77,3 
V. Dvorce 5 - - 3 33,3 - - 3 33,3 
Kostelec  12 41,7 100 23 50 19 50 4 - 
Čejč 12 8,3 58,3 15 68,8 2 - 13 68,8 
Cvrčovice - - - 2 - 2 - - - 
Celkem 313 17,6 49,2 413 74,5 174 82,1 239 69,2 
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Počet kanců působících v jednotlivých chovech během roku 2010 a zastoupení kanců 
v genealogických liniích popisují tabulky č. .15. a 16. Celkem v chovech působilo 35 kanců jedenácti 
linií. V jednotlivých chovech se počet kanců pohyboval od 1 do 13, rovněž zastoupení kanců 
v jednotlivých liniích byl nevyrovnaný (od 1 v linii Pirát do 8 kanců v linii Akoga).  

 

Tab. 15: Seznam kanců působících v jednotlivých chovech během roku 2010 

Chov Kanec Počet 
V.C. Hať Akoga 29,34, Sokolík 293, Viskont, 183, Wiskont 28 5 
Výrov Akoga 27, Apolón  229, 230, Pirát 20, Sáčko 150, 153, 154, 155 8 

Mladotice Akoga 26,35, Mason 20,23,24, Pirátek 250, Sáčko 152, Sokolík 295, Sudet 43, 
44, Viskont 179,187, Wiskont 26 

13 

Kostelec Amperor 25,26, Pirátek 251,252, Sáčko151 5 
Čejč Akoga 32 1 
ISK (Salas) Akoga 25, 28, Wiskont 27 3 
Celkem  35 

 

Tab. 16: Seznam kanců podle genealogických linií v roce 2010 

Linie Zkratka Kanec Počet 
Akoga AKG 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34 8 

Amperor ARR 25, 26 2 
Apolón APN 229, 230 2 
Mason MSN  20, 23, 24 3 
Pirát PTT 20 1 

Pirátek PIT 250, 251, 252 3 
Sáčko SC 150, 151, 152, 153, 154, 155,  6 
Sokolík SOK 294, 295 2 
Sudet SDE 43, 44 2 

Viskont VSN 186, 187, 179 3 
Wiskont WSN 26, 27, 28 3 
Celkem   35 

 

Tab. 17: Počet kanců, prasnic plemenného jádra a odchovaných plemenných zvířat 
v letech 2000 až 2010 

Produkce prasniček Produkce kanečků Rok Počet 
kanců 

Prasnice 
PJ odchov VU klas. odchov VU klas. 

2000 40 261 824 401 53 17 
2001 36 264 757 376 50 19 
2002 37 265 854  52 21 
2003 39 237 673 231 35 15 
2004 37 229 607 242 29 13 
2005 31 248 497 197 24 17 
2006 28 227 436 192 29 13 
2007 22 239 297 142 18 11 
2008 23 189 255 121 20 11 
2009 26 181 184 106 38 13 
2010 23 136 160 98 22 18 
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Tab. 18: Charakteristika chovu PC GZ v letech 2000 až 2010 

Pořadí vrhu (věková struktura) 
Rok 

Počet  
prasnic 1 – 2 3 – 5 >>>> 5 

Počet vrhů 
 za život 

2000 261 15,3 45,6 39,1 4,9 
2001 264 24,6 43,2 32,2 4,3 
2002 265 23,0 44,9 32,1 4,5 
2003 237 18,1 46,8 35,0 4,7 
2004 229 26,2 45,9 27,9 4,4 
2005 248 30,2 45,6 24,2 4,0 
2006 227 24,7 42,7 22,5 4,1 
2007 239 30,1 43,5 26,4 4,0 
2008 189 32,8 40,2 27,0 3,9 
2009 178 44,4 38,8 16,9 3,4 
2010      

 

Tab. 19: Užitkovost prasnic plemenného jádra v  letech 2000 až 2010 

Počet selat Přírůstek % LM Výška špeku Rok 
živě dochov. 

Hmotnost 
vrhu Mezidobí 

pras. kan. pras. kan. pras. kan. 
2000 11,0 9,6 53,4 161,6 525 603 56,4 58,2 1,26 1,23 
2001 10,9 9,7 58,6 158,7 528 598 57,2 58,9 1,20 1,14 
2002 10,9 9,8 59,4 161,2 537 602 58,0 59,7 1,13 1,09 
2003 11,0 9,7 58,6 161,5 515 575 58,5 59,8 1,07 1,07 
2004 11,0 9,5 55,8 159,4 517 589 58,8 59,5 1,05 1,12 
2005 10,5 9,4 58,3 160,8 520 580 58,5 58,2 1,10 1,26 
2006 10,3 9,4 58,4 160,1 524 573 58,4 58,8 1,11 1,18 
2007 9,9 9,2 56,5 158,9 519 592 58,2 59,5 1,13 1,08 
2008 10,1 9,4 57,5 159,2 533 573 59,6 60,5 1,00 1,01 
2009 9,9 9,2 53,7 160,1 544 584 59,7 59,2 0,99 1,12 
2010 10,2 9,3 52,8 159,7 547 596 61,3 61,8 0,82 0,86 

 

Tab. 20: Dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra chovu PC GZ v letech 1999 až 2010 

Zabřezávání 
Rok 

Počet 
vrhů 

1. vrhů 
v % 

Čisto. 
vrhů % celk. % přír. % ins. % 

1999 613 7,8 67,4 730 79,9 499 82,2 231 75,7 
2000 698 7,0 66,9 739 85,6 512 87,0 227 82,9 
2001 685 12,4 63,4 772 85,7 493 89,1 279 79,8 
2002 675 11,0 67,5 808 83,4 531 85,7 277 79,9 
2003 645 8,2 70,5 701 84,5 515 87,5 186 76,5 
2004 611 11,2 71,7 757 83,6 488 88,1 269 74,4 
2005 644 15,1 53,9 791 81,0 409 88,5 382 73,7 
2006 625 10,2 57,4 735 81,0 402 87,8 333 71,9 
2007 643 16,0 53,3 754 82,4 332 86,0 422 79,5 
2008 522 14,9 54,0 659 79,1 312 82,9 347 76,2 
2009 451 19,3 48,1 589 77,1 271 78,1 318 76,2 
2010 313 17,6 49,2 413 74,5 174 82,1 239 69,2 
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Graf 1: Počet testovaných prasniček a kanečků v letech 1998 až 2010 
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Graf  2 : Intenzita selekce při výběru plemenných zvířat 
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Starokladrubský kůň  

Rozsah chovu a struktura populace 

Tab. 21: Stav populace GZ v r.2010 ve srovnání s lety 2000-2009 
a) - privátní chov : 

Rok Plem. hřebci v GZ  
(B + V) 

Plem. klisny v GZ 
(B + V) 

Plem. klisny celkem 
(B + V) 

Počet 
chovatelů 

2000 14  (7 + 7) 112 (48 + 64) 168 (70 + 98) 69 
2001 18 (10 + 8) 121 (48 + 73) 184 (74 + 110)  84 
2002 17  (9 + 8) 134 (56 + 78) 201 (90 + 111)    87 
2003 18 ( 9 + 9) 160 (77 + 83) 237(121 + 116)   103 
2004 16 (7 +  9) 186 (92 + 94) 260(138 + 122)   119 
2005 17 (8 +  9) 187 (89 + 98) 272(144 + 128)   120 
2006 18 (7 + 11) 192 (92 +100) 275(136 + 139)   134 
2007 20 (10 + 10) 201 (92 +109) 287(138 + 149)   142 
2008 17 (8 +  9) 204 (96 +108) 305(151 + 154)   150 
2009 21 (10 +11) 217 (101 +116) 330(161 + 169)   157 
2010 23 (10+13) 221 (100+121) 333 (154+179) 158 

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

Rok Plem. hřebci v GZ 
(B + V) 

Plem. klisny v GZ  
(B + V) 

Plem. klisny celkem  
(B + V) 

2000 22 (9 + 13) 125 (59 + 66) 138 (71 + 69) 
2001 22 (12+ 10) 133 (64 + 69) 147 (72 + 75) 
2002 21 (12 + 9) 133 (67 + 66) 150 (74 + 76) 
2003 25 (14 +11) 140 (73 + 67) 155 (83 + 72) 
2004 27 (15 +12) 143 (76 + 67) 157 (85 + 72) 
2005 32 (19 +13) 139 (74 + 65) 153 (83 + 70) 
2006 34 (21 +13) 147 (76 + 71) 162 (87 + 75) 
2007 38 (21 +17) 143 (73 + 70) 159 (85 + 74) 
2008 37 (19 +18) 136 (65 + 71) 152 (77 + 75) 
2009 34 (17 +17) 127 (59 + 68) 138 (67 + 71) 
2010 33 (17+16) 137 (63+74) 152 (74+78) 

Na základě požadavku o sjednocení pojmu "čistokrevné zvíře",t.j. jedinec s minimálně 87,5% 
zastoupením daného plemene v rodokmenu, jsou od r.2006 zařazována  do  GZ  pouze  zvířata,  
splňující tuto podmínku. Je vypracován počítačový program, který již u rodičů při sestavování 
připařovacích plánů tuto podmínku respektuje a nevhodné  spojení (z  hlediska  rodokmenu) vyloučí. 
Alternativní připáření rodičovských párů pomocí počítače je schopno hlídat i pravidelné zastoupení 
kmenů a linií v rodokmenu a  koeficient příbuzenské plemenitby Fx, který by neměl nepřesáhnout 
hodnotu 6,25. 

Pro klisny zařazené do genetického zdroje byl opět zpracován "Alternativní připařovací plán 
stkl.klisen"  na rok 2010 pro privátní chovatele, který byl zveřejněn na našich webových stránkách. 
Chovatelé  již v letech 2004 – 2008 tento plán zrealizovali a v letech 2005-2009 se narodila hříbata z  
tohoto doporučeného  připáření. V loňském roce byl poprvé na podporu alternativního připařování 
vypsán dotační titul. 

 U všech čtyřletých koní je prováděn lineární popis exteriéru, který se každoročně zpracovává a 
vyhodnocuje se dle jednotlivých plemeníků. Analýza lineárního popisu u populace stkl.koně 
s ohledem na linie otců,rodiny klisen a otce potomků za období let 1995-2005 je velmi důležitou 
pomůckou pro chovatele stkl.koní při sestavování rodičovských párů v připouštěcích sezónách. Tato 
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práce se doplňuje hodnocením potomstva jednotlivých plemeníků a je modelovým vzorem pro další 
využití v jejich každoročním hodnocení. S výsledky jsou chovatelé seznamováni na pravidelných 
únorových seminářích o starokladrubských koních a práce jsou publikovány ve Sborníku, který se na 
semináři předává chovatelům. 

Pro další vývoj stkl.koní je nutné zachovat co nejširší základnu a více využívat ohrožených linií hřebců 
a to: Favory (počet hřebců v linii=3), Rudolfo (2), Romke (3) a Siglavi Pakra (4). U těchto linií je 
nezbytné využít kryokonzervaci jejich spermatu a uchování dávek.  V loňském roce byly odebrány 
inseminační dávky 4 plemenných hřebců těchto linií, v majetku NH Kladruby n.L.,s.p., které byly 
předány do VÚŽV Uhříněves. 

Genetická diverzita uvnitř a mezi otcovskými liniemi starokladrubského koně založené 
na mikrosatelitní DNA analýze 

Genetická diverzita uvnitř a mezi otcovskými liniemi byla hodnocena pomocí mikrosatelitních markerů 
a na základě rodokmenových informací. DNA analýza založená na 16 mikrosatelitních lokusech 
odhalila, že genetická diverzita (pozorovaná heterozygotnost = 0.637, genetická diverzita = 0.678 a 
průměrný počet alel = 8.25) u starokladrubského koně se neliší od ostatních populací koní. Genetická 
diference mezi otcovskými liniemi dosahovala střední hodnoty (hodnoty FST se pohybovaly od 0.020 
až 0.017). Rozdíly mezi otcovskými liniemi byly zjištěny pomocí genetických vzdáleností a analýzy 
hlavních komponent. Jeden genetický shluk zahrnoval otcovské linie černé varianty a druhý shluk 
zahrnoval otcovské linie bílé varianty. U sledovaných jedinců byla na základě rodokmenových 
informací (5 generací předků) odhadnuta průměrná hodnota koeficientu inbreedingu 0.073. Nejvyšší 
průměrné hodnoty koeficientu příbuznosti byly odhadnuty uvnitř barevných variant. Při porovnání 
genetických distancí a průměrné hodnoty koeficientu příbuznosti byly zjištěny rozdíly. Výsledky z této 
práce budou použity v šlechtitelském procesu, který zahrnuje jak klasické šlechtitelské postupy, tak 
postupy, které kombinují molekulární a rodokmenové informace. 

R e p r o d u k c e    k l i s e n 

Tab. 22: Přehled reprodukce klisen v NH Kladruby n.L. 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ rok    p řip.    rok      narozeno    celkem  z nich nar. │ 
│ p řip.  klisen   naroz.  h řeb. klis.  h říbat  b ěl.  vran. │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 
│ 2000    119     2001     35    34      69     35    34  │ 
│ 2001    123     2002     36    46      82     33    49  │ 
│ 2002     84     2003     18    21      39     22    17  │ 
│ 2003    130     2004     43    29      72     28    44  │ 
│ 2004    143     2005     35    50      85     43    42  │ 
│ 2005    156     2006     41    48      89     47    42  │ 
│ 2006    153     2007     35    39      74     31    43  │   
│ 2007    146     2008     33    44      77     38    39  │ 
│ 2008    126     2009     28    40      68     28    40  │  
│ 2009    124     2010     45    33      78     33    45  │  
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Tab. 23: Přehled reprodukce klisen v privátních chovech 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ rok    p řip.    rok     narozeno     celkem  z nich       na r.   │ 
│ p řip.  klisen   naroz.  h řeb. klis.  h říbat  b ěl.  vran.  z m.GZ  │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 
│ 2000     92     2001     27    36      63     31    32     46    │ 
│ 2001    115     2002     38    30      68     29    39     57    │ 
│ 2002    114     2003     37    31      68     42    26     47    │ 
│ 2003    111     2004     26    22      48     34    14     34    │ 
│ 2004    143     2005     37    41      78     46    32     66    │ 
│ 2005    159     2006     46    43      89     60    29     64    │  
│ 2006    156     2007     49    51     100     59    41     61    │ 
│ 2007    167     2008     41    49      90     46    44     57    │ 
│ 2008    156     2009     39    59      98     54    44     66    │ 
│ 2009    155     2010     36    42      78     45    33     43    │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Zkoušky výkonnosti  

V r.2010 byly NH Kladruby n.L. uspořádány zkoušky výkonnosti hřebců (v Kladrubech) a dvoje 
zkoušky výkonnosti klisen (1x ve Slatiňanech a 1x v Kladrubech). Privátní chovatelé v r.2010 zkoušky 
výkonnosti neuspořádali. K předvýběrům hřebečků ročníku 2007 a starších se v  roce 2010 
nedostavili žádní privátní hřebci, v rámci podzimního třídění bylo předvybráno pouze 6 hřebců z NH 
Kladruby n.L..  

