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Činnost Národního referenčního střediska  
V roce 2013 byly zajišťovány následující aktivity schválené poskytovatelem dotace (MZe): 

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

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

ŠZP Lány ČZU Praha),  umístění na inseminační stanici a odběr inseminačních dávek 

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

● kryokonzervace genetického materiálu přeštického prasete, obou plemen ovcí a koz 

(inseminační dávky prostřednictvím IS Kostelec nad Orlicí) 

● dobudování  IS Kostelec nad Orlicí a licentace pro malé přežvýkavce  

● zajištění kryokonzervace inseminačních dávek ryb a jejich uskladnění v kryobankách 

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

v Hradištku  

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

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

a FAO-DADIS 

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

a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci  

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

Národních koordinátorů v rámci ERFP, spolupráce na přípravě evropských a globálních 

projektů FAO, jednání 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  

● reporting FAO – Druhá národní zpráva o stavu genetických zdrojů, příprava první národní 

zprávy o stavu akvakultur, Národní zpráva o legislativním rámci pro využívání genetických 

zdrojů) 

 

Rada genetických živočišných zdrojů se v roce 2013 sešla jednou, v březnu.   

Většinu aktivit zajišťovaných spolupracujícími institucemi bylo možné vzhledem k dlouhým termínům 

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

značnou mírou finanční nejistoty podle potřeb jednotlivých plemen již od počátku roku. 
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Ze stejných důvodů byly omezeny zahraniční výjezdy na nejnutnější jednání (pravidelné výroční 

jednání Evropského regionálního střediska pro genetické zdroje ERFP v Nantes (Francie) a jednání 

Mezivládní technické skupiny Komise genetických zdrojů FAO v Římě.  

Další zahraniční akcí byla účast  na pracovních jednáních ERFP k problematice Evropské sítě 

genobank (EUGENA) v Bonnu (Německo). 

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

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

(počty zhotovených a uložených embryí, inseminačních dávek a odchovaných plemenných zvířat) 

jsou uvedeny u příslušných plemen. 

Z důvodů absence IS pro malé přežvýkavce byla rozšířena a vybavena IS v Kostelci nad Orlicí (zatím 

s omezenou kapacitou dvou ustájovacích míst pro odebírané berany nebo kozly) a následně v březnu 

2014 licentována na odběr a konzervaci inseminačních dávek ovcí a koz. 

Kryokonzervaci inseminačních dávek ryb zajistili podle smlouvy pracovníci FROV JUČB ve 

Vodňanech.  

 

PROPAGACE  A VEŘEJNÁ INFORMOVANOST 

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

VÚŽV,v.v.i: se v roce 2013 soustředily na dvě hlavní akce, tj. pořádání naučně-populárního programu 

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

a.s., Stupice a informačními a propagačními materiály v rámci expozice VÚŽV na výstavě Země 

živitelka v Českých Budějovicích. 

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

programu environmentálního vzdělávání a v publikacích, týkajících se jednotlivých plemen a druhů 

hospodářských zvířat, zejména ve specializovaných časopisech (Náš chov, Chovatel, Zpravodaj Svazu 

chovatelů ovcí a koz, Jezdectví, Koně apod.).  

V listopadu 2013 byl management ochrany a biotechnické metody využívané při konzervaci 

původních plemen prezentován několika příspěvky na mezinárodní konferenci „Biotechnology of 

Farm Animals“ v Nitře (Slovensko). 

 

KONTROLNÍ ČINNOST 

V roce 2013 byly uskutečněny kontrolní výjezdy do chovů zařazených do Národního programu (ryby 

– VÚRH Vodňany, přeštické prase – ZD Mladotice, Školní statek JU v Českých Budějovicích – 

přeštické prase a česká červinka, českomoravský belgický kůň – chov p. Ryšavá Zvěrotice), protokoly 

v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na chov genetických zdrojů jsou předány na MZe.  
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Činnost ostatních subjektů 

SDRUŽENÍ SRAZ - TOULCŮV DVŮR 

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

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

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

škol - od MŠ po studenty škol vysokých. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2013 pokračovaly 

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

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

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

panely, které seznamují návštěvníky s národními plemeny hospodářských zvířat. 

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

huculský kůň: 12 klisen  

česká červinka: 1 kráva, 1 jalovice, 1 tele  

přeštické prase: 2 prasnice 

ovce původní valaška: 1 beran, 4 bahnice 

koza bílá krátkosrstá: 1 kozel a 3 kozy  

Králíci: český černopesíkatý  1 + 4, český strakáč: 1 + 1 český červený: 1 + 3  

české husy: 1 houser, 2 husy 

česká zlatá kropenatá slepice: 1 kohout, 14 slepic  

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

 158 výukových programů, kterých se zúčastnilo 2.725 dětí,  

 Denní příměstské tábory – 5 běhů pro děti 6-15 let 

 Praxe pro studenty VŠ, VOŠ a SŠ,  kterým byly zajištěny v rámci praxe odborné semináře 

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

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

v Lysé n.L. a kolekce zvířat byla rovněž zapůjčena Výzkumnému ústavu živočišné výroby pro 

dvoudenní akci pro školy a veřejnost „Věda na polích a ve stájích“. 

 

CENTRUM ROZVOJE CHOVU SLEZSKÉHO NORIKA  

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

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

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

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

Centrální kryobanka Hradišťko 

V roce 2013 bylo přijato 2350  inseminačních dávek (ID) a 97 embryí české červinky,  2306 ID a 27  

embryí českého strakatého skotu. Vydáno je 96 ID českého strakatého skotu a  210 ID české 

červinky, vše v rámci projektů regenerace původních plemen skotu. 