Tab. 24: Výsledky zkoušek výkonnosti za období 2001 – 2010 

Zařaz. klisen Rok 
VZ 

Místo VZ Předved. 
hřebců 

Zařaz. hřebců Předved. klisen 
HPK-GZ PK-GZ 

2001 
Kladruby 
Slatiňany 

ZCH 

3 
4 
3 

2 
2 
1 

4 
8 
13 

3 
3 
4 

1 
2 
5 

2002 
Kladruby 
Slatiňany 

ZCH 

4 
2 
2 

1 
- 
1 

2 
8 
19 

2 
2 
5 

- 
1 
7 

2003 
Kladruby 
Slatiňany 

ZCH 

7 
7 
4 

2 
2 
2 

11 
6 
33 

1 
- 
6 

8 
5 
19 

2004 
Kladruby 
Slatiňany 

ZCH 

8 
- 
- 

2 
- 
- 

10 
20 
17 

6 
7 
7 

4 
10 
7 

2005 
Kladruby 
Slatiňany 

ZCH 

18 
1 
1 

5 
1 
- 

12 
20 
9 

- 
1 
2 

5 
3 
5 

2006 
Kladruby 
Slatiňany 

ZCH 

10 
- 
1 

4 
- 
1 

15 
10 
6 

5 
- 
1 

9 
6 
2 

2007 Kladruby 
Slatiňany 

10 
- 

5 
- 

10 
15 

4 
1 

4 
9 

2008 Slatiňany 
Kladruby 

6 
2 

1 
- 

18 
4 

2 
- 

13 
3 

2009 Slatiňany 
Kladruby 

12 
- 

4 
- 

11 
21 

- 
3 

8 
11 

2010 Slatiňany 
Kladruby 

- 
5 

- 
2 

14 
14 

2 
1 

8 
8 



 

 
30 

Chovatelské akce : 

      Jarní třídění koní a TO Slatiňany 28.5.2010, Kladruby n.L. 27.5.2010 
      Den koní,Kladruby a Slatiňany 22.a 23.5.2010 
      Velký jezdecký den v Kladrubech n.L. 26.6.2010        
      Zkoušky výkonnosti klisen Slatiňany 21.-22.9.2010  
      Zkoušky výkonnosti hřebců a klisen Kladruby n.L. 5.-6.10.2010 
      Podzimní třídění koní a TO Kladruby n.L. 7.10.2010, Slatiňany 8.10.2010                                      

 Přednášky a semináře : 

      Seminář jezdců spřežení  3.4.2010 
     Seminář a zkoušky zákl.výcviku jezdce spřežení 1.-2.5.2010 

Přednáška p.Artura Kottase (práce s koňmi na lonži, práce s mladými koňmi, praktická ukázka 
výcviku ) 20.8.2010 a 17.-19.11.2010 

Účast stkl.koní na výstavách a jiných veřejných akcích : 

      Inaugurace pražského arcibiskupa Dominika Duky Praha 10.4.2010 
     Veletrh koní,psů a honu Equorius 6.-9.5.2010        
      Týdenní hiporehabilitační pobyt-Roska, Kladruby 6.-12.6.2010  
      Předvedení ukázek na Pferd International Mnichov 14.-16.6.2010  
      Učast na akci „Den koní“ v Trocnově 29.5.2010 
      Účast na M ČR v dámských sedlech, Litomyšl 4.7.2010 
      Předvedení ukázky stkl.koní „Slavnosti koní na Kuksu“ 10.7.2010 
      Předvedení ukázek na ME mladých jezdců v Pardubicích 28.7.2010 
      Účast na mezinár.soutěži v barokním ježdění Praha 21.-22.8.2010  
      Týdenní hiporehabilitační pobyt-Roska, Kladruby 22.-28.8.2010 
      Ukázka na mezinár.závodech jízdní policie Ostrava 28.8.2010  
      Účast na výstavě „Země živitelka“ - Č.Budějovice 26.-31.8.2010 
      Přehlídka hradní stráže,Pražský hrad 1.9.2010 
      "Koně v akci",výstava koní Pardubice  3.-5.9.2010 
      "Kůň 2007" Lysá n.L.  17.-19.9.2010 
      Účast na Dožínkách v Hradci Králové 18.9.2010 
      Svatováclavské slavnosti Hradec Králové 28.9.2010 
      Účast na Hubertově jízdě (ukázky) – zámek Kačina 3.10.2010 
      Účast na Apropos Pferd v Nova aréně ve Vídni 7.-10.10.2010 
      Účast na akci Den koní – Nová Telib 13.10.2010 
      Účast dvou šestispřeží na Velké pardubické 10.10.2010 
      Prezentace na Mezinár.mítinku ve Varšavě 23.10.2010  
      Hubertova jízda na stkl.koních pro příznivce NH  23.10.2010 
      Účast na 92.výročí založ.hradní stráže,Pražský hrad 10.12.2010  
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Chladnokrevná plemena koní  

Českomoravský belgický kůň (ČMB)  

Vývoj populací 

Tab. 25: Stav populace GZ ČMB v letech  2006-2010 

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

Počet chovatelů 

2006 43 313 1130  

2007 47 351 1146  

2008 52 369 1107 842 

2009 61 425 1128 937 

2010 58 386 1039 863 

Plemenní hřebci 

Z celkového počtu 58 plemenných hřebců je do NP zařazeno 57. Počet hřebců v současné době je 
vyhovující, stejně jako jejich věková struktura. V příštích letech chceme pokračovat ve stabilizaci 
málopočetných linií -396 Bourgogne de Monti (B-B03), 26 Miroš (B-M03) a 3998 Pandor (B-P01). Po 
60denním testu a následných zkouškách výkonnosti bylo licentováno 5 hřebců. Nejlépe hodnocen byl 
hřebec Santys, příslušník linie 113 Successeur de Bonef, celkovou známkou za výkonnost 9,6 bodu.  

Plemenné klisny 

V roce 2010 bylo do PK zapsáno 52 klisen, 37 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti a 34 bylo po ZV 
nově zařazeno do NP GZ. V zařazování klisen do PK se výrazně projevila změna Šlechtitelského 
programu a Řádu plemenné knihy ČMB. Výrazně více klisen (36) bylo zařazeno do oddílu „Plemenná 
kniha“ oproti 14 klisnám zařazeným do „Hlavní plemenné knihy“. Těmto změnám předcházela 
rozsáhlá analýza populace a změna ŘPK je součástí souboru opatření SCHČMB na zachování typické 
mohutnosti koní plemene ČMB. V ŘPK se projevila zvýšením spodní hranice obvodu holeně pro 
zařazení do Plemenné knihy hřebců a Hlavní plemenné knihy klisen.  

Tab. 26: Vývoj počtů připuštěných klisen ČMB v období let 1996 -  2009  

ČMB 
Rok přip. 

celkem připuštěno z toho v čistokrev. plem. % ČP 

2000 286 (140) 240 (124) 84 

2001 295 (137) 259 (127) 88 

2002 326 (157) 295 (149) 90 

2003 317 (150) 284 (142) 90 

2004 266 (125) 248 (120) 93 

2005 263 (107) 244 (102) 93 

2006 267 (111) 253 (109) 95 

2007 253 (110) 233 (106) 92 

2008 277 (125) 265 (124) 96 

2009 286 (120) 269 (118) 94 

v závorce   = klisny do 7 let stáří  

Po výrazném snížení počtů zapouštěných klisen v 90tých letech minulého století je současný stav i 
díky finanční podpoře plemenitby prostřednictvím NP GZ více méně stabilizovaný. Potěšující je 
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především procento čistokrevné plemenitby a výrazný podíl mladých klisen na reprodukci.  

Tab. 27: Vývoj počtu zařazených klisen ČMB v období let 2000 - 2009 

Oddíl plemenné knihy 
Rok Celkem zapsáno Zapsáno po ZV 

HPK PK PPK 1. PPK 2. PPK 

2000 85 30 25 30 - 18 12 
2001 94 44 36 36 - 10 12 

2002 81 34 28 20 - 23 10 

2003 60 36 25 15 - 6 8 
2004 49 26 16 15 - 12 6 

2005 44 34 26 12 6 - - 

2006 47 33 28 12 7 - - 
2007 50 36 26 19 5 - - 

2008 58 41 40 13 5 - - 

2009 55 36 31 16 8 - - 
2010 52 34 14 36 2 - - 

Celá populace ČMB je z pohledu původu velmi homogenní. Všichni jedinci zařazení do NP jsou 
příslušníky vyjmenovaných hřebčích linií (9) a cca 95% populace přísluší k některé ze 42 vyjmenovaných 
rodin.  

Aktuální efektivní velikost populace ČMB (Nef) je na úrovní 104,4 a koeficient inbreedingu u klisen 
3,26% a u hřebců 3,86%. V dlouhodobém hodnocení tredu vývoje od roku 1990 pozorujeme 
postupný nárůst tohoto koeficientu o 1,01% (viz graf 3 ČMB značen kolečkem). 

Graf 3:  Aktuální efektivní velikost ČMB a SN 

 

Chov GZ in situ 

Chov je velice roztříštěný, což má svá negativa především co se týká managamentu chovu a realizace 
připařovacích plánů, ale i jistá pozitiva, především z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. V roce 2010 
nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře chovatelů. 
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Tab. 28: Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene ČMB 

ks Majitel Okres Kraj 

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

11 Vlach Josef st., Jetřichov 12, 549 83 Náchod KVH 

9 Potměšil Josef, Korunní 1251/48, Praha 2 120 00 Praha PHA 
8 Kodadová Daniela, Bulovka 85, Frýdlant 463 61 Liberec LIB 

5 Kašpar Václav, Útušice 28, Štěnovice 332 09  Plzeň-jih PLZ 

1-4 854 majitelů   

Výkonnostní zkoušky 

Do NP GZ jsou zařazovány pouze klisny, které od r. 1997 absolvovaly výkonnostní zkoušky. V roce 
2010 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 11 místech. Zúčastnilo se jich celkem 86 klisen plemen 
ČMB, N a SN. Všech 37 klisen ČMB, které se zkoušek zúčastnily je úspěšně absolvovaly. Do NP GZ 
bylo zařazeno 34 klisen.  

Hřebci absolvovali 60denní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově. Zkouškou výkonnosti celý test 
úspěšně zakončilo všech 5 hřebců. 

Školení posuzovatelů 

Školení posuzovatelů ČMB proběhlo 6.5.2010 v testační odchovně hřebečků p. Zdeňka 
Hrnčíře v Proseči p. Křemešníkem a metodicky jej vedl doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc. 
Zúčastnili se jej členové RPK, inspektoři chovu a mnoho zájemců z řad chovatelů. 
Vyhodnocení školení včetně porovnání hodnocení vybraných posuzovatelů s fotografiemi 
předváděných koní proběhlo na místě. 

 

Slezský norik ( SN ) 

Stav populace a management genetického zdroje SN v roce 2010 

Tab. 29: Stav populace GZ SN v letech  2006-2010 

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

Počet 
chovatelů 

2006 35 186 420  

2007 39 211 453  

2008 39 235 438 296 

2009 45 247 461 367 

2010 43 238 464 359 

Plemenní hřebci 

Z celkového počtu 43 plemenných hřebců je do NP GZ zařazeno všech 43 hřebců. V příštích letech 
chceme pokračovat ve stabilizaci v rámci linií. Neuspokojivá je stále situace v linii 2500 Ritz Vulkan 
VIII (S-R01), ale na testačních odchovnách jsou 2 hřebečci a jeden 3 letý hřebec v majetku ZH 
Tlumačov byl pro nedostatečnou KVH zatím odročen. 2636 Hene linie 2526 Höllriegel (S-H01) byl 
v loňském roce převeden na stanici Podlesí, kde zapustil 8 kvalitních klisen.  

K výkonnostním zkouškám byli vybráni 4 hřebci. Nejlépe hodnocen byl 1593 Neros, příslušník linie 
11542 Nero Diamant VI (S-N01), celkovou známkou za výkonnost 8,64 bodu. 
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Plemenné klisny 

V roce 2010 bylo do PK nově zapsáno 25 klisen. 22 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti a všech 22 
klisen bylo nově zařazeno do NP GZ. 

Tab. 30: Vývoj počtů připuštěných klisen SN v období let 2000 -  2009 

SL. NORIK Rok připouštění 
celkem připuštěno z toho v čistokrev. plem. % ČP 

2000 169 ( 94) 156 ( 91) 92 
2001 158 ( 92) 152 ( 90) 96 
2002 146 ( 78) 136 ( 74) 93 
2003 141 ( 72) 130 ( 66) 92 
2004 150 ( 72) 139 ( 69) 93 
2005 138 ( 67) 131 ( 65) 95 
2006 157 ( 78) 152 ( 76) 97 
2007 172 ( 80) 169 ( 80) 98 
2008 162 (70) 158 (70) 98 

2009 167 (70) 161 (68) 96 
v závorce - klisny do 7 let stáří 

V posledních 10 letech se počet zapouštěných klisen příliš nemění. Naopak se zvýšilo a trvale udržuje 
procento čistokrevné plemenitby. Chovatelé tedy, především díky zmiňované finanční podpoře, 
častěji zapouštějí kvalitní klisny zařazené do vyšších oddílů PK.  

Aktuální efektivní velikost populace SN (Nef) je na úrovní 83,3 a koeficient inbreedingu u klisen 
3,39% a u hřebců 3,13%. V dlouhodobém hodnocení trendu vývoje od roku 1990 pozorujeme 
postupný nárůst tohoto koeficientu o 1,22% (viz graf 3 SN značen trojúhelníkem). 

Tab. 31: Vývoj počtu zařazených klisen SN v období let 2000 – 2010 

Oddíl plemenné knihy Rok Celkem 
zapsáno 

Zapsáno 
po ZV HPK PK PPK 1. PPK 2. PPK 

2000 50 40 36 10 - 4 - 
2001 29 18 21 8 - - - 
2002 30 18 19 8 3 - - 
2003 29 12 12 16 - - - 
2004 24 20 18 5 1 - - 
2005 36 28 23 12 1 - - 
2006 32 25 22 7 3 - - 
2007 35 25 21 11 3 - - 
2008 37 21 21 12 3 - - 
2009 34 32 24 10 - - - 
2010 25 22 19 104 2 - - 

Z pohledu udržitelnosti populace je současný stav stabilizovaný. Motivačním prvkem pro chovatele je 
i možnost čerpání dotací. Nárůstu populace naopak nesvědčí její roztříštěnost a finanční problémy 
největšího koncentrovaného chovu Vítkovské zemědělské s.r.o., ale především snižování poptávky po 
koních v lesním hospodářství způsobené konkurencí moderních technologií a dovoz levných koní  ze 
zahraničí, především z Polska a Ukrajiny. 

Chov GZ in situ 

Chov je velice roztříštěný, což má svá negativa především co se týká managamentu chovu a realizace 
připařovacích plánů, ale i jistá pozitiva, především z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. Bohužel i 
nadále přetrvává neuspokojivá finanční situace  ve Vítkovské zemědělské s.r.o. resp. Františkův Dvůr 
s.r.o., který je naším největším chovem SN. 
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Tab. 32: Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene SN 

ks Majitel Okres Kraj 
22 Vítkovská zemědělská s.r.o., Klokočov 747 47 Opava MSL 
10 Král Gustav, Sentice 102, Tišnov 666 03 Brno-venkov JHM 
7 Holášek Josef, Sedlnice 60, 742 56  Nový Jičín MSL 

1-4 356 majitelů   

Výkonnostní zkoušky 

Do  NP GZ jsou zařazovány pouze klisny, které od r. 1997 absolvovaly výkonnostní zkoušky. V roce 
2010 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 11 místech. Zúčastnilo se jich celkem 86 klisen plemen 
ČMB, N a SN. Všech 22 klisen SN, které se zkoušek zúčastnily je úspěšně absolvovaly.  

Hřebci absolvovali 60denní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově. Zkouškou výkonnosti celý test 
úspěšně zakončili všichni 4 hřebci. 

Školení posuzovatelů 

Školení posuzovatelů SN proběhlo 7.5.2010 v testační odchovně hřebečků p. Zdeňka 
Hrnčíře v Proseči p. Křemešníkem a metodicky jej vedl doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. 
Zúčastnili se jej členové RPK, inspektoři chovu a mnoho zájemců z řad chovatelů. 
Vyhodnocení školení včetně porovnání hodnocení vybraných posuzovatelů s fotografiemi 
předváděných koní proběhlo na místě. 

Veřejná informovanost a propagace plemene chladnokrevných koní 

Veřejná informovanost a propagace je prováděna především prostřednictvím časopisu KONĚ, který 
vydává ASCHK ČR za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. Dále prostřednictvím 
internetových stránek www.aschk.cz, příspěvky do komerčních časopisů a na výstavách, přehlídkách, 
soutěžích, schůzích a setkáních chovatelů. Na stejných webových stránkách je zveřejněna plemenná 
kniha. Koně zařazení do Národního programu jsou v této databázi označeni písmeny GZ.  

Výstavy a chovatelské akce chladnokrevných koní 

Šampionát 3letých klisen proběhl 28.8.2010 v Třebovli v novém areálu p. Potměšila.  
Koně v akci na Pardubickém závodišti (3.-5.9.2010) -  na 60 chladnokrevných koní, konalo se zde 
mimo jiné MČR v absolutním tahu a soutěž v orbě O ruchadlo bratranců Veverkových. 
Propet Brno 25. – 27.6.2010 -  hřebci a klisny ČMB byli předvedeni na této velmi navštěvané akci na 
Brněnském výstavišti. 
Tlumačov (3.7.-4.7.2010) -  30 koní především z oblasti Moravy.  
Kůň 2010 Lysá n. Labem (17.-19.9.2010).  
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Huculský kůň 

Současný  stav genetického zdroje  

Pokud jde o zařazení konkrétních genových zdrojů resp. koní do Národního programu GZ (dále jen 
NPGZ), je třeba konstatovat, že ani v letošním roce nedošlo k oznámení rozhodnutí MZe ČR o 
zařazení konkrétních koní. Proto lze za genetické zdroje zařazené do NP považovat pouze koně, 
kterým byla na základě žádostí majitelů o státní podporu od doby platnosti NP GZ, tj. od roku 2007, 
poskytnuta finanční dotace. 

Z uvedených důvodů jsme pro zpracování výroční zprávy opět přistoupili k výběru a analýze stavu 
všech potenciálně zařaditelných hřebců a klisen huculského koně do NP GZ (tj. jedince splňující 
podmínky metodiky ochrany), ač z pohledu reality se do určité míry jedná o virtuální populaci, 
protože s uvedenými zvířaty může být majiteli libovolně nakládáno, případně obchodováno i mimo 
území republiky a nový majitel je do NP GZ nemusí přihlásit.  

Počet klisen a plemeníků takovéto populace se proti roku 2009 rozrostl o nově zařaditelné klisny po 
výkonnostních zkouškách konaných v roce 2010 (7 klisen a 1 hřebec) a naopak byly vyřazeny klisny 
u nichž byl zohledněn vysoký věk při dlouhém nevyužití k plemenitbě jakož i absence evropsky 
uznané rodiny zakladatelky (26 klisen).  

Plemeníci  

Z celkového počtu 26 plášťových plemeníků pro plemeno Hucul v letošním roce  činil aktuální seznam 
hřebců zařaditelných do NP GZ osmnáct. V průběhu roku jeden hřebec uhynul (407 Goral XIV - 9  s.v.).  

K výkonnostním zkouškám byl po předvýběru předveden jeden hřebec (Gurgul Haidar), který vykonal 
zkoušky výkonnosti a pro sezónu 2011 může být zařazen do NPGZ. Vyřazen ze zdravotních důvodů je 
hřebec (598 Goro).  

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

Předpokládaný počet působících hřebců zařaditelných pro GZ v roce 2011 bude (po zařazení hřebce 
po zkouškách výkonnosti) 18 hřebců (18 hřebců 2009; 17 hřebců 2008). Je však třeba i nadále 
věnovat zvýšenou pozornost předvýběru mladých hřebečků k odchovu, kteří by omladili věkový 
průměr, který u aktivních plemeníků pro NPGZ představuje 11,83 roků. Současně je třeba při výběru 
zohledňovat malou příbuznost vybraných jedinců, aby nebylo zvyšováno nezdůvodněné riziko 
inbreedingové deprese.  

 

Tab. 33: Aktuální zastoupení genealogických linií v hřebčí populaci pro rok 2010 

Linie Rok Goral Gurgul Oušor Hroby Pietrosu Celkem 

 Počet hřebců  2009 9 3 3 3 1 19 

% v aktivní populaci 2009      47,4         15,8         15,8         15,8              5,3      100,0    

Počet hřebců  2010 8 4 3 2 1 18 

% v aktivní populaci 2010      44,4         22,2         16,7         11,1      5,6      100,0    
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Mateřská část populace 

V roce 2010 bylo v rámci celé plemenné knihy Huculský kůň nově zařazeno do chovu pouze 22 klisen 
(2009 22 klisen; 2008 13 klisen). Z nich 21 vykonalo zkoušky výkonnosti, ale požadavky na zařazení 
do genetických zdrojů NP splňuje jen 7 klisen.  

V aktuálním seznamu potenciálně zařaditelných matek do GZ je celkem 146 klisen, bez plného 
zohlednění reprodukční aktivity. Důvody malého počtu zařaditelných mladých klisen jsou především 
ve stále málo uspokojivé reprodukční aktivitě, která se řídí zejména odbytovou situací trhu. Podpora 
plynoucí ze státní dotace zřejmě není dostačujícím podnětem (zde se zřetelně projevuje nižší potenciál 
užitkových vlastností ve srovnání s výkonnostními plemeny koní). To, že pouhých 19 klisen z evidovaných 
146 potenciálních klisen GZ NP splnilo svou reprodukční aktivitou v roce 2010 nárok na státní podporu NP 
GZ, tuto skutečnost jen potvrzuje (v roce 2008 - 27 matek; v roce 2007 - 47 matek). Změna zásad státní 
podpory NPGZ pro rok 2009 a 2010 se tak potvrzuje jako vysoce potřebná. 

Seznam klisen v NPGZ však i nadále zůstává do značné míry pouze evidencí potenciálních matek 
a v praxi jsou v řadě případů produkováni jedinci na úrovni užitkového koně.  

Jak plyne z hodnot níže uvedené tabulky, věková struktura samičí části zařaditelné populace do GZ 
se v roce 2010 zůstává v zásadě na loňské úrovni. Zlepšení znázorněné v tabulce je především 
výsledkem zmíněného vyřazení reprodukčně neaktivních nejstarších matek. Důvody je třeba stále 
hledat v nízké reprodukci. 

 

Tab. 34: Vývoj věkové struktury zařaditelných huculských klisen do GZ  

Věk klisen Počet klisen 08 Počet klisen 09 Počet klisen 10 % 2008 % 2009 % 2010  

3 a 4 léta 12 4 13 7,3 2,3 8,9 
5 7 6 2 4,3 3,5 1,4 
6 7 7 8 4,3 4,1 5,5 
7 7 7 6 4,3 4,1 4,1 
8 9 7 7 5,5 4,1 4,8 
9 7 7 7 4,3 4,1 4,8 
10 6 7 9 3,7 4,1 6,2 
11 7 8 7 4,3 4,7 4,8 
12 7 9 6 4,3 5,2 4,1 

 

Genealogická příslušnost jedinců aktivní populace huculského koně  v ČR: 

Požadavkem plného uznání původů huculských koní v rámci mezinárodní organizace HIF je 
zpracování genealogické příslušnosti jedinců aktivní populace ve všech členských státech až k 
zakladatelkám uznaných původních rodin. Podle rozhodnutí Rady PK a platného ŘPK je plemenná 
kniha huculských koní uzavřená a postupně ji budou tvořit jen jedinci, kteří přísluší k uznaným 
rodinám, kmenům a liniím. V souladu s těmito závěry a s platnou metodikou ochrany GZ byla proto 
zpracována genealogická struktura zařaditelných klisen podle příslušnosti až k mezinárodně uznaným 
zakladatelkám rodin huculského koně. V České republice jsou v rámci celé PK chovány klisny 31 
genealogických rodin. V současné populaci potenciálně zařaditelných klisen do NP GZ (bez importů) 
se vyskytuje i nadále potomstvo celkem 18 zakladatelek. Rodiny jsou za pomoci navrženého softwaru 
zpracovány do podoby schémat, které jsou založeny u zpracovatele, tj. ACHHK.  
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V aktualizaci metodiky ochrany NP huculského koně bude třeba dořešit možnost několika rodin nově 
importovaných ze země původu, tj. Rumunska.   

Aktuální samičí zařaditelná populace NPGZ je tvořena potomky 36 plemeníků (40 v roce 2009, 37 

v roce 2008, 40 v roce 2007, 41 v roce 2006 a 40 v roce 2005), čtyř základních hřebčích 
genealogických linií,  jedné zástupkyně rumunské a jedné polské linie. Zastoupení jednotlivých linií 
znázorňuje následující tabulka, která přináší srovnání posledních pěti let: 

Tab. 35: Zastoupení jednotlivých linií 

Linie Gurgul Goral Oušor Hroby Polan Celkem 
Počet klisen 2005 65 54 36 11 1 167 
%v aktivní populaci 38,9 32,3 21,6 6,6 0,6 100,0 
Počet klisen 2006 67 60 36 11 1 175 
%v aktivní populaci 38,3 34,3 20,6 6,3 0,6 100,0 
Počet klisen 2007 67 61 36 10 1 175 
%v aktivní populaci 38,3 34,9 20,6 5,7 0,6 100,0 
Počet klisen 2008 65 55 33 10 1 164 
%v aktivní populaci 39,6 33,5 20,1 6,1 0,6 100,0 
Počet klisen 2009 66 58 35 12 1 172 
%v aktivní populaci 38,4 33,7 20,3 7,0 0,6 100,0 
Počet klisen 2010 50 53 26 13 1 146 

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

Ze srovnání je zřejmé, že zastoupení genealogických hřebčích linií v mateřské části populace se 
výrazněji nezměnilo. Nejrozšířenější zůstává linie Gurgul a Goral, kde však došlo k záměně pořadí ve 
prospěch Gorala. Nejméně zastoupená linie Hroby (pomineme-li jednu zástupkyni linie Polan 
a Prislop) nepatrně posiluje 13 klisen.   

Podíl původních huculských genů aktuální zařaditelné populace klisen do NPGZ se proti minulému 
roku v zásadě nezměnil. Malý pokles  klisen se 100 % PG je důsledkem zmíněného administrativního 
vyřazení starých reprodukčně neaktivních matek.  
 

Tab. 36: Podíl původních huculských genů v zařaditelné populaci 

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

Klisen 2010 94 27 7 18 0 146 
% 64,38 18,49 4,79 12,33 0,00 100 

Klisen 2009 112 31 10 19 0 172 
% 65,12 18,2 5,81 11,05 0,00 100 

Klisen 2008 103 33 10 20 0 166 
% 62,05 19,88 6,02 12,05 0,00 100 

Klisen 2007 101 33 10 31 0 175 
% 57,71 18,86 5,71 17,71 0,00 100 

Klisen 2006 98 33 10 34 0 175 
% 56,0 18,86 5,71 19,43 0,00 100 

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“.  

Aktuální samičí populace GZ má vykonány všestranné výkonnostní zkoušky podle platných pravidel 
typu „A“ ve 95 případech, tj. 65,1% ze zařaditelných jedinců do NP GZ. (Proti minulému roku jde 
o navýšení + 5,8 %). Zde je vhodné poznamenat, že počínaje rokem 2009 byly obnoveny 
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jednostranné zkoušky typu „B“, které rozšiřují přezkoušení charakteru především pro klisny stojící 
mimo zařaditelnou část populace do NPGZ.  

Příbuznost zařaditelných klisen do NPGZ charakterizovaná průměrným koeficientem příbuzenské 
plemenitby činí v současné době F(x) = 3,62 (v roce 2009 F(x) = 3,93; v roce 2008 F(x) = 3,47; v roce 
2007 = 3,35).  Hodnotu F(x) vyšší než 5,0 však dosahuje 26,03 %, tj. 38 klisen (v roce 2009 46 
klisen; v roce 2008 40 klisen; v roce 2007 42 klisen). Můžeme tedy říci, že průměrná příbuznost 
populace klisen zařaditelných do NPGZ se daří zachovat na shodné úrovni.  

Přijatá opatření v oblasti připouštění plemeníků, ekonomicky podporující pouze páření se  vznikem 
potomků s nižším F(x), je proto jistě krokem správný směrem. Klisen pocházejících ze zcela 
nepříbuzné plemenitby je pouze 6 (n= 146); (v roce 2009  5 klisen,  n= 172). 