V karanténě je připraveno k předání 200 ID chladnokrevných plemen koní, dvou hřebců 

českomoravského belgika st. reg. 1835 Patriot a 1437 Maral a  dvou hřebců slezského norika  st. reg. 

1700 Ryho a 2959 Habas, po padesáti dávkách od každého, a 49 ID huculského koně st.reg. 1848 

Oušor Nuget. 

 

Pracoviště VUŽV Uhříněves – Netluky  

Z výplachů embryí od sedmi dárkyň bylo získáno a uloženo v genobance 97 embryí české červinky 

schopných kryokonzervace. 

V Inseminační stanici společnosti CRV Zásmuky (ISB) bylo odebráno pro uložení v genobance 1126 

inseminačních dávek ID býka  st. reg. LAD 002  a 1224 ID od býka st. reg. UL005. 

Oba pochází z odchovu konzervačního nukleu české červinky VÚŽV Netluky, stejně jako dva potomci býků 

BRY003 a PO004, kteří  byli v prosinci 2013 vybráni a převedeni do OPB Osík u Litomyšle, kde se připravují 

k základnímu výběru. 

 

Do genobanky byly předány ID dvou býků ČESTR z odchovu konzervačního nukleu Netluky.  

Od býka st.reg. ME 184 1130 ID a od býka st.reg. LC 305 1176 ID.  

Do OPB je vybrán v listopadu 2013 býček po otci CSM 342. 

Pro genobanku bylo z výplachů  získáno 27 embryí.  

 

Pracoviště Kostelec nad Orlicí 

V roce 2013 bylo od kance plemene přeštické černostrakaté, st. reg. ARR29, pocházejícího ze 

šlechtitelského chovu při VÚŽV v Kostelci nad Orlicí odebráno a zamraženo 100 pejet semenných 

dávek pro genobanku Národního programu genetických zdrojů.  

Mobilní laboratoř VÚŽV zajistila dále odběr ID kozy krátkosrsté bílé (kozla HEKTOR 04567068 st. 

reg., uloženo 12ID) a 24 ID kozy krátkosrsté hnědé  (5ID kozel ROKLAN 4897058 a 19ID kozel 

HERMAN 03840059) z odběrů přímo na farmách. Žádná  uložená inseminační dávka kozlů nebyla vydána. 

ID beranů ovcí šumavských ani valašských nebyly v roce 2013 uloženy ani vydány. 
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INVENTARIZACE KRYOMATERIÁLU  

Tab.1  Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu k 31.12.2013 

Centrální kryobanka Hradišťko  

Plemeno 
Embrya 
počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 
česká červinka 285 10 12 413  
český strakatý skot 1 160 26 15 922 
starokladrubský kůň 0 31 2577 
huculský kůň 0 5 291 
slezský norik 0 7 443 
českomoravský belgik 0 8 436 
přeštické prase 0 33 159 ID + 434 pejet 
koza bílá krátkosrstá 0 6 143  
koza hnědá krátkosrstá 0 9 202  
šumavská ovce 0 12 357  

Kryobanka Kostelec n. Orlicí  

Plemeno 
Embrya 
počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 
přeštické prase 0 69 6865pejet 
prase CVM 0 8 668 pejet 
koza bílá krátkosrstá 0 12 213 
koza hnědá krátkosrstá 0 3 75 
šumavská ovce 0 45 749 
valašská ovce 0 14 240 

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

Druh a plemeno Počet vzorků 

Skot :  česká červinka 494 
          německá (hessenská a vestfálská) červinka, polská červinka 43,25 
Prase: černostrakaté přeštické          50 
          český strakatý skot 3884 
Ovce:  šumavská ovce 2462 
          valaška 389 
          zušlechtěná valaška 161 
Kozy:  bílá krátkosrstá koza 1228 
          hnědá krátkosrstá koza 621 
Koně:  starokladrubský kůň 645 
          slezský norik 330 
          českomoravský belgik 436 
          huculský kůň 253 
Drůbež: česká zlatá kropenka 342 
          česká husa 143 
 Králík: moravský modrý   6 
          český strakáč 6 
           český luštič 6 
           český albín 6 
           český červený 6 
           moravský bílý hnědooký 6 
           český černopesíkatý 6 
 Nutrie: český typ standardní nutrie 

24            moravská nutrie 
           přeštická nutrie 

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

v depozitu Jihočeského chovatele v Homolích. 
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PRACOVIŠTĚ VÚRH VODŇANY - KRYOKONZERVACE SPERMATU RYB  

V roce 2013 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu vyzy velké, zamražením ID dalších 

pohlavně dozrávajících mlíčáků. Další úsilí je směrováno na pokračování kryokonzervace spermatu 

síhů v maximálním počtu ID, ve spolupráci s Rybářstvím Mariánské Lázně s.r.o. Vzhledem k jejich 

reprodukční sezóně proběhne zamražení ID síha marény v druhé polovině listopadu a zamražení ID 

síha peledě proběhne v prosinci, tedy v obou případech po termínu odevzdání zprávy. Provedeno 

bude zmrazování  v termoboxu nad hladinou tekutého dusíku v pejetách o objemu 0,5 ml.  Po 

vyhodnocení obou kryokonzervací bude zpráva aktualizována.  