Chov klisen zařaditelných do NP GZ huculského koně ČR je stále realizován v podmínkách značné 
roztříštěnosti, což s sebou nese některá negativa. Jde nejen o způsob chovu, ale především obtížně 
zajistitelné žádoucí připouštění optimalizovaných kombinací rodičovských párů s ohledem na umístění 
plemeníků, kteří jsou v drtivé většině v majetku konkrétních soukromých chovatelů.  

Koncentraci v několika rozhodujících chovech, které především zasahují do pohybu kvality aktivního 
GZ, přináší níže uvedená tabulka.  

Podíl chovatelů s chovem jedné až dvou klisen v aktuální zařaditelné populaci GZ v roce 2010 proti 
roku 2009 o 5,8 % poklesl. Jde však v zásadě o důsledek zmíněného vyřazení starých, reprodukčně 
neaktivních klisen.  

Tab. 37: Koncentrace chovu 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Chov – 
lokalita klisen % Klisen % klisen % klisen % Klisen % klisen % klisen % 

F. Hucul -J.Hora 23 15 27 16,2 30 17,1 31 17,7 26 15,9 25 14,5 22 15,1 

Peter - Dubová 
Hora 

13 8,5 13 7,8 13 7,4 11 6,3 11 6,7 13 7,6 15 10,3 

Zmrzlík Praha 19 12,4 17 10,2 17 9,7 9 5,1 0 0,0 14 8,1 13 8,9 

ZOO Praha 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 4,6 8 4,9 1 0,6 0 0,0 

Ing.Tetzeli Březí 11 7,2 10 6,0 14 8,0 13 7,4 11 6,7 10 5,8 12 8,2 
Klein  H. Slavkov 7 4,6 7 4,2 10 5,7 10 5,7 13 7,9 12 7,0 9 6,2 

Vopravil - 
Cunkov 

5 3,3 5 3,0 4 2,3 7 4,0 5 3,0 4 2,3 4 2,7 

Krecbach – 
Adršpach 

4 2,6 4 2,4 4 2,3 4 2,3 4 2,4 4 2,3 4 2,7 

Ostatní 1 až 2 
klisny 

71 46,4 84 50,3 83 47,4 82 46,9 86 52,4 89 51,7 67 45,9 

Celkem ČR 153 100,0 167 100,0 175 100,0 175 100,0 164 100,0 172 100,0 146  

Výkonnostní zkoušky: 

Výkonnostní zkoušky typu „A“ proběhly u 9 klisen a jednoho hřebce. Do NP GZ bylo navrženo 
k zařazení kromě jednoho hřebce 7 klisen celkem čtyř majitelů.  

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

S přihlédnutím k velikosti a zamezení nežádoucího růstu příbuznosti populace huculských klisen 
zařaditelných do genetického zdroje bylo i v roce 2010 přistoupeno k vytvoření podkladů pro 
optimalizaci připařovacích plánů.  
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Zvýšení homozygotnosti vlivem inbreedingu není v populaci žádoucím jevem. Aby bylo umožněno 
běžnému chovateli sledovat a cílevědomě řídit připařovací plán právě z aspektu zamezení vzestupu 
nežádoucí příbuznosti, zpracovali jsme obdobně jako v dřívějších letech pro všechny aktuálně 
zařaditelné klisny v GZ predikci všech možných potomků, vždy se všemi vybranými plemeníky (146 
klisen x 18 plemeníků =2628 predikcí F(x)). Koeficient příbuznosti F(x) z páté generace předků je 
vypočítán pro všechny kombinace podle Wrighta.  

Výpočty ve formě přehledů jsou k dispozici u ACHHK a budou poskytnuty všem hlavním chovům 
Genetického zdroje jako pomůcka při tvorbě připařovacích plánů pro rok 2011.    Pro chovatele 
s jednou až třemi klisnami budou údaje poskytnuty obdobně jako v minulých letech formou 
konzultací při jejich vyžádání chovatelem. Informace o jejich nabídce k využití budou zveřejněny 
v členském „Zpravodaji“ a na internetu.  

Využití nalezených hodnot F(x) k reálné optimalizaci stanovení rodičovských párů však výrazně 
komplikuje situaci zmíněná značná prostorová roztříštěnost chovu matek v podmínkách reálné 
dislokace plemeníků, kteří jsou v převážné většině v majetku soukromých majitelů a ne státních 
zemských hřebčinců, jak by bylo žádoucí. Problémem je i malý podíl inseminace čerstvým semenem, 
který by situaci značně ulehčil. 

Aktualizace metodiky ochrany NPGZ Huculský kůň pro léta 2011 – 2015 

S ukončením pětiletého cyklu byla navržena úprava metodiky ochrany NPGZ Huculský kůň pro dalších 
pět let. Novela zahrnuje aktuálně vzniklé problémy vývoje huculské populace v ČR a je koncipována 
podrobněji, aby se mohla stát vodítkem a informačním zdrojem pro všechny účastníky NP GZ 
Huculský kůň. Metodika zohledňuje schválené úpravy šlechtitelského programu a Řádu PK přijaté 
v květnu 2009, které v některých opatřeních výrazně mění podmínky zařazení do jednotlivých oddílů 
PK a vlastního systému hodnocení huculských koní. 

Ostatní aktivity: 

Výstavy   

Ve dnech 13. – 15. srpna  tohoto roku proběhl mezinárodní šampionát ČR a Spolkové republiky 
Německo huculských koní na farmě Březí u Žinkov organizovaný Ing. Tetzelim ve spolupráci ACHHK a 
bavorským svazem, pod záštitou HIF.  

Ve dnech 17. – 19. září tohoto roku 17. Mezinárodní výstava koní a všeho, co ke koním patří v Lysé 
nad Labem. Předvedeny mladé huculské klisny ve formě ukázky zkoušek výkonnosti ve všech 
hlavních zkušebních disciplinách 

Publikace k problematice genetických zdrojů 

Informace chovatelské veřejnosti o stavu, vývoji a výsledcích huculského koně je pravidelně 
prováděna ve členském Zpravodaji ACHHK, který je rozesílán po celé ČR a na samostatných 
stránkách Internetu s názvem  http:// www.hucul-achhk.cz .   

Mezinárodní organizace HIF 

Aktivní účast ACHHK na jednání generálního zasedání HIFU 7. – 8. května 2010 v NZ Topoľčianky.  

Aktivní účast ACHHK na jednání pracovní schůzky HIFU 9. listopadu 2010 v NZ Topoľčianky.  
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Šumavská ovce 

Stav populace  

Stavy šumavských ovcí neustále klesají, v roce 2010 klesl počet zařazených do KU celkem na 3121 
ks, z toho je 120 beranů a 3001 bahnic. V GZ je zařazeno 2675 bahnic, což naopak představuje 
nárůst o 266 proti předchozímu roku.  

Průměrná úroveň užitkovosti u celé populace se udržuje na stabilní úrovni, ale při pohledu na 
výsledky v jednotlivých stádech, tak jsou vidět značné rozdíly. Zde by bylo vhodné provést rozbor 
příčin tak výrazných rozdílů v stádech s nízkým přírůstkem u jehňat a s nízkou plodností u bahnic. 

Průměrná hmotnost jehňat ve 100 dnech věku se pohybovala podle jednotlivých stád od 16,87 kg do 
32,18 kg. Průměrný denní přírůstek se pohyboval od 293 g do 134 g. Ve srovnání s předchozími roky 
dochází u celé populace k mírnému snižování stodenní hmotnosti jehňat. Průměrná plodnost na 
obahněnou se pohybuje od 108,4% do 220%. 

Vzhledem k počtu chovaných zvířat se nejeví problém s příbuzenskou plemenitbou, ale přesto by bylo 
vhodné provést výpočet koeficientu inbreedingu Fx. A na základě výsledků vytvořit nové linie beranů. 
Počet chovaných beranů neustále klesá,  v současné době je poměrně nízký počet beranů linií Huť,  
Bright a Synek, kde je  počet  beranů v linii pod 10 ks. 

Exteriér u šumavských ovcí je stabilizován a populace nevykazuje problémy. Výběr zvířat na dvou 
nákupních trzích umožňuje velmi kvalitní výběr beranů z hlediska exteriérových vlastností. Berani 
jsou vybíráni na dvou trzích, jeden na Michlově Huti a je určen pro berany pocházející z chovů s M-V, 
a druhý na výstavě Země živitelka, který je určen pro chovy bez M-V.  

Tab. 38: Vývoj stavů šumavských ovcí v KU za poslední tři roky 

Rok Počet chovů Bahnice a ročky Berani Poměr pohlaví 
2008 36 3639 165 22:1 
2009 24 2429 129 19:1 
2010 24 3001 120 25:1 

 

Tab. 39: Vývoj stavů beranů podle linií 

Linie beranů Počet beranů 
2008 

Počet beranů 
2009 

Počet beranů 
2010 

Doan 22 13 13 
Javor 21 11 11 
Bary 14 14 10 
Limo 23 17 13 
Sedlák 29 23 20 
Sambík 17 12 10 
Starosta 10 13 18 
Synek 12 11 9 
Bright 6 6 9 
Huť 11 9 7 
Celkem 165 129 120 

Plemenní berani jsou chováni jak ve stádech zapojených do KU, tak i mimo. Mimo KU jsou berani 
chováni individuálně a jejich celkem 28 ks. Počet chovaných beranů v jednom stádě se pohybuje od 
1 do 21.   
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Tab. 40: Výsledky reprodukce za poslední tři roky 

Rok Oplodnění 
(%) 

Plodnost 
(%)  

Intenzita 
(%) 

Odchov 
(%) 

Hmotnost- kg 
(ve 100 dnech) 

Přírůstek- g                         
(ve 100 dnech) 

2008 86,4     132,2     114,2   100,2 23.72 207.18   
2009 86,2 134,8 116,2 103,9 23,60 206,23   
2010 90.4    133.3 120.5 106.7 23.32                202.74   
 

Tab. 41: Nukleové  chovy GZ šumavské ovce 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

počet ovcí 2734 2060 2325 2331 2438 2422 2409    2546 

počet chovů 27 29 31 29 29 28 24 24 

kapacita chovů 
do 5 3 3 4 4 2 2 2 2 

6 - 20 6 6 5 7 7 7 7 8 

21 - 50 4 6 8 5 5 4 3 3 

51 - 100 7 6 6 4 7 4 4 2 

101 - 200 3 6 5 6 5 6 3 4 

nad 200 4 2 3 3 3 3 5 5 
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Valašská ovce 

Stav populace  

Stavy valašských ovcí se v roce 2010 zvýšily na počet 297 bahnic zapsaných do plemenné knihy, 23 
bahnic zatím nezapsaných do PK, 80 roček a 37 beranů ve 26 chovech. Je udržován z hlediska 
zachování genetické proměnlivosti příznivý užší poměr pohlaví 1:10,8. 

V průběhu roku 2010 byla provedena analýza vývoje populace valašských ovcí a jejího současného 
stavu. Pro analýzy byla využita databáze kontroly užitkovosti obsahující údaje o 1505 vrzích 
valašských ovcí a vážení 1343 jehňat ve věku 100±30 dní. V rodokmenech je evidováno 2177 
jedinců. Změny v úrovni užitkovosti byly posuzovány na základě analýzy proměnlivosti (Proc GLM – 
SAS STAT)  při zohlednění pevných efektů roku, chovu, pohlaví, četnosti vrhu, věku jehněte při 
vážení a věkové kategorie matky v případě hmotnosti jehňat ve 100 dnech věku a efektů roku, chovu 
a věkové kategorie bahnice v případě plodnosti na obahněnou.  Genetické trendy byly sestaveny na 
základě průměrných hodnot plemenných hodnot pro hmotnost jehňat ve 100 dnech (přímý i 
maternální genetický vliv), plodnost na obahněnou v % a selekčního indexu CPH. Koeficienty 
inbreedingu Fx byly stanoveny pomocí procedury INBREED z programového vybavení SAS STAT. 

Průměrná hmotnost jehňat ve věku 100 dní se v jednotlivých létech pohybovala v rozmezí od 17,3 do 
23,9 kg a průměrná plodnost na obahněnou od 125,5 do 146,4 %. Meziroční výkyvy úrovně 
užitkovosti byly zajisté v převážné míře determinovány vlivem rozdílných podmínek prostředí 
v jednotlivých létech. Nicméně vývoj průměrných plemenných hodnot za jednotlivé ročníky narození 
zvířat v populaci naznačuje v posledních létech slabě negativní genetický trend pokud jde o plodnost 
na obahněnou, což se následně odráží i v určitém  poklesu průměrných hodnot selekčního indexu 
CPH (tabulka č. 43) Důvodem může být výběr plemenných beranů převážně z jedináčků, přednostně 
na základě posouzení zevnějšku. Nicméně z dlouhodobého hlediska se genetické trendy v užitkových 
vlastnostech jeví jako neutrální, což je v souladu s koncepcí uchování GŽZ. 

Vzhledem k malému počtu zvířat v populaci je vzájemná příbuznost mezi nimi vysoká a koeficient 
příbuzenské plemenitby vypočtený na základě dostupných rodokmenů dosahuje v průměru hodnoty 
Fx= 0,0503. Skutečná příbuznost mezi zvířaty však je pravděpodobně ještě vyšší, neboť některé 
vztahy v rodokmenu, jako například příbuznost ke zvířatům reimportovaným z Německa, nejsou 
v rodokmenech zaznamenány. Určité procento zvířat (4,96%) pak vzniklo jako produkt nejužší 
příbuzenské plemenitby, kdy  Fx ≥0,25. Nicméně poměr zvířat z nejužší příbuzenské plemenitby se 
v posledních létech daří snižovat (z 11,4% v ročníku 2005 na 1,14%  v ročníku 2010). Postupně také 
klesá průměrný koeficient inbreedingu v populaci (z Fx=0,073 v ročníku 2005 na 0,034 v ročníku 
2010), což ovšem je třeba považovat za dočasný trend daný zlepšením organizace připařování. 
Z hlediska dlouhodobého vývoje je potřeba vzhledem k omezené velikosti populace (zejména 
v nedávné minulosti) a  vzájemné příbuznosti mezi zvířaty počítat spíše s postupným nárůstem 
koeficientu inbreedingu. Dle výsledků kontroly užitkovosti, však není patrné zhoršování průměrné 
užitkovosti vlivem inbrední deprese. 