Zmrazování se provádí v termoboxu v rámečcích plovoucích na hladině 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. Následující tabulka udává aktuální počet kryokonzervovaných dávek spermatu ryb 

jednotlivých genetických zdrojů: 

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

a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek 

Druh Plemeno / linie Počet mlíčáků 
Počet 
dávek 

Rok 

Kapr obecný 

Jihočeský lysec BV 6 84 1998, 1999, 2006 

Pohořelický lysec 10 100 2001 

Synt. linie C434 16 164 1998, 2003, 2006 

Synt. linie C435 10 100 2002 

Telčský lysec 10 100 2002 

Třeboňský šupináč 18 180 2001, 2003, 2006 

Jihočeský kapr šupinatý C73 5 50 2003 

Žďárský lysec Žď-L 27 668 2004, 2009 

Milevský lysec MV 30 300 2005, 2007 

Mariánskolázeňský kapr šupinatý ML 10 100 2005 

Lín obecný 

Lín Velkomeziříčský 81 190 1999, 2000, 2007, 2010 
Lín Hlubocký 60 119 1999, 2004 

Lín Táborský 113 196 
1998, 2004, 2007, 2008, 
2011 

Lín Modrý 6 25 2000 
Lín Zlatý 12 85 2000 
Lín Vodňanský 15 34 2007 
Lín Mariánskolázeňský 14 7 2007 

Sumec velký Sumec Hodonínský 9 90 2000, 2004 
 Sumec Vodňanský albinot. 2 20 2000 
 Sumec Vodňanský 2 20 2000 
Jeseter malý čistý druh 51 510 1999, 2001, 2006, 2008 
Vyza velká čistý druh 6 840 2000, 2011, 2013 
Pstruh 
obecný f. 
potoční 

Šumavská populace 43 414 2005, 2006, 2008, 2009 

Pstruh 
duhový 

PdD 75 30 350 2009, 2011 

Pstruh 
duhový 

PdD 66 „kamloops“ 15 150 2010 

Síh maréna čistý druh 16 151 2012, 
Síh peleď čistý druh 16, MIX 1-5 142,100 2012, 2013 
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Tab.4  Charakteristika ID ryb zamražených v r. 2013  

Druh Plemeno 
Individuální 

značka ryby 

Koncentrace 
nativního 

spermatu 
(109 . ml-1) 

Koncentrace 
dávky 

 (109 . ml-1) 

Počet 

dávek  

á 0.5 
ml 

Počet 
spermií 

(109) 

Počet 

dávek 

za 
plemeno 

Počet 

spermií 
za 

plemeno 

(109) 

vyza 

velká 

čistý  

druh 

♂ 2 0,75 0,38 190 35,63 760 218,03 

♂ 5 0,78 0,39 190 37,05   

♂ 6 1,78 0,89 190 84,55   

♂ 7 1,28 0,64 190 60,80   

síh  
peleď 

čistý  
druh 

mix1 ( 4 ♂♂) 10,31 2,58 19 24,49 100 145,94 

mix2 ( 3 ♂♂) 13,75 3,44 20 34,38   

mix3 ( 5 ♂♂) 12,19 3,05 20 30,48   

mix4 ( 9 ♂♂) 13,13 3,28 20 32,83   

mix5 (13 ♂♂) 9,06 2,27 21 23,78   
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Finanční zajištění Národního programu  

ADMINISTRACE DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

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

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

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

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

 

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

Koordinace programu 

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

genetických zdrojů, analýzy programu jejich šlechtění, provoz genobank, molekulárně-
genetická charakterizace plemen, regenerace české červinky a české straky, speciální testace 

plemen,  agenda registrací a žádostí o dotační podporu, kontroly v chovech, zajišťování 
publikace a informovanosti, zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodních dohod a 

zastupování ČR v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska. 

Konzervační nukleus a projekty revitalizace české červinky a ČESTR (včetně 

embryotransferu, produkce nových embryí, nákladů odchovny a inseminační 
stanice  plemenných býků,  produkce ID, odchovu plemenných zvířat) 

1 146 969 

Zařízení IS malých přežvýkavců Kostelec nad Orlicí 64 433 

Materiál (kontejnery pro uložení inseminačních dávek, chemikálie a materiál 

pro zpracování materiálu v genobankách, chemikálie a laboratorní pomůcky 
pro testy molekulární genetiky a pro IS kanců , výkup embryí pro genobanku, 

materiály pro vlastní tiskové výkony aj.) 

436 012 

Externí služby (plemenářské, veterinární, poštovní, reprografické, zapůjčení 
zvířat, část zajištění expozice Země živitelka) 

75 001 

Činnosti Národního programu zajišťované dalšími subjekty formou 

kooperačních smluv  (chovatelské svazy, univerzity a pod.) 
2 433 400 

Vlastní služby (dokumentace, reprostudio - vlastní tisk, údržba) 19 379 

Cestovní náklady a vnitrozemská doprava (včetně dopravy zvířat na výstavy) 46 225 

Poplatky (ERFP) 65 160 

Odpisy (vybavení genobank Uhříněves a Kostelec) 143 948 

Režie 1 090 100 

Osobní náklady 479 379 

Celkem zajištění Národního programu 6 000 006 



 

16 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   

Tab. 5 Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2013 

druh/plemeno n sazba částka  druh/plemeno n sazba částka 

SKOT                       česká červinka   1 016 000  PRASE přeštické   2 033 500 

kráva  BTPM  65 7 500 487  500   prasnice 333 4 000 1 332 000 

jalovice od 7.měsíce 50 5500 275 000   kanec 61 11 500 701 500 

jalovička - tele 21 3 500 73 500      

plemeník v chovu 10 18 000 180 000  KRÁLÍCI   246 920 

SKOT                                   ČESTR    120 000   morav.bílý hn. 82 300 24 600 

kráva v KU mléč. užitkovosti 5 12 000 60 000   český luštič 94 280 26 320 

jalovice od 7. měsíce 8 5 500 44 000   morav. modrý 150 180 27 000 

jalovička - tele 4 4 000 16 000   český strakáč 290 220 63 800 

      český albín 161 180 28 980 

KOZY bílé 2067 700 1 446 900   český červený 152 360 54 720 

KOZY hnědé  956 700 669 200   černopesíkatý 43 500 21 500 

         

OVCE                             šumavka   1 007 200  NUTRIE      135 800 

bahnice (plem.chov) 1030 600 618 000   standard 85 600 51 000 

bahnice v ostatních chovech 1112 350 389 200   stříbrná 40 600 24 000 

                                      valaška 564 900 507 600   vícebarevná 76 800 60 800 

         

DRŮBEŽ         česká slepice ČZK 203 300 60 900  RYBY   3 741 480 

                              česká husa 193 500 96 500    kapr 13 83 000 1 079 000 

       pstruh duhový 4 165 000 660 000 

KONĚ                  starokladrubský   441 000    pstruh potoční 4 135 000 540 000 

klisny ohřebené 7 8 000 56 000    lín 8 68 000 544 000 

klisny v altern.připařování 35 11 000 385 000    síh maréna 1 102 000 102 000 

                                         hucul   412 000    síh peleď 2 102 000 204 000 

klisny 40 10 000                                         400 000    jeseter 3 102 000 306 000 

hřebec 1 12 000 12 000    vyza 1 102 000 102 000 

                                   ČM belgik   669 000   2 102 000 204 000 

klisny ohřebené 80 8 000 640 000  VČELY   323 000 

klisny v altern. připařování 1 11 000 11 000    plem.matka a 48 3 500 168 000 

hřebec/max.3 nejlepší 1 18 000 18 000    plem.matka b 62 1 000 62 000 

                                slezský norik 58 8 000 464 000    plem.matka c 51 600 30 600 

klisny ohřebené 6 11 000 66  000    plem.matka d 66 450 29 700 

klisny v altern. připařování 58 8 000 464 000    plem.matka e 109 300 32 700 

hřebec/max.3 nejlepší 2 18 000 36 000  CELKEM 13 493 000 
1

2
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Stav ochrany a využití plemen uznaných genetických zdrojů 

SKOT 

Česká červinka (ČČ) 

 

 
© foto VÚŽV, v.v.i. 

V roce 2013 se registrují v Národním programu (NP) čtyři noví chovatelé, z celkového počtu 26 
registrovaných chovů  je dvacet dva prostých nákazy IBR, tři chovy jsou ozdravené a jeden chov 
je IBR pozitivní.  

Stavy jednotlivých kategorií zvířat jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab.6  Stav GZ české červinky 

krávy 
jalovice 

nad 6 měs. 

jalovičky            

do 6 měs. 

volci 

výkrm 

býci výkrm býčci            

do 6 měs. 
býci 

plemenní 

CELKEM k 

31.12.1213 

109 86 10 10 29 18 10 272 

Stav populace 

Plemeníci v chovu  - vývoj linií    

V chovech se uplatňuje 12 plemenných býků v přirozené plemenitbě (BRY 007, BRY 009, BRY 010, BRY 

011, BRY 012, PPC 312, PPC 322, PPC 323, PO 007 a  PO 008, LAD 002 a UL 005). 

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

PO008 a nově odebraní býci LAD 002 a UL 005. Dávky ostatních býků uložených v genobance  vedené v 

bance spermatu ČMSCH,a.s. Hradištko (GB) se k inseminaci prakticky nevyužívají, ve snaze snížit v populaci 

podíl  genů českého strakatého plemene  (případně i pro nízký podíl genů české červinky). 
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Linie LAD 

Z Inseminační stanice býků společnosti (ISB) CRV Zásmuky bylo v červenci předáno do GB 1126 

inseminačních dávek býka  státní registr LAD 002. Býček číslo 639376 021 byl odkoupen ze ŠZP Lány  

po otci LAD 001 a z matky 98 943 921. Má 26% podíl genů české červinky a 54% podíl genů polské 

červinky. V přirozené plemenitbě nahradí býka BRY 010. 

 

Linie URAL 

 V listopadu 2013 je z ISB CRV Zásmuky předáno do GB 1224 inseminačních dávek býka státní registr 

UL 005 (býček číslo 501 042 011 s podílem genů české červinky 38% a podílem genů německé 

červinky 50%). Po otci UL001 a z dárkyně 67626 132. Narozený z kryokonzervovaného embrya, 

vypláchnutého 15.4.1998 v ŠZP Lány. Bude působit v chovu po BRY 009. Základní výběr absolvoval v 

červenci 2013. 

Tab.7  Protokol ze základního  výběru 

Číslo   býka 
 Datum  

narození 

Otec  

reg. 
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CZ501042011 13.6.12 UL001 85 84 85 82 83 84,1 G+ 407 485 125 128 
 

Linie BRYLANT 

Povedlo se odchovat a umístit do Odchovny plemenných býků v Osíku u Litomyšle (OPB) 

pokračovatele  linie BRY. Býček číslo 501203 11 je narozen  24.6.2013 po embryotransferu v ŠZP 

Lány z matky 145766 921 a po otci BRY003. Základní výběr by měl absolvovat v červnu 2014. Po 

odběru ID se s ním počítá v přirozené plemenitbě. 