Pokud jde o exteriér zvířat je jednou z nejdůležitějších charakteristik valašských ovcí sortiment 
a charakter rouna. Dle historických pramenů se v minulosti sortiment vlny valašských ovcí pohyboval 
v rozmezí DE-F. Je patrný posun současné populace směrem k žádoucím hrubším sortimentům vlny. 
V tomto ohledu důležitou roli sehrává výběr beranů s charakteristickou hrubou a splývavou vlnou. 
Dalším znakem jsou rohy. Dle literatury je rohatost a bezrohost u ovcí kontrolována z jednoho 
autosomálního lokusu HO, na němž alternují 3 alely: 
1. P - alela pro bezrohost 
2. p - alela podmiňující rohatost u beranů 
3. p" - alela rohatosti u obou pohlaví 
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Alela P pro bezrohost je dominantní a alela p je dominantní vůči p“. Jedná se však o neúplnou 
dominanci, čili například při genotypu Pp se u beranů obvykle v určité míře rozvíjejí rudimenty rohů. 
Problém je v tom, že vývoj rohů u těchto heterozygotů je velmi variabilní od úplné bezrohosti až po 
krátké rohy, což ztěžuje spolehlivé stanovení genotypu daného jedince. V populaci valašských ovcí u 
nás se před 8-10 léty vyskytovaly prakticky pouze rohaté ovce. Avšak alela bezrohosti se dostala zpět 
do populace chované na území ČR při reimportu zvířat z Německa. Dominance alel pro bezrohost, ať 
už u obou pohlaví nebo pouze u bahnic způsobuje, že při použití beranů nositelů těchto alel poměrně 
rychle v populaci valašských ovcí přibývá jedinců s fenotypovým projevem bezrohosti. Záměrem do 
budoucna bude v populaci udržovat jak vlohy pro rohatost tak pro bezrohost. V současnosti je 
prováděno mapování populace s ohledem na výskyt bezrohosti a charakteristických schémat zbarvení 
v populaci valašských ovcí. 

V grafu č.4 je znázorněn vývoj relativních frekvencí jednotlivých alel genu odolnosti vůči klusavce. 
Příznivou skutečností je, že výchozí četnost příznivé alely ARR byla v populaci valašských ovcí 
poměrně vysoká, takže šlechtění na odolnost vůči klusavce nemělo tak významný dopad na omezení 
proměnlivosti v populaci jako u některých jiných plemen ovcí v ČR. Dochází však k postupnému 
vytlačování nežádoucí alely VRQ z populace a nárůstu relativní četnosti alely ARR.  V dalším období 
bude prováděná již pouze negativní selekce na alelu VRQ, nikoliv již pozitivní selekce na zvýšení 
frekvence alely ARR. 
V průběhu roku 2010 byly valašské ovce prezentovány na několika výstavách  hospodářských zvířat a 
akcích folklórního charakteru. 

Tab. 42: Vývoj velkosti a struktury populace valašských ovcí v ČR  
Rok  Počet chovů Bahnic a roček Beranů Poměr  pohlaví 
2003 14 148 18 1:8,2 
2004 11 136 19 1:7,2 
2005 15 206 21 1:9,8 
2006 15 207 22 1:9,4 
2007 17 218 25 1:8,7 
2008 17 204 27 1:7,6 
2009 21 301 26 1:11,6 
2010 26 400 37 1:10,8 

Tab. 43: Fenotypové a genetické trendy v kontrolované populaci valašských ovcí v ČR  

Vývoj užitkovosti Genetické trendy (rok 2001=0) 
Hmotnost 100 d. 

kg 
Plodnost 

% 
Rok/ročník 
narození 

n LSM n LSM 

phHMpr 
kg 

phHMmat 
kg 

phPLOD 
% 

Index 
CPH 

2001 32 23,90 24 118,4 0 0 0 0 
2002 42 18,17 32 138,4 0,074 -0,299 0,53 0,20 
2003 80 18,42 32 125,5 0,177 -0,239 1,39 2,25 
2004 116 20,16 115 130,3 -0,052 -0,225 4,12 5,20 
2005 106 17,31 117 134,8 -0,162 -0,284 5,04 4,46 
2006 160 20,91 153 140,3 0,146 -0,372 0,68 -2,49 
2007 208 21,81 179 143,9 0,185 -0,081 -2,85 -5,37 
2008 217 19,10 201 131,5 -0,016 -0,334 -0,95 -8,79 
2009 312 20,63 267 146,4 0,252 -0,031 -3,12 -3,95 
2010 316 22,11 290 153,4 - - - - 
vysvětlivky  
phHMpr, PhHMmat - průměrné plemenné hodnoty pro hmotnost jehňat ve 100 dnech – přímý resp. maternální genetický 
vliv , phPLOD – průměrné plemenné hodnoty pro plodnost na obahněnou   
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Tab.44: Vývoj koeficientu příbuzenské plemenitby (Fx) v rámci genetického zdroje valašské ovce   

MaximumFx Rrelativní frekvence (%) Ročník 
narození N Průměr 

Fx  Fx ≥0,25 Fx≥0,125 
<0,25 

Fx≥0,05 
<0,125 Fx <0,05 

2000 34 0,1103 0,275 11,76 29,41 11,76 47,06 
2001 42 0,0525 0,257 2,38 19,05 7,14 71,43 
2002 65 0,0438 0,313 3,08 13,85 6,15 76,92 
2003 99 0,0846 0,357 9,09 22,22 11,11 57,58 
2004 142 0,0563 0,308 5,63 9,15 14,08 71,13 
2005 140 0,0728 0,350 11,43 4,29 25,00 59,29 
2006 205 0,0710 0,357 7,80 9,27 28,78 54,15 
2007 234 0,0292 0,358 6,41 2,56 2,56 88,46 
2008 270 0,0556 0,314 3,33 8,15 31,11 57,41 
2009 402 0,0362 0,382 2,74 7,46 9,45 80,35 
2010* 263 0,0341 0,264 1,14 7,22 13,69 77,9 
celkem 1896 0,0503 0,382 4,96 8,65 15,82 70,57 
Poznámka :* ročník 2010 – neúplné údaje 

 

Graf 4 : Vývoj relativních frekvencí výskytu jednotlivých alel genu odolnosti vůči klusavce 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ročník narození

re
l. 

al
el

ic
ká

 fr
ek

ve
nc

e

VRQ
ARR
ARQ
AHQ

 

 

 



 

 
50 

KOZY 
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Bílá krátkosrstá koza 

Hnědá krátkosrstá koza 

Vývoj stavu koz a populací GZ  

Podle údajů ČSÚ po stagnaci v letech 2007-2009 se opět výrazněji zvýšily, a to především zásluhou 
velkých komerčních chovů. Ze 21 700 jedinců vykazovaných  v r.2010 je 13 600 koz, z toho více než 
2 000 jsou nově zařazené do plemenitby (tab.č. 45).  

Tab. 45: Počty koz v  ČR (data ČSÚ, k 1.4. běžného roku) 

Rok  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kozy, kozli celkem  12 779 11 912 12 623 14 402 16 222 16 627 16 674 21 709 

z toho kozy 9 292 10 401 11 065 13 609 
z nich poprvé zapuštěné 1 391 1 522 1 320 2 073 

Hlavní základnou produkce plemenných kozlů však i nadále zůstává zájmový chov, přestože relativní 
počet plemenných koz (tj. zařazených do KU) v nich stále klesá (tab.č. 46, graf č.5). Dojivost se 
udržuje na stabilní úrovni, u bílého plemene v průměru 714 kg mléka a 21,7 kg bílkoviny, u hnědého 
v průměru 825 kg mléka s 25,8 kg bílkoviny za laktaci.  

Tab. 46: Počty koz v KU a průměrná užitkovost 

Rok 2007 2008 2009 2010 
počet koz laktací koz laktací koz laktací koz laktací 
celkem KU 3160 1746 3300 1801 3592 2042 3677 1997 
malochov 771 358 701 261 795 318 747 357 
tj% 24,4 20,5 21,2 14,5 22,1 15,6 20,3 17,9 
mléko kg 878 846 877 857 
bílkoviny % 3,14 3,22 3,18 3,20 
plodnost % 172 173 179  179 
velkochov 2389 1388 2598 1539 2797 1724 2930 1640 
tj% 75,6 79,5 78,8 84,6 77,9 84,4 79,7 82,1 
mléko kg 
bílkoviny % 688 622 658 719 
bílkoviny % 3,05 3,13 2,96 3,02 
plodnost % 169 183 181  195 

 

Graf 5:  Trend vývoje početního stavu koz v KU (bílé a hnědé plemeno) 

Vývoj po čtu koz v KU a m ěřených laktací
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Se zvyšováním rozsahu faremních chovů je spojeno další potenciální riziko pro obě plemena 
genetického zdroje, protože z ekonomických důvodů stále stoupá intenzita využívání exotických 
plemen, a to jak čistokrevných, tak v užitkovém křížení. Například anglonubijské plemeno vykazuje 
v roce 2010 užitkovost 861 kg mléka resp.37,2 kg bílkovin za laktaci (údaje od 52 koz v 6 chovech). 
Z celkového počtu 3677 koz zařazených v roce 2010 v KU bylo 2233 bílých a 964 hnědých koz. 

Tento trend je patrný z počtu nově zařazovaných plemeníků GZ. I když se po velkém poklesu z let 
2005-7 jejich celkový počet opět začíná zvyšovat, relativní podíl kozlů plemen GZ klesá. 

Tab. 47: Počet nově zařazených kozlů do plemenitby 

plemeno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
bílé 182 156 190 146 90 81 76 82 97 118 
hnědé 74 86 99 90 53 58 55 62 67 65 
búrské 7 5 5 10 21 15 25 27 30 29 
anglonubijské 0 1 1 3 5 9 9 14 10 25 
celkem 263 248 295 249 169 163 165 185 214 237 

 

Graf 6:  Trend vývoje počtu zařazovaných plemenných kozlů 

Zařazovaní plemeníci - relativní podíl plemen 
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Vnitroplemenná diverizta plemen genetického zdroje 

je uchovávána rotací otcovských linií v populaci a udržováním vyrovnaného počtu plemenných kozlů 
jednotlivých linií, pomocí regulovaného odchovu nových kozlíků (přidělováním otců do plemenných 
chovů) – viz. tab.č.48. Ze zkušenosti chovatelů vyplývá, že o některé linie trvale klesá zájem, protože 
potomci těchto kozlů vykazují podprůměrné chovatelské kvality (konstituce zvířat, reprodukce) resp. 
zvýšený výskyt nežádoucích znaků (např. pastruky u linie Emil). Objektivní potvrzení těchto informací 
bude možné až po rutinním zavedení odhadu plemenné hodnoty pomocí standardních statistických 
modelů (Animal Model), s nímž se počítá od roku 2011. Pro zachování genetického materiálu těchto 
linií bude proto mezitím s ohledem na možné vymizení z komerční plemenitby přednostně přikročeno 
k zakonzervování inseminačních dávek v genobance. 
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Tab. 48: zastoupení otcovských linií v populaci (počty kozlů v plemenitbě) 

Rok 2001 2003 2005 2007 2009 2010 Rok 2001 2003 2005 2007 2009 2010 

Linie B 
 

Linie B (pokračování) 
Bera 68 44 40 19 18 18 Sambo 124 92 84 46 32 32 

Bernd 36 23 14 7 7 13 Vesmír 46 52 39 14 26 24 
Brit 21 27 36 22 10 10 Zub 39 29 24 14 22 25 

Bumsi 36 35 34 20 10 10 Zuzek 19 27 36 21 17 17 
Cesar 14 14 18 15 18 23 celkem 966 835 870 627 448 473 
Curt 41 37 40 35 35 55 počet koz  1735 1871 1979 1944 2233 2223 
Emil 22 17 23 21 16 16 poměr 1,8 2,2 2,3 3,1 4,1 4,7 

Ferda 96 103 108 70 57 35  
Hektor 71 60 63 54 31 27 Linie H 

Kardinal 39 27 33 30 25 26 Hansi 26 31 56 53 54 40 
Karele 9 18 30 20 15 15 Herman 8 6 16 29 48 46 

Karli 19 16 36 42 58 75 Hermes 20 26 37 37 34 40 
Kaspar 28 23 31 26 21 17 Javor 48 64 76 52 33 28 
Krasus 70 48 34 32 16 14 Ještěd 25 24 38 31 36 48 

Kumpel 16 4 2 0 0 0 Othello 61 63 71 18 45 42 
Lax 12 16 22 28 20 18 Pauli 24 21 36 30 39 50 

Mohykán 63 44 41 22 24 31 Poldi 5 17 40 52 38 34 
Molch 26 28 37 28 23 22 Roklan 43 41 55 50 49 48 

Romeo 9 16 18 18 18 20 celkem 260 293 425 372 376 376 
Rudi 40 35 27 23 26 28 počet koz  417 544 792 878 891 964 

Skokan 2 0 0 0 0 0  poměr 1,6 1,9 1,9 2,4 2,4 2,6 

 

Vývoj počtu podporovaných koz zařazených do genetického zdroje 

V rámci programu jsou od roku 2008 podporovány pouze dospělé, reprodukčně aktivní kozy, 
zařazené v hlavním oddílu PK a v kontrole užitkovosti.  

 

Graf 7 Počty podporovaných koz GZ 
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KRÁLÍCI 
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KRÁLÍCI 
Do genetických zdrojů králíků v roce 2010 bylo zařazeno všech 7 národních plemen, tj. moravský 
modrý (Mm), český strakáč (Čs), český albín(Ča), moravský bílý hnědooký (MBh), český luštič (Čl), 
český černopesíkatý (Ččp) a český červený (Čč).   

 

Tab. 49: Přehled za rok 2010 

Plemeno Počet chovatelů Počet samců Počet samic Prům. hmot. dosp. 1,0 Prům. hmot. dosp. 0,1 

Čs 29 94 221 3.60 3,50 
Mm 19 55 106 6,70 5.80 
Ča 19 54 118 4,60 4.50 
Mbh 13 43 78 3,40 3,40 
Čl 10 33 37 3,70 3.70 
Čč 23 28 98 3.20 2.90 
Ččp 8 5 19 3,10 3,10 

Tab. 50: Přehled dle plemen za rok 2010 (n= počet samic, n> 10 pčet samic s odchovem nad 10ks) 

Plemeno  n Naroz. Průměr Odchov. Průměr Registr. Průměr n> 10 %  
Čs 277 2114 7,64 1621 5,86 669 2,42 48 17,33 
Mm 108 883 8,18 783 7,25 611 5,66 24 22,23 
Ča 106 869 8,20 824 7,78 555 5,24 17 16,04 
Mbh 81 507 6,26 435 5,38 288 3,56 3 3,71 
Čl 62 392 6,33 368 5,94 313 5,05 3 4,84 
Čč 127 811 6,39 736 5,80 558 4,40 10 7,88 
Ččp 49 269 5,49 246 5,03 214 4,34 1 2,05 
CELKEM 810 5845  5013  3208    
Průměr   7,22  6,19  3,97   

Tab. 51: Přehled registrace do 19.listopadu za rok 2010 

Plemeno Počet narozených Počet odchovaných Počet registrovaných 

Český albín 869 824 555 
Český červený 811 736 558 
Český černopesíkatý 269 246 214 
Český luštič 392 368 313 
Český strakáč 2114 1621 669 
Mor. bílý hnědooký 507 435 288 
Moravský modrý 883 783 611 

Celkem 5845 5013 3939 

Pro srovnání, za celý chovatelský rok 2009, který začíná 1.4. a končí 31.3. následujícího roku bylo 
registrováno 4 252 mláďat. V roce 2010 je za období od 1.4.2009 do 19.11.2010 registrováno  
mláďat 3 208. 