Linie POLAK 

V linii PO jsme plánovaně odchovali býčka bez podílu českého strakatého plemene. Narodil se 

7.7.2013 z matky 99262 911 a po býkovi PO004. Je umístěn v OPB a také se počítá po odběru ID 

s jeho působením v přirozené plemenitbě. 

Kontrola užitkovosti ( KU ) 

Do kontroly mléčné užitkovosti nebyl v roce 2013 zapojen žádný chov.  

V kontrole užitkovosti dle směrnice Svazu chovatelů masného skotu jsou přihlášeny tři chovy. 

Tab.8  Průměrné hmotnosti podle pohlaví uvedené v kilogramech 

Linie,    

Státní 

registr 

genové 

podíly 
pohlaví 

 přírůstek 

od 

narození 

 hmotnost 

při 

narození 
120 dnů 210 dnů 365 dnů 

POLAK   
PPC 322 

6% podílu 
české straky 

jalovice 0,949 24,7 138,6 223,9 371,1 

býk 1,17 31,3 171,7 277 458,4 

BRYLANT  
BRY 008 

bez podílu 
cizích plemen 

jalovice 0,711 25,5 110,8 174,8 285 

býk 0,899 28,8 136,6 217,6 356,9 

BRYLANT  

BRY 009 

12% podílu 

české straky 

jalovice  0,776 26 119,1 188,9 309,2 

býk  0,808 25 121,9 194,7 319,9 
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Projekt regenerace plemene – využití kryokonzerovaných embryí a výroba nových 

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

chovů (Netluky - farma VUŽV,v.v.i. a Lány ŠZP ČZU). Získalo se 98 embryí schopných kryokonzervace. 

Uložená jsou v genobance v bance spermatu ČMSCH,a.s. Hradištko. 

Tab. 9  Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2013  

registr býka PO 004 BRY 003 BRY 006 BRY008 BRY009 LAD002 Celkem 

kryokonzervovaná embrya 80 39 30 16 3 17 152 

Na základě „Dohody o poskytnutí reprodukčního materiálu“, je předáno Střední škole zemědělské  a 

veterinární v Lanškrouně 8 kryokonzervovaných embryí po otci PO 004. Všechna embrya byla 

postupně v průběhu roku 2013 přenášena příjemkyním a u dvou byla detekována březost. 

Březost jedné příjemkyně je ukončena dva týdny před termínem porodu narozením mrtvého 

telete. Druhá příjemkyně by se měla telit v červenci 2014.  
 

 

Plánované aktivity projektu regenerace pro rok 2014 

- Vypláchnut a uložit  embrya od  každého  oteleného zvířete 

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

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

- Odchovat pokračovatele linie URAL 

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

býky s nulovým podílem českého strakatého plemene.  

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

statků, ekologických a agroturistických center. 

- Získávání podkladů pro vyhodnocení růstových a užitkových  vlastností.  

-  

- Marketingový produkt – maso české červinky 

-  

- Pojízdná prodejna účastníků programu (manželé Kostečkovi) funguje od 1.9.2012. Rozváží a 

prodávají pouze hovězí maso z vlastního chovu. Celá prodejna včetně vybavení byla 

spolufinancována Jihočeským krajem v rámci grantového programu Podpora mobilních 

farmářských prodejen. 

- Zvířata vozí vlastním vozem na jatka, kde jsou zabita, vyšetřena a maso je zchlazeno a 

rozbouráno. Pak je dle objednávek balíčkováno. V přepravkách uloží maso do auta a rozváží 

po předem vytyčené trase přímo k zákazníkovi. Maso rozváží hlavně v regionu (Táborsko, 

České Budějovice, Třeboň)  příležitostně Praha. V příštím roce plánují účast na farmářských 

trzích. 

- Jako pojízdná prodejna slouží upravené dodávkové vozidlo s vestavbou skladovacího a 

prodejního prostoru pro rozvoz, zpracování a prodej masa. Rozdělena je na 2 chlazené části. 

První, menší je určená na převoz masa, je opatřená nerezovou konstrukcí na převoz čtvrtí ve 

visu a  přepravek s rozbouraným masem. Zadní, větší část slouží jako chlazená prodejna, 

event. bourárna a balírna masa. Je vybavena prosklenou chladničkou, etiketovací vahou, 

vakuovou baličkou, pracovním stolem se dřezem a tekoucí vodou. 
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Český strakatý skot   

 

Stav populace GZ 

V roce 2013 je registrováno 

devět chovů zvířat ČESTR, 

uznaných jako genová 

rezerva (GZ). Nové čtyři 

chovy vznikly nákupem jalovic 

uznaných jako GZ z Netluk - 

farma VUŽV,v.v.i. a čtyři 

chovy zanikly. 

 

© foto VÚŽV v.v.i. 

Všechna zvířata vedená jako GZ jsou zapsána v A oddíle PK a dojnice jsou zařazeny v kontrole mléčné 

užitkovosti (KU). Všem jalovicím je před prvním zapuštěním na základě rodokmenu a lineárního popisu 

vypracován individuální připouštěcí plán v ČMSCH, a.s. Hradišťko. Od všech nově narozených jaloviček je 

uložen  vzorek krve v genobance VÚŽV,v.v.i. 

Tab.10  Stav GZ ČESTR 

 krávy 
jalovice  

nad 6 měs.  

jalovičky            

do 6 měs.  

býčci            

do 6 měs. 

býci     

výkrm 

býci 

plemenní 

CELKEM k 

31.12.212 

17 22 4 17 4 0 64 

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

V roce 2013 bylo březnu uloženo do genobanky vedené v bance spermatu ČMSCH,a.s. Hradišťko 

(GB) 1130 inseminačních dávek býka st. reg. ME 184, syna po ME 075 a v červenci 1176 

inseminačních dávek býka str. reg. LC 305, syna po LC 294. V listopadu se dostal do odchovny 

plemenných býků v Osíku u Litomyšle (OPB Osík) býček narozený 18.5.2013  po otci CSM 342. V 

případě, že uspěje u Základního výběru, který absolvuje v květnu 2014, se s ním počítá pro odběr 

inseminačních dávek. Pro obnovu posledních dvou linií býků uznaných jako původní zbývá odchovat a 

odebrat nové býčky po otcích  MKM 220 a BO 824. 

Tab.11  Protokol ze základního  výběru 

Číslo býka 
Datum  

narození 

Otec  
státní 

reg. 

U
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v
ý
š
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a
 

V
ý
š
k

a
  
  

  
  

 

v
 k

ří
ž
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CZ500937011 13.6.2012 ME 075 81 84 86 83 84 83,4 G+ 510 129 133 

CZ500967011 13.11.2011 LC 295 80 78 83 76 76 79,0 G 470 125 130 

 

Embryotransfery  a kryokonzervace 

V roce 2013 bylo předáno do GB 27 embryí ČESTR po čtyřech otcích. 
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Tab. 12 Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2013  

registr býka 
ME 

075 

HB 

185 

HB 

207 

FAN 

182 

LC 

294 

CSM 

342 

MKM 

220 

BO 

824 
CELKEM 

kryokonzervovaná embrya 51 77 13 50 2 33 23 10 259 

Na základě „Dohody o poskytnutí reprodukčního materiálu“, je předáno Střední škole zemědělské a 

veterinární v Lanškrouně 8 kryokonzervovaných embryí po FAN 182 a CSM 342 a 1 čerstvé 

(nemrazitelné) po MKM 220. Přenesena byla čtyři embrya, březí zůstaly dvě příjemkyně s termíny 

porodu červen a září 2014. Ostatní nepoužitá embrya se budou přenášet v roce 2014. 

 

Hodnocení genetického zdroje českého strakatého skotu 

V průběhu roku 2013 začal garant plemene Ing. Hřeben s  hodnocením zvířat zařazených v NP.  

Navštívil tři z devíti chovů registrovaných v Národním programu a na základě hodnocení zevnějšku 

vypracoval písemný protokol, provedl selekci zvířat a navrhl další postup v plemenitbě. 

Závěr bonitace: většina předvedených jalovic a prvotelek je po býcích HB 207, ME 075, HB 185 a 

FAN 182. Tito býci - především linie Hubert a Menelík – působili v plemenitbě před 25 lety. U 

některých dcer se proto projevují vady zevnějšku, se kterými se v současné populaci českého 

strakatého skotu setkáváme pouze zřídka. Jedná se především o menší tělesný rámec, horší 

postavení struků, tvar struků, kratší přední a zadní čtvrtě u vemen a především utváření kosti křížové 

– zkrácená, dopředu skloněná - a vysoko nasazený kořen ocasu. Zádě střechovité, bedra volná. 

Končetiny pánevní jsou většinou více zaúhlené. 

 

Doporučené opatření pro Nukleový chov Netluky:  

Pro uchování genového zdroje do budoucna by bylo vhodné používat v plemenitbě pouze mladé býky 

a selekcí postupně eliminovat zvířata s hrubými vadami zevnějšku. Dočasně pozastavit prodej jalovic 

narozených po ID dříve odebraných býků.  

Každoročně vybrat pro plemenitbu 2 – 3 býky různých linií od nejlepších krav z genového zdroje. 

Velikost stáda udržet na úrovni 20 – 30 kusů ve věkové kategorii nad 12 měsíců stáří.  

U všech prvotelek provádět lineární popis zevnějšku boniterem ČMSCH, a.s.  

Jednou za rok provést hodnocení stáda a stanovit další postup. 

 

Kontrola užitkovosti  

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

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

Tab.13  Kontrola užitkovosti krav konzervačního nukleu (n =6) 

pořadí laktace 

100 dnů laktace 200 dnů laktace 305 dnů laktace 

mléko 
(kg) 

bílkoviny 
(kg) 

mléko 
(kg) 

bílkoviny 
( kg) 

mléko 
(kg) 

bílkoviny 
( kg) 

1 1595 56 3193 121 6320 242 

2-8 3263 107 5668 194 7975 276 
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Plánované aktivity v roce 2014 kozervačního nukleu české červinky a regeneračního 

nukleu české straky na farmě Netluky, VUŽV,v.v.i. 

 

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

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

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

přežitelnosti spermií. 

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

„Uchování genetické rezervy Český strakatý skot“. 

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

statků, ekologických a agroturistických center. 
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PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE  

 
© foto VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace 

V roce 2013 tvořilo šlechtitelskou 

základnu přeštického černostrakatého 

plemene prasat (PC) 15 chovů.  