Hodnocení populací GZ na základě výsledků Centrální plemenné knihy králíků 

Klady: 

• stabilizace  celkového počtu registrovaných mláďat u většiny plemen 
• vzhledem ke sledovanému časovému období, lze předpokládat vyšší  počet registovaných mláďat 

králíků u plemen Ččp, Čl a Mbh 



 

 
56 

Negativa: 

• zatím mírný pokles registrace u ČA a Mm 
• nižší intenzita reprodukce – v průměru pouze  7, 22 narozených mláďat na králici ( u většiny 

králic je zatím 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 – 2,42 (to je ale odrazem prošlechtěnosti 

a kresebné náročnosti plemene a odpovídá realitě současného chovu ČS, zejména když je u 
většiny králic registrován pouze 1 vrh 

Vystavování a propagace plemen 

Chovatelé zařazeni do programu genetických zdrojů se účastnili a propagovali národní plemena na 
řadě výstav místních, okresních, krajských a oblastních. Velice dobrá účast  na  40. CVMK 4. – 5. září 
2010 v Uherčicích okr. Břeclav   

Velmi zdařilá byla propagace národních plemen králíků, zařazených do GZ na výstavě Náš chov 
v Lysé nad Labem, která se konala ve dnech 7. – 10. října 2010 v Lysé nad Labem. 

Ve dnech 12. – 14. listopadu 2010 byla úspěšně prezentována národní plemena králíků na  Celostátní 
výstavě v Lysé nad Labem. Menší počet vystavených králíků plemen Čč a Čl na této výstavě, byl 
ovlivněn speciální výstavou ve Slavkově u Brna, která se konala ve stejném termínu. 

 

Genetické zdroje králíků v roce 2010 

V rámci hodnocení genetických zdrojů králíků byly v roce 2010 využity údaje plemenné knihy pro 
výpočet efektivní populace a posouzení ohrožení populací. Pro hodnocení byly využity údaje z let 
2003-2008 pro jednotlivá plemena králíků. Celkem byla hodnocena data 6865 vrhů. V tabulce č.52 je 
hodnocen stupeň ohrožení podle FAO, který vychází z počtu králic v populaci. Podle tohoto hodnocení 
jsou nejvíce početná plemena moravský modrý, český strakáč, český albín a český červený plemena 
ohrožená, zbývající plemena, český luštič, moravský bílý hnědooký a český černopesíkatý, jsou 
plemena kriticky ohrožená. Jinou možností pro hodnocení populací je velikost efektivní populace. 
Velikost efektivní populace je důležitý ukazatel, který má přímý vztah ke stupni příbuzenské 
plemenitby, zdravotnímu stavu a genetické variabilitě. Vypočítává se dle vzorce stanoveného 
Wrightem (1931): 

Nc=4(Nm x Nf)/(Nm + Nf) 

Kde Nc – efektivní populace, Nm - počet samců, Nf - počet samic   

Tab. 52: Počet samic v reprodukci a stupeň rizika ohrožení populace plemen (podle FAO)   

Rok / počet samic v reprodukci průměr index %  

plemeno 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2006-08   2008/03 

Stupeň rizika 
ohrožení 
populace 

Moravský modrý 181 182 183 161 165 164 163,3 90,6 ohrožená 
Český strakáč 373 332 308 289 318 314 307,0 84,2  ohrožená 
Český luštič 48 46 62 65 67 67 66,3 139,6 kriticky ohrožená 
Český albín 149 135 136 154 160 138 150,7 92,6 ohrožená 
Český červený 79 73 99 106 128 158 130,7 200,0 ohrožená 
Moravský bílý 
hnědooký 55 89 88 93 88 75 85,3 136,4 kriticky ohrožená 

Český černopesíkatý 17 19 26 45 56 46 49,0 270,6 kriticky ohrožená 
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NUTRIE 
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NUTRIE 
Nepříliš perspektivní doba pro chovatele nutrií pokračovala i v roce 2010. Ekonomická stagnace 
v prodeji nutriových kůží jen jednoznačně potvrdila dosavadní trend vývoje produkce,  tj. hlavním 
produktem v chovech nutrií je produkce nutriového masa. Dosavadní výkupní cena kůže v relaci    
30-40 Kč staví nutrie na úroveň produkce kožek králíků a tím znesnadňuje při podstatně vyšších 
nákladech na krmení i na základní chov další rozvoj či zakládání nových chovů nutrií. V letošním roce, 
kdy byla poněkud komplikovaná situace v chovech králíků výskytem myxomatózy, byl zvýšený zájem 
chovatelů o chov nutrií. Dosavadní přednosti chovu nutrií především v zdravotní nezávadnosti jsou 
dosud velmi nadějné. Chceme-li tuto situaci nejen udržet, ale i podpořit, musíme do dalších 
podmínek úspěšnosti chovu nutrií zakomponovat i podmínku provedení min. 1x ročně rozbor trusu na 
výskyt kokcidiózy a strongyloidózy a při případném zjištění musí následovat proléčení celého chovu. 

Výstavní prezentace  

Výstavní činnost chovatelů, jako každoročně, se upíná k výstavám v Přibyslavi a výstavě celostátní 
nebo speciální, pokud je organizována. V roce 2010 v Přibyslavi bylo vystaveno celkem 59 nutrií, 
z toho nejvíce bylo standardů – 31, stříbrných 8 a vícebarevných přeštických nutrií 14. Výstava má 
svou tradici a chovatelé se jí rádi zúčastňují. Celostátní výstava drobného zvířectva byla uspořádána 
v Lysé nad Labem 12-14. 10. a přes všechny organizační potíže se jí zúčastnili všichni chovatelé GZ, 
kteří vystavili 37 nutrií. Standardů bylo 14 ks, nutrií stříbrných bylo 10 a nutrií vícebarevných bylo 
vystaveno 12 kusů.  Potěšitelná byla především kvalita kolekce přeštických vícebarevných, která 
jednoznačně konkurovala ostatním barevným rázům. Tituly championů si tentokrát odnesli chovatelé, 
Kotfald Jos. za nutrii standardní, Homola Fr. za nutrii stříbrnou a Kubal Jos. za nutrii vícebarevnou 
přeštickou. 

 V letošním roce ve spolupráci VÚŽV v Uhříněvsi a ČSCH při výstavě Náš chov v Lysé nad Labem      
7. -10. 10. 2010 byla vystavena kolekce nutrií v GZ a hlavně byla provedena ochutnávka výrobků a 
jídel z masa nutrií pro laickou veřejnost, která se setkala s nevšedním zájmem návštěvníků výstavy. 
Propagace chovu nutrií a kvalitního nutriového masa touto formou se jeví více jak perspektivní pro 
příští roky. Je zájmem v této propagaci nejen pokračovat, ale i při této výstavě uspořádat Speciální 
výstavu nutrií.  

Ostatní aktivity  

V součinnosti s Laboratoří agrogenomiky MZLU Brno – LAMgen se podařilo, jako prvním na světě, 
analyzovat DNK nutrií. První výsledky dokazují použití nejen v krevní výstavbě jednotlivých barevných 
rázů a jejich selekci, ale i také další možnosti ve vztahu ke kvalitě masa atd. Výrazně se v letošním 
roce zvýšila spolupráce s ČZU v Praze na úseku zjišťování parametrů růstu a kvality masa nutrií 
jednotlivých barevných rázů, která bude pokračovat i v příštích letech v součinnosti s chovateli GZ.  

 Potvrdilo se opět, že nejdůležitějším úkolem pro další roky bude zajistit dostatečný počet chovatelů 
nutrií. Podařilo se rozšířit počet chovatelů a počet chovů vícebarevné přeštické nutrie a je v dalším 
období několik mladších chovatelů  pro případnou spolupráci v GZ.  Vývoj a poznání, tj. tok informací 
pro chovatele nutrií v GZ  i v roce 2010 byl dostatečně zajímavý, že se jeví i pro další budoucnost 
min. udržení chovu nutrií v úrovni kvality i rozšíření chovů v dosavadní četnosti i přes nedobrou 
ekonomickou situaci.  
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DRŮBEŽ 
Česká slepice zlatě kropenatá, česká husa 

Stav populací GZ 

Snížení počtu českých slepic zlatých kropenatých zařazených v roce 2010 do genetických zdrojů bylo 
způsobeno tím, že v Zásadách bylo množství dotovaných slepic stanoveno na maximálně 30 ks. 
(V chovech je chováno hodně vlastních sester či polosester, z toho důvodu bylo omezení stanoveno.) 
Počty českých hus chocholatých se výrazně zvýšily, plemeno je stále oblíbenější. Řada chovatelů 
českých hus si pořizuje i české husy s chocholkou. 

Tab. 53: Vývoj početního stavu GZ ČZK 

Počet jedinců genového zdroje Rok 
slepice kohouti celkem 

Počet  
chovatelů 

2001 228 28 256 6 
2002 309 28 337 7 
2003 285 22 307 7 
2004 284 21 305 8 
2005 230 16 246 6 
2006 296 21 317 8 
2007 385 25 360 10 
2008 303 22 325 9 
2009 276 22 298 10 
2010 195 17 212 8 

Tab. 54: Vývoj početního stavu GZ ČH (od r. 2003 součet české husy a české husy s chocholkou) 

Počet jedinců genového zdroje Rok 
husy houseři celkem 

Počet 
 chovatelů 

2001 125 45 170 24 
2002 108 34 142 22 
2003 122 (101+21) 47 (36+11) 169 23 
2004 120 (94+26) 48 (35+13) 168 22 
2005 96 (80+16) 46  (37+9) 142 21 
2006 111 (90+21) 58 (44+14) 169 24 
2007 103 (84+19) 54 (43+11) 157 23 
2008 95 (74+21) 48 (37+11) 143 21 
2009 108(84+24) 51(39+12) 159 22 
2010 122(83+39) 61(44+21) 187 25 

 

Trend užitkových vlastností  

Výsledky kontroly užitkovosti (KU) dosažené v uznaných šlechtitelských a plemenných chovech 
drůbeže a v chovech s genetickými zdroji drůbeže v roce 2010, dle metodiky Plemenné knihy 
drůbeže. Užitkovost u českých slepic se nijak výrazně neliší oproti údajům z předešlých let. U hus je 
zajímavé, že užitkové vlastnosti u husy české s chocholkou jsou výrazně lepší než u české husy. 
Nadále přetrvává rozdíl v užitkovosti vykazované drobnochovateli a zjištěné v Mezinárodní testovací 
stanici drůbeže v Ústrašicích.  
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Tab. 55: Výsledky dosažené u jednotlivých chovatelů slepic v rámci kontroly užitkovosti  ČSCH 

ukazatel 2010 2009 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 
průměrná snáška (ks)  152,5 159,9 162,1 164,2 161,9 157,1 170 
průměrná hmotnost vajec (g) 57,5 57,4 57,6 57,3 57,3 57,3 57 
líhnivost (%) 76,3 77,5 65,4 64,6 54,7 51 75 
Pozn. Ukazatele od roku 2005 jsou sledovány za chovatelský rok – tedy do konce září, bez dopočítávání  
 

Tab. 56: Výsledky dosažené v MTD Ústrašice  
(vždy dvě syntetické skupiny a jedna skupina od individuálního chovatele). 

ukazatel 2010 2009 2007/08 2005/06 
průměrná snáška (ks)  58,7 85,1 110 96 
průměrná hmotnost vajec (g) 51,4 61,2 54,4 55 
líhnivost (%) 86 86 85 87 
průměrná hmotnost slepic na konci 500 denního testu (kg) 1,45   1,75 
 
Jako vysvětlení velkého rozdílu v užitkovosti se nabízí skutečnost, že u Čzlkp převládá při selekci 
aspekt exteriéru a chovatelům velmi záleží na tom, aby se jejich drůbež dobře prezentovala na 
chovatelských výstavách. 
Nízká líhnivost byla vykazována ve většině chovů, důvod lze pravděpodobně možné hledat v dlouhé 
zimě. 

Tab. 57: Výsledky dosažené u jednotlivých chovatelů hus v rámci kontroly užitkovosti ČSCH 
Rok 2010 2009 2007/08 2006/07 2004/05 2003/04 2002 
česká husa: 
průměrný počet vylíhlých housat na husu 

5,87 5,47 6,5 7,0 5,3 5,7 9,3 

průměrná hmotnost vajec (g)                  172,02 166,43 161,5 165,9 159,5 161 162 
líhnivost (%)                                         50,12 57,47 59,8 64,7 51,6 98,5 82,1 
česká husa chocholatá: 
průměrný počet vylíhlých housat na husu  

 
7,45 

 
7,37 

 
7,0 

 
7,7 

 
6,6 

 
5,9 

 
8,3 

průměrná hmotnost vajec (g)                                    161,90 174,46 164,6 175,6 176,3 166 162,0 
líhnivost (%)                    60,27 63,07 59,9 59,2 77,8 68,1 86,8 

 

Tab. 58: Výsledky dosažené v MTD Ústrašice (ž.hm. = živá hmotnost, 1= jednoleté a 2= víceleté husy) 

Rok 2010 2009 2008 2007 2006 
    1 2 1* 2 1 2 1 2 1 2 
počet hus v testu 20 10  27 9 21 20 16 18 16 
snáška vajec (ks) 14 36  25 21 26 18 26 16 25 

z toho násadových (ks) 14 35 
 

 21 20 26 17 25 14 25 

průměrná hmotnost vajec (g) 135 181  177 148 170 154 185 153 183 
počet vylíhnutých housat (ks)  7 23  15 17 22 14,3 23,2 8 19,3 
ž.hm. hus na konci snášky (kg) 3,73 4,18  4,75 4,25 4,42 3,79 4,25 4,30 4,53 
ž.hm. houserů na konci snášky  (kg) 4,98 5,04  5,7 5,38 5,8 4,47 4,61 4,32 5,21 
ž.hm. ve věku 56 dnů hus (kg) 3,2 3,2  3,67 3,0 3,4 3,30 3,36 3,47 3,86 
ž.hm. ve věku 56 dnů houserů (kg) 3,6 3,6  3,48 3,52 4,1 3,77 4,28 3,97 4,21 
spotřeba krmiva na 1kg ž.hm.(kg) 2,23 3,12  2,61 3,0 2,78 2,43 2,48 3,21 2,85 
Pozn.: *jednoleté nebyly testovány 
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Linie drůbeže hybridizačních programů, experimentální inbrední a outbrední linie kura 

Na základě žádosti podané Svazem chovatelů drůbeže České republiky jako Uznaného chovatelského 
sdružení byly rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR od 1.1.2008 zařazeny do Národního programu 
uzavřené výchozí linie drůbeže využívané v rámci Uznaných šlechtitelských chovů v ČR, celkem 
19 linií nosného typu slepic, 7 liníí kachen a 5 linií hus, a také  genetický zdroj 20 inbredních linií 
(CB,CC, CB.7, CB.R1, CC.R1, CC.R2, CC.13, CB.9, CB.15, CB.R4, CC.R4, CB.R5, CC.21, CB.ev17-, 
CC.ev17+, WA, M, L15B, H6, BLi ) a 3 outbredních linií (BL, SH, P) kura na pracovišti Ústav 
molekulární genetiky AV ČR v.v.i 

Hlavním smyslem a účelem zařazení těchto populací do kategorie GZ je přetrvávající potencionální 
riziko výskytu nebezpečných onemocnění drůbeže a volně žijícího ptactva a měnící se strategie 
a management ochrany proti šíření těchto nákaz, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje s vývojem 
a zvyšující se úrovní diagnostických metod ve veterinární vědě, výzkumu i praxi. 