Počet jedinců plemenného jádra ke 

dni 31.12.2013 byl 302 prasnic a 56 

kanců. V porovnání s rokem 2012 to 

představuje nárůst o více než 40%. 

Do Národního programu uchování a 

využívání genetických zdrojů se 

zapojily čtyři nové chovy. 

Tab. 14  Seznam chovů zapojených do NP a průměrný počet prasnic v roce 2013 

Podnik Chov 
Průměrný 

počet prasnic 
v roce 2013 

Počet prasnic 

k 31.12.2013  

Medito s.r.o. Doubravčany 4 7 

Jihočeská univerzita Školní statek 9 9 

Žihelský statek a.s. Velká Černá Hať 30 28 

ZD Mladotice Mladotice 78 76 

VÚŽV Praha Kostelec nad Orlicí 11 10 

Miloš Švec Běleč nad Orlicí 8 15 

Petra Hudečková Trnava 4 16 

Zemet s.r.o. Tečovice Mysločovice 11 21 

Zemas a.s. Terezín 34 50 

Pavel Kostrbel Tučapy u Holešova 8 20 

Ing. Marián Sedlář Pod lesem Cvrčovice 5 12 

Chovservis a.s. Radostov 5 14 

Blanka Moresová Milotice 4 11 

Selvem s.r.o. Hrušky 6 9 

Korneliusz Walek Skorošice 3 4 

Věková struktura populace PC v roce 2013 byla následující: zapuštěné prasničky tvořily 30,5 %, 

prasnice na 1. a 2. vrhu 38 %, prasnice na 3.až 5. vrhu tvořily 20,5 % a prasnice na 5. a dalším vrhu 

11 % populace plemenic. V porovnání s rokem 2012 se zvýšil podíl prasnic na 1. a 2. vrhu. 

V tabulce č. 15 je uvedena reprodukční užitkovost prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech. 

Průměrně bylo dosaženo 10,8 všech narozených a 9,0 dochovaných selat/prasnici/vrh. Průměrná délka 

mezidobí činila 157,6 dne a mléčnost 56,3 kg. Uvedené ukazatele reprodukce jsou na téměř shodné 

úrovni jako v roce 2012. Počet vrhů/prasnici/rok dosáhl úrovně 1,8 vrhu. Z celkových 397 vrhů bylo 351 

vrhů čistokrevných a 46 hybridních. V posledních třech letech dochází ke zvyšování podílu 

čistokrevných vrhů (v roce 2010 bylo pouze 50%, v roce 2012 bylo 76 % a v roce 2013 88,5 % 

čistokrevných vrhů). Zabřezávání prasnic bylo na úrovni 82,8 % v přirozené plemenitbě a 42,9 % v 

inseminaci. Podíl inseminace se v roce 2013 snížil na 32 %. Průměrný počet živě narozených selat/vrh 

v přirozené plemenitbě byl 10,3 ks, v inseminaci 8,9 ks.   
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Tab. 15  Reprodukční užitkovost prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech PC v roce 2012 

Podnik 
Počet 

vrhů 

Počet selat Mléčnost  

(kg) 

Mezidobí  

(dny) 

Vrhů/rok 

prasnici Všech Živě Dochov 

JU v Českých  

Budějovicích 

18 11,9 11,1 10,4 59,6 160,8 2,0 

Žihelský statek a.s. 64 10,1 8,9 8,1 50,9 152,3 2,2 

ZD Mladotice 175 11,7 11,1 9,7 59,3 154,7 2,2 

VÚŽV Praha 15 10,1 7,7 7,7  167,9 1,4 

Petra Hudečková 6 9,2 9,0 8,8 49,6 175,2 1,5 

Zemet s.r.o. 19 11,6 11,2 10,8 62,4 155,6 1,7 

Zemas a.s. 66 9,2 8,4 7,8 36,5 152,8 1,9 

Pavel Kostrbel 8 10,3 9,9 7,0 44,1 217,0 1,0 

Ing. M. Sedlář 6 11,7 11,2 10,0  182,8 1,1 

Chovservis a.s. 9 8,7 7,0 5,9   1,7 

Blanka Moresová 4 8,3 8,3 8,3   1,0 

Selvem s.r.o 4 10,0 10,0 9,5   0,7 

Korneliusz Walek 3 8,3 8,3 8,3   1,1 

V uvedených chovech bylo celkem odchováno 230 prasniček a 40 kanečků a klasifikováno (s 

posouzením TKZ) 111 prasniček a 22 kanečků. V porovnání s rokem 2012 byl odchován téměř 

shodný počet prasniček, kanečků bylo více o 12 ks.  

Užitkovost odchovaného potomstva dosáhla v roce 2013 průměrný denní přírůstek u prasniček 536 g 

(korekce na 90 kg živé hmotnosti), u kanečků 574 g. (korekce na 100 kg živé hmotnosti), došlo k 

mírnému snížení podílu libového masa (prasničky i kanečci 59 %). Zároveň byla zjištěna výška špeku 

na vyšší úrovni v porovnání s předchozím rokem (prasničky 1,05 cm, kanečci 1,16 cm).  

Počet a zastoupení kanců podle genealogických liniích k 31.12.2013 je uveden v tabulce č. 16.  