Svaz chovatelů drůbeže ČR, jako uznané chovatelské sdružení dokončil práce na 
webových stránkách www.svazchovateludrubeze-cr.cz, ve kterých je podána informace o 
jednotlivých uznaných šlechtitelských chovech v ČR a liniích zařazených do genetických 
zdroj ů. 

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. 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. 

Výstavní činnost je zaměřena především na speciální výstavy, kde se provádí typizace zvířat a výběr 
nových jedinců do chovu. Ukázky genetických zdrojů jsou prezentovány na Celostátní výstavě 
drobného zvířectva, ta se letos konala v termínu od 12. až 14. listopadu 2010 v Lysé nad Labem. Na 
genetické zdroje byla zaměřena také výstava Náš chov, konaná v termínu od 7. do 10. 2010 rovněž 
v Lysé nad Labem. Expozici drůbeže a svoz drůbeže zajišťoval Klub chovatelů českých hus, který už 
úspěšně zařizoval expozici na loňské Evropské výstavě drobného zvířectva v Nitře. 
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RYBY 
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RYBY 
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 2010 projednala a schválila Šlechtitelská rada pro chov ryb Rybářského sdružení České 
republiky (26.8. ve FROV JU, VÚRH ve Vodňanech) žádosti chovatelů o finanční podporu MZe ČR v 
rámci Programu 6, části B.1.16 Ryby na uchování genetických zdrojů ryb v živých genových bankách 
celkem u 9 druhů ryb (kapr obecný, lín obecný, pstruh duhový, pstruh obecný f. potoční, sumec 
velký, síh maréna, síh peleď, jeseter malý a vyza velká), u vyjmenovaných plemen a linií v celkem 40 
kmenových hejnech, chovaných celkem u 12 subjektů.  
Rovněž pokračuje program uchování genetických zdrojů ryb ex situ, tj. kryokonzervace spermatu. 
V roce 2010 byly zamraženy dávky u genetických zdrojů kapra Žďárského šupináče, lína 
Velkomeziříčského a pstruha duhového PdD 66.  Provedeno bylo zmrazování v termoboxu nad 
hladinou tekutého dusíku v pejetách o objemu 0,5 ml.   
 Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu.  
Hodnocení fertility spermií je prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x 
– 4x u mlíčáka s hodnocením procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací.  
 

Genetické analýzy a genová banka 
V rámci schválené metodiky se pro analýzu struktury populací, jejich variability, genetické 
vzdálenosti/identity, čistoty populací (přítomnost kříženců), stanovení ploidie a původu používá 
biochemicko - genetická analýza polymorfních proteinů, analýza mitochondriální a jaderné DNA, 
stanovení ploidie, popřípadě cytogenetická analýza.V roce 2010 byly provedeny analýzy k ověření 
genetické čistoty  a variability u těchto genetických zdrojů ryb: 

Tab. 59: Analýza chovů 

Genetický zdroj Chovatel Chov Datum 
analýzy 

Počet 
ryb 

Výsledek Navržené 
opatření 

Síh peleď KINSKÝ 
Žďár, a.s. 

Žďár n. 
Sáz. 02/2010 30 Chovné hejno je druhově 

čisté 
Lze zařadit 
do chovu 

Kapr 
Mariánskolázeňský 
šupináč 

Rybníkářství 
Pohořelice, 
a.s. 

Pohořelice 04/2010 50 

Nezjištěna přítomnost 
genomu asijského 
kapra;odpovídá dřívějším 
výsledkům 

Lze zařadit 
do chovu 

Kapr Pohořelecký 
lysec 

Rybníkářství 
Pohořelice, 
a.s. 

Pohořelice  
04/2010 

3150 

Nezjištěna přítomnost 
genomu asijského 
kapra;odpovídá dřívějším 
výsledkům 

Lze zařadit 
do chovu 

Kapr Telčský lysec Rybářství Telč, 
a.s. Lipnice 06/2010 50 

Nezjištěna přítomnost 
genomu asijského kapra; 
odpovídá dřívějším 
výsledkům 

Lze zařadit 
do chovu 

Pstruh duhový 
PdD66 
 

Rybářství 
Mariánské 
Lázně s.r.o. 

Broumov 10/2010 40 Analýza zatím probíhá  

Pstruh duhový PdM 
 

Rybářství 
Mariánské 
Lázně s.r.o 

Broumov 10/2010 40 Analýza zatím probíhá  
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   Tab. 60: Odebrané vzorky tkání genetických zdrojů ryb do genové banky 

Druh Síh peleď Kapr obecný Kapr obecný Kapr obecný Pstruh duhový  Pstruh duhový  

Plemeno -
Genetický zdroj 

 PoL MLŠ TčL PdD66 PdM 

Chovatel KINSKÝ 
Žďár, a. s. 

Rybníkářství 
Pohořelice, a.s. 

Rybníkářství 
Pohořelice, a.s. 

Rybářství 
Telč, a. s. 

Rybářství 
Mariánské 
Lázně s.r.o. 

Rybářství 
Mariánské 
Lázně s.r.o. 

Chov Žďár n. 
Sáz. 

Pohořelice Pohořelice Lipnice Broumov Broumov 

Průběžné 
číslování v 
databázi vzorků 

B1309-18 B1549-
53;B1574-78 

B1599-
1603;B1624-28 

B1651-
55;B1691-95 

B1730-39 B1770-79 

Druh tkáně ploutev krev krev krev ploutev ploutev 

Fixativum ethanol TNES - Urea 
buffer 

TNES - Urea 
buffer 

TNES - Urea 
buffer 

ethanol ethanol 

Počet vzorků 10 10 10 10 10 10 

Odběr vzorků byl proveden prostřednictvím Společného pracoviště „genetiky, fyziologie a reprodukce 
ryb“ ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově a VÚRH  ve Vodňanech. Vzorky jsou deponovány v laboratoři 
genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. 

Užitkové vlastnosti genetických zdrojů 

Užitkové vlastnosti jednotlivých genetických zdrojů ryb (v této zprávě genetických zdrojů lína – 
Vodňanské, Mariánsko-Lázeňské, Hlubocké a Zlaté plemeno) jsou, stejně jako užitkové vlastnosti 
plemen importovaných a novošlechtěných, testovány jednotlivými chovateli, oprávněnými k této 
činnosti ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Podle něho také Rybářské 
sdružení ČR sestavuje a vyhodnocuje výsledky testování za uplynulé uzavřené kalendářní období 
(2009) a předává je do ústřední evidence.  

Předmětem testování byla plemena Vodňanské (V), Hlubocké (H), Německé-Königswartha 

(N), Mariánsko-Lázeňské (ML) a Rumunské (R). Jako kontrola sloužilo plemeno zlatého lína.  

Tab. 61:   Schéma testování z L0 – L1, dosažené průměrné hmotnosti a přežití  

Rybník Testovaná  
skupina 

Nasazeno (ks) Sloveno (ks) Prům. hm. (g)  Přežití (%) 

N x N 30000 8190 2,9 27,3 
1 

Kontrola 8000 2142 2,4 26,8 
V x V 30000 5624 9,0 18,7 

2 
Kontrola 7500 444 9,8 5,9 
H x H 34000 10086 2,9 29,7 

3 
Kontrola 7500 1476 2,3 19,7 
R x R  30000 8051 5,3 26,8 

4 
Kontrola 7500 2075 5,1 27,7 
ML x ML 34000 17010 3,5 50,0 

5 
Kontrola 7500 2106 3,6 28,1 
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 Tab.62:  Skutečné a korigované hmotnosti a přežití L1a rozdíly v užitkovosti vůči Vodňanskému 
plemeni 

Průměrná hmotnost K1 a S.D. (g) Přežití (%) Rozdíl užitkovosti 
(%) Skupina 

Skutečná Korigovaná Skutečné Korigované Růstu Přežití 

V x V 9,0c ± 3,89 4,3a ± 1,85 18,7 68,5 0 0 

ML x ML  3,5ab ± 1,31 4,4a ± 1,68 50,0 38,5 3,6 -43,7 

R x R  5,3b ± 1,90 4,9ab ± 1,74 26,8 21,0 13,3 -69,4 

N x N 2,9a ± 0,81 5,6ab ± 1,55 27,3 22,0 29,4 -67,8 

H x H 2,9a ± 1,54 5,8b ± 3,09 29,7 32,6 35,7 -52,4 

Kontrola* 4,7ab ± 3,42 4,7ab ± 1,65 21,6 21,6 8,6 -68,5 
a, b, c, d- statistická analýza variance - skupiny se stejným abecedním znakem nejsou statisticky      
průkazné na hladině p<0,05. 
*  -  hodnoty u kontrolní linie byly získány průměrem ze všech rybníků 

Z tabulek č. 61 a 62 je patrné, že nejnižší korigovanou hmotnost vykázala plemena Vodňanské 
(4,3 g) a Mariánsko-Lázeňské (4,4 g). Hodnoty růstu těchto dvou plemen se průkazně lišily od 
plemene Hlubockého (5,8 g), mezi ostatními plemeny byly rozdíly statisticky neprůkazné. Hlubocké 
plemeno vykázalo vůči Vodňanskému o 35,7 % vyšší hmotnost, plemeno Německé (Königswartha) o 
29,4 % a Rumunské o 13,3 %.  

Korigované hodnoty přežití byly kromě plemene Vodňanského poměrně vyrovnané a pohybovaly se 
v rozmezí od 21,0 % u R po 38,5 % u ML. U Vodňanského plemene bylo zjištěno korigované přežití 
na úrovni 68,5 % a ostatní plemena tak vykazovala hodnoty o 43,7 % - 69,4 % nižší. Vysoké 
korigované přežití Vodňanského plemene bylo dáno nízkým přežitím příslušné kontrolní zlaté skupiny 
ve stejném rybníce. Je ale možné, že při odpočtu L0 k vysazení mohlo dojít k chybě. Přesnost metody 
používané k odpočtu váčkového plůdku k vysazení je při počtech vysazovaných ryb zlaté kontrolní 
skupiny omezena a může snadněji dojít k odchylce od skutečného počtu. Není proto možné 
jednoznačně tvrdit, že užitkovost přežití Vodňanského plemene je výrazně vyšší oproti ostatním 
plemenům. Skutečnou užitkovost ukáží až další období testování. Díky výrazně vyššímu přežití u 
Vodňanského plemene ukázal Pearsobův chí-kvadrát statisticky průkazné rozdíly mezi plemeny u 
korigovaných hodnot přežití (P=0,0004).  

Plemena Vodňanské a Mariánsko-Lázeňské – vykázala po první vegetační sezóně nejnižší 
korigovanou hmotnost, a to průkazně ve srovnání s plemenem Hlubockým. U Vodňanského plemene 
bylo ale zjištěno nejvyšší přežití. Reprodukční vlastnosti samic i samců byly s ostatními plemeny 
srovnatelné. Další období ukáží trend vývoje užitkových vlastností obou plemen.       

Plemena Rumunské a Německé – vykázala srovnatelné parametru růstu vzájemně i ve srovnání 
se všemi dalšími testovanými plemeny lína. Hodnoty přežití byly rovněž srovnatelné s ostatními 
plemeny kromě plemene Vodňanského. Reprodukční ukazatele generačních ryb obou pohlaví byly 
s ostatními plemeny také srovnatelné. U německého plemene je nutné brát výsledky s rezervou 
z důvodu nízkého počtu rodičů použitých k založení experimentální populace. Výsledky užitkovosti u 
Německého plemene se ale neliší od výsledku z předchozího testu, zdá se tedy, že použití rodiče 
reprezentovali průměrné užitkové vlastnosti celého plemene.  

Plemeno Hlubocké – vykázalo jako jediné průkazně vyšší hmotnost ve srovnání s plemeny 
Vodňanským a Mariánsko-Lázeňským. Přežití tohoto plemene bylo srovnatelné s ostatním plemeny 
s výjimkou Vodňanského. Reprodukční ukazatele rodičů obou pohlaví byly srovnatelné s ostatními 
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plemeny s divokým zbarvením, u některých parametrů samic byly ale hodnoty průkazně vyšší ve 
srovnání se samicemi Zlatého lína.  

 Plemeno Zlaté – nevykázalo od ostatních plemen výrazně jiné užitkové vlastnosti s výjimkou přežití 
ve srovnáni s plemenem Vodňanským a několika reprodukčních ukazatelů samic ve srovnání 
s plemenem Hlubockým.   

 

Veřejná informovanost a propagace plemen 

Propagace plemen 2010: 

• Den otevřených dveří FROV JU  22. 5. 2010 včetně prohlídky rybí líhně a  propagace 
vybraných plemen. 

• účast v 37. ročníku výstavy Země živitelka ve dnech 26.-31.8. 2010 -  prezentace fakulty v 
pavilonu F4, výstava ryb v akváriích u Rybářské bašty, umělý vodní tok a doprovodný 
program v rybářské expozici. V rámci tohoto programu byly provedeny názorné ukázky 
zpracování kapra a pstruha, včetně přípravy filet. Tyto akce se setkaly s nebývalým ohlasem 
návštěvníků veletrhu. 

• účast na 15. výstavě hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek Náš 
chov 2010 v Lysé nad Labem ve dnech 07.10.2010 - 10.10.2010. Prezentace posterů o 
genových zdrojích ryb a ukázky GZ ryb v akváriích. 
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Včela medonosná kraňská 

Realizace programu chovu včely medonosné kraňské  

V roce 2010, tak jako v minulých letech se dařilo pokračovat v realizaci programu.  

Nevyskytly  se žádné enormní problémy v chovech s genovými zdroji. Stabilně je třeba věnovat 
pozornost tlumení varroázy, což je jediný efektivní prostředek, kterým lze rovněž bránit chovy před 
virózami. Výskyt ochranných pásem ohnisek moru včelího plodu v blízkosti oblastních chovů Přerov a 
Kývalka představuje určité riziko, ale situaci můžeme velmi účinně monitorovat opakovaným 
vyšetřováním včelstev podezřelých z nakažení metodou kultivačního vyšetření spadu (měli) ze dna 
úlů. Žádný z chovů zapojených do Národního programu nebyl vážněji zasažen zdravotními problémy. 
Obávaní parazité Tropilaelaps claerae ani Aethina tumida nebyli v ČR ani okolních zemích hlášeni. 
Spektrum rizik se rozšiřuje o parazitující mouchu Senotainia, u které bylo popsáno rychlé rozšiřování 
areálu z jihu na sever (nálezy v Jižním Tyrolsku). 

Chovatelská práce je v ČR organizačně zajištěna Uznaným chovatelským sdružením včely kraňské, 
které je identické s Českým svazem včelařů. Strukturu registrovaných, rozmnožovacích, uznaných a 
oblastních chovů včelích matek popisuje Chovatelský řád, který je v souladu s momentálně platnou 
legislativou. 

Do aktivit podle metodiky Národního programu je zapojeno 7 oblastních chovů, které v roce 2010 
rovněž uplatňují nárok na podporu. 

Kontrolní a koordinační činnost v oblastních chovech 

Oblastní chov Skřivánek 

Aktuální situace 

V uplynulém roce chov v lokalitě Skřivánek v okrese Havlíčkův Brod pokračoval ve šlechtitelské práci 
pod vedením Jakuba Dolínka. V tomto roce se podařilo zajistit plynulou péči o genetický materiál a 
dvě inseminace provedené pracovníky pracoviště Dol. Pracoviště úzce spolupracuje s dalším 
šlechtitelským chovem na Kývalce.  

Chov je v dobrém stavu, nález varroázy je v normálních mezích. Nález nosemózy je nižší, než v roce 
2009 což je pravděpodobně kladným odrazem provedených dezinfekčních opatření. Chov pokračuje v 
postupné obnově úlového vybavení a dalšího chovatelského zařízení. 

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

Oblastní chov Liběchov 

Aktuální situace 

Práce v chovu je stabilizovaná, vedoucím chovu je nadále pan Luboš Skuhrovec. Inseminace byla i 
v letošním roce v oblastním chovu Liběchov provedena pracovníkem VÚVč Dol, což je vzhledem 
k přijatelné vzdálenosti Liběchova od Dolu vyhovující. Chov podle plánu rozšiřuje stav včelstev a 
rozsah testování, podílí se na křížových testech rezistence. 

Chov Liběchov pokračuje v pokusech s testovanými liniemi s příznivým koeficientem BAR. 

Oblastní chov nemá v okolí ohniska nebezpečných nákaz ani jiné závažné problémy ve vztahu 
k chovu GZ.   

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

Aktuální situace 

Vedoucí chovu,  ing. Oldřich Veverka pokračuje v plnění úkolů v chovu. Inseminaci v chovu prováděl 
částečně sám, dvě větší serie byly provedeny pracovníkem pracoviště Dol. Chov úzce spolupracuje s 
chovem na Skřivánku. Ing.Veverka je předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-
venkov a člen koordinačního výboru Jihomoravského kraje. To je výhodné vzhledem ke spolupráci se 
včelaři, místní samosprávou a veterinární správou. Určitou komplikací na okrese Brno-venkov jsou 
ochranná pásma po zlikvidovaných ohniscích moru včelího plodu, ale situace je pod dobrou 
kontrolou, vzhledem k plošnému vyšetření okolí. V pásmech byl pokusně nasazen nový profylaktický 
preparát pro zvýšení imunity na bázi rostlinného preparátu sanguinarin. 

Do chovu bylo dovezeno s povolením MZe několik včelích matek z chovu kraňské včely Singer 
v Rakousku. Geneticky jde o shodný materiál, který je jako genový zdroj v oblastním chovu Kývalka 
udržován. Důvodem dovozu je regulace stupně inbreedingu. Testování včelstev probíhá podle 
metodiky Národního programu . 

Celkové hodnocení chovu: Chov je stabilní, na dobré úrovni. GZ zde jsou v dobré péči, ale je třeba 
zvýšená opatrnost, protože v těsné blízkosti chovu jsou ochranná pásma ohnisek moru včelího plodu.  

 

Oblastní chov Přerov - Žeravice 

Aktuální situace 

Chov opět plně pracoval v lokalitě Přerov - Žeravice. Stanice využívá vlastní inseminaci, má dobré 
technické zázemí a dobrou spolupráci se včelaři i veterináři. Součástí pracoviště je akreditovaná 
diagnostická laboratoř.  

Zvýšenou pozornost stále vyžaduje výskyt ohnisek moru včelího plodu v bezprostřední blízkosti 
některých stanovišť včelstev oblastního chovu. Proto jsou i nadále v plánu aktivity zaměřené na 
preventivní opatření (raná diagnostika, dezinfekce, osvětové působení na chovatele v okolí). Tato 
situace vyžaduje i nadále mimořádnou péči a zvýšenou ostražitost při manipulaci se včelstvy a 
s včelařským materiálem a důkladnou osvětovou práci mezi okolními včelaři. Testování včelstev 
probíhá podle metodiky Národního programu.  

Celkové hodnocení chovu: Chov je na stabilní, velmi dobré plemenářské úrovni. GZ jsou částečně 
ohroženy výskytem moru v blízkosti.  

 

Oblastní chov Pekařov 

Aktuální situace  

Chov nemá aktuálně žádné zjevné problémy. Inseminace je v oblastním chovu prováděna v 
dostatečném rozsahu vedoucím chovu, dr. Františkem Kašparem. Realizace plemenářského programu 
probíhá podle plánu. Pokračuje vývoj metody chovu skupin včelstev s matkami - sestrami jako 
zdrojem trubců pro získání dobré homogenity výsledků při volném páření odchovávaných mladých 
včelích matek. 

Pracoviště je vybaveno technikou pro morfometrické hodnocení exteriéru včel. Tato měření se 
provádějí pro vlastní potřebu a pro potřebu dalších chovů. 

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

 

Oblastní chov Zubří 

Aktuální situace 

Situace v chovu je stabilní, chov podobně jako Pekařov je charakteristický vyšší polohou a tvrdšími 
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klimatickými podmínkami. Nákazová situace v okolí chovu je poměrně dobrá. Potřebné diagnostické a 
profylaktické zásahy jsou na dobré úrovni. Inseminace je v oblastním chovu prováděna soustavně, 
vedoucí chovu zvládá inseminaci úspěšně. Chov se zaměřuje i na produkci oddělků a zavedl pokusné 
zimování záložních včelích matek v malých společenstvech. Tyto matky jsou v jarním období velmi 
žádané pro krytí zimních ztrát matek, kdy vlastní včelstvo je v dobré kondici a bez matky mu hrozí 
zánik. Včasným přidáním matky může být včelstvo zachráněno. Vývoj metody zimování záložních 
matek je tedy účelný z plemenářského i ekonomického hlediska. 

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

 

Oblastní chov Dol 

Aktuální situace 

Okolí chovu je v poměrně dobré nákazové situaci. Varroáza i nosema je pod pravidelnou kontrolou. 
Ochranná pásma moru plodu chov neohrožují.   

Inseminace je v oblastním chovu prováděna každoročně po celou chovatelskou sezónu. Produkce 
inseminovaných matek je nutná pro realizaci plemenářského programu, a část inseminovaných matek 
včely kraňské se zasílá dalším chovatelům.   

Chov je vybaven také zařízením pro výuku inseminace. V roce 2010 zde proběhly dva kurzy 
inseminace pro zájemce z naší republiky, Švédska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. 

V chovu jsou rovněž podmínky pro plnění úkolů bakalářských a diplomových prací posluchačů České 
zemědělské univerzity. 

Oblastní chov nemá závažné problémy ve vztahu k chovu GZ.  Bude dále rozšiřován rozsah testování 
včelstev a rozsah inseminace v chovu.  

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

Školení vedoucích chovů 
Ve dnech 5.-6. 3. 2010 proběhla tradiční porada vedoucích resp. zástupců vyšších chovů ve 
Včelařském vzdělávacím středisku Českého svazu včelařů v Nasavrkách u Chrudimi. Porady se 
zúčastnilo přes 80 zástupců chovů.   

Účastníci porady byli seznámeni s výsledky činnosti jednotlivých šlechtitelských chovů, v roce 2009 
bylo v ČR odchováno šlechtitelskými chovy celkem více než 50 000 matek. Tento výsledek je 
zejména odrazem možnosti dotace na matky. Silná poptávka po plemenném materiálu je 
doprovázena nízkou cenou pro koncové spotřebitele (řadové chovatele včel). To je kontraproduktivní 
ve dlouhodobé strategii vyrovnat ceny plemenných včelích matek v ČR s ostatními zeměmi (naše 
ceny jsou ve srovnání s Evropou tradičně hodně nízké, přestože kvalita plemenného materiálu je 
vysoká a žádaná). 

Situace s varroázou je stabilizována, téměř všechny vyšší chovy se účastní testů na rezistenci roztoče 
varroa destructor proti užívaným léčivům. Rezistence se vyskytuje ohniskově, ale není zatím 
alarmující. Problémy však mohou přijít. Chovy byly opakovaně vyzvány k dalšímu šlechtění 
zaměřenému na varroarezistenci a pravidelnému sledování spadu samiček roztočů. Chovy byly 
opětovně upozorněny na nezbytnost vedení předepsané formy dokumentace. Nedostatky při 
kontrolách prováděných Státním zemědělským intervenčním fodem mohou vést k penalizaci. 

Porada vedoucích oblastních chovů proběhla dne 17.3. 2010 v Dole, porady se zúčastnili všichni 
vedoucí chovů, vědecký pracovník ing. V. Veselý, ředitel VÚVč, ing. Kamler a garant Národního 
programu za včely, ing. Titěra.  

Program byl věnován zopakování a prohloubení metodik kontroly užitkovosti a testování podle 
metodiky Národního programu. Byl sestaven předběžný plán inseminací v oblastních chovech, které 
využívají externí inseminační službu. S pracovníky byl probrán způsob vedení záznamů o včelstvech a 
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souvisejících údajích. Vedoucí oblastních chovů byli též instruováni k sezónním  aktivitám 
výzkumného projektu QH72144 (probioltika, nosema typu C, monitorovací pokusy na rezistenci 
Varroa destruktor). 

Účast na odborných konferencích 
V turecké Ankaře proběhl v září 2010 čtvrtý kongres EURBEE, zúčastnil se ho výzkumný pracovník 
ústavu ing. Jan Tyl. Turecko má významné postavení z hlediska diverzity genofontu včel a vyvíjí v 
tomto oboru aktivity potřebné k jeho konzervaci. 

Nebezpečí kolapsů včelstev v důsledku kombinace nemocí a dalších negativních faktorů trvá., 
Komerčně motivované snahy nahradit chybějící včelstva včelami jakéhokoliv původu, jsou i nadále 
největším ohrožením genofondu včely medonosné. Vedle dovozů včel ze zámoří (Nový Zéland) 
dochází k živelnému převážení včelstev v Evropě na velké vzdálenosti.  

Databáze NCC  
Klasifikace a výběr zvířat do GZ vychází z udržovaných linií, přičemž data o výkonnostních testech se 
kombinují s výsledky testů odolnosti vůči nemocem tak, aby obě skupiny  parametrů byly ve 
stanovených limitech.  

Údaje o matkách jsou vedeny v matrikách a na rodokmenových kartách. Databáze je vedena v 
klasické i elektronické podobně, je pravidelně  aktualizována, zálohována a podle požadavků 
předávána zadavateli. 

Odběry tkání a provozování banky tkání 
Metody kryokonzervace spermatu nebo embryí včely medonosné stále ani ve světovém měřítku 
k dispozici nejsou. Budováním banky tkání definovaných vzorků včel sledujeme tento záměr: rychlý 
rozvoj techniky sekvenace DNA umožní v budoucnu orientaci v genovém poolu i v hybridních 
populacích a může pomoci při záchraně a případné rekonstrukci genetických zdrojů. 

Pro vývoj metodik uchování genofondu včely in-vitro byly pokusně odebrány další soubory tkání  
hrudních létacích svalů dělnic a trubců. Tyto vzorky jsou uchovávané v dehydratované formě za 
běžné laboratorní teploty (což je technicky i ekonomicky výhodnější, než kryokonzervace). Pro 
dlouhodobé sbírkové účely se osvědčily mechanicky odolné papírové tubusy opatřené dutými zátkami 
pro vložení desikačních silikagelových kuliček. 

Ostatní aktivity 
Pro rok 2011 je připravován nový Chovatelský řád Chovatelského sdružení včely kraňské. Na přípravě 
tohoto řádu se VÚVč Dol podílí. Změny v řádu se netýkají chovatelského programu, ale zejména 
upřesnění podmínek pro zapsání do seznamu registrovaných a šlechtitelských chovů. Sdružení tak 
reaguje na výsledky vlastní kontrolní činnosti a kontrolní činnosti Státního zemědělského 
intervenčního fondu. 

Spolupráce se slovenskými, rakouskými a německými chovateli kraňky v roce 2010 pokračovala opět 
formou inseminační služby naším pracovníkem v rámci dlouhodobého projektu šlechtění na toleranci 
vůči nemocem. Inseminace proběhla tradičně v  chovech pana Klause a Beera (také pro další 
chovatele). Chovatelé Wurm a Zach odložili další inseminaci až na rok 2011 vzhledem k zeslabení 
včelstev přičítanému intoxikací mořidly osiva kukuřice (neonikotinoidy). V roce 2010 také proběhly 
výše zmíněné kurzy inseminace pro zájemce z naší republiky, Švédska, Slovenska, Maďarska a 
Ukrajiny. 

V prosinci 2010 se v rámci projektu Collos konal workshop zaměřený na harmonizaci postupů 
výzkumu nosemózy včel, která je jednou z nejvážnějších chorob ohrožujících genetické zdroje. Akce 
se aktivně zúčastnili dva pracovníci ústavu. 

 V roce 2010 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 23. března 2011. 