Zastoupení bylo nevyrovnané, v liniích Pirát a Sokolík byl zastoupen pouze 1 kanec, naopak 

nejpočetnější jsou linie Akoga, Pirátek a Wiskont. Kanci linií Sokolík, Pirát a Viskont působí pouze v 

přirozené plemenitbě. Na podzim 2013 byl pracovníky VÚŽV proveden odběr ejakulátu kanců SOK 

295, VKT 179 a PTT 21 z chovu ZD Mladotice, vyrobeny inseminační dávky a po jejich vyšetření 

laboratoří Státního veterinárního ústavu v Jihlavě byly použity pro inseminaci prasnic v chovech VÚŽV 

v Kostelci nad Orlicí a Chovservisu a.s. v Radostově. Vybraní jedinci ze 14 kanečků a 8 prasniček z 

chovu v Kostelci by následně měli být zařazeni do plemenitby. V chovu v Radostově se po inseminaci 

ID kance SOK 295 narodil jeden vrh selat, ze kterého byli označeni 3 kanečci, po inseminaci PTT 21 

se narodily 2 vrhy selat a označeno bylo 6 kanečků. 

Tab. 16 Seznam kanců podle genealogických linií k 31.12.2013 

Linie Zkratka Kanec  Počet 

Akoga AKG 28, 31, 32, 36, 37, 42, 43, 45, 47, 53 10 

Amperor ARR 25, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39 9 
PC Mason MSP 21, 22, 26, 29 4 

Pirátek PIT 255, 258, 259, 260, 261, 264, 268, 271, 272, 273 10 
Pirát PTT 21 1 

Sáčko SC 153, 158, 159 3 

Sudet SDE 43, 47, 48, 49, 50 5 
Sokolík SOK 295 1 

Viskont VKT 179, 191, 192 3 
Wiskont WSN 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42 10 

Celkem 56 
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Nukleový chov v Kostelci nad Orlicí v roce 2013 zahrnoval 9 plemenných kanců a 8 prasnic. Od 8 

prasnic bylo získáno 13 vrhů, z narozených selat bylo 17 prasniček a 6 kanečků klasifikováno a 

uznáno jako plemenný materiál. K plemenitbě bylo využíváno 5 kanců, od kterých bylo získáno 

celkem 116 inseminačních dávek a 393 pejet, které byly uloženy do kryobanky. Tři kanci byli 

v průběhu roku prodáni do dalších zemědělských podniků, dva kanci byli vyřazeni z chovu z důvodu 

problémů s pohybovým aparátem.  

V projektu obnovy kančích linií byly k inseminaci prasnic využity inseminační dávky již 

nepoužívaných linií uložené v kryobance v Kostelci nad Orlicí. 

V roce 2013 byla vydána metodika „Modernizovaný šlechtitelský program pro přeštické černostrakaté 

prase – genetický živočišný zdroj“. Autorem této metodiky je prof. Václav Matoušek, CSc. a kol. 

Autorský tým dále tvoří zástupci JČU v Českých Budějovicích, Svazu chovatelů prasat v Čechách a na 

Moravě, Chovservisu a.s., Plemenářských služeb a.s. a Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. 

Metodika byla předána odborné a chovatelské veřejnosti.  

Další aktivitou v roce 2013 bylo založení občanského sdružení Klub chovatelů přeštických prasat o.s., 

které má v současné době 22 členů.  

Přeštické černostrakaté plemeno prasat bylo představeno na výstavě Země živitelka v Českých 

Budějovicích, na konferenci v polské Bydgoszczi, na semináři pro chovatele prasat v Kostelci nad 

Orlicí, na mezinárodním workshopu zaměřeném na chov prasat ve Vrbici a také na akci Příběh 

potravin pořádané Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. Prezentace plemene proběhla také 

v pořadu Víkend TV Nova a v několika článcích v odborném tisku. 
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KONĚ  

Starokladrubský kůň  

 

© foto NH Kladruby 

 

Celkový počet  STKL koní 

v posledních letech mírně 

stoupá, nedochází však již 

k tak prudkému nárůstu 

jako v období 90.let.   

Populace je stabilizovaná, 

stav plemenných koní již 

víceméně stagnuje, nehrozí 

bezprostřední riziko, 

Nepříznivý trend však je     

v počtu zapuštěných klisen 

u privátních chovatelů. 

Rozsah chovu a struktura populace  

K 31.12.2013 je ve stavu 48 plemenných hřebců (23 běloušů, 25 vraníků) a 502 plemenných klisen (242 

bělek, 260 vranek) u 176 registrovaných chovatelů, do genetického zdroje je z celkového stavu zařazeno 

351 klisen (69,9%).  Stále platí, že pro zachování starokladrubských koni je nutné udržovat co nejširší 

základnu tohoto málopočetného plemene. Pro zachování charakteristických znaků plemene je třeba klast 

důraz na původní klasické kmeny Generale, Generalissimus, Sacramoso, Solo a Favory. Avšak zároveň 

podporovat uplatněni kmenů neklasických Siglavi Pakra, Romke, Rudolfo, které vznikly právě za účelem 

udrženi genetické variability, nezvyšování stupně příbuzenské plemenitby. 

 

Tab. 17  Stavy starokladrubských koní dle barvy a majitele ke dni 31.12.2013 

Kategorie 
NH Kladruby Privátní chov STKL koně 

B V celk B V celk B V celk 

Plemenní hřebci 15 12 27 10 13 23 25 25 50 

Z nich v GZ  14 12 26 9 13 22 23 25 48 

Chovné klisny  66 75 141 175 183 358 241 258 499 

Z nich v GZ  57 72 129 104 117 221 161 189 350 

Odchov ročník 2013 17 22 39 32 22 54 49 44 93 

Odchov ročník 2012 28 29 57 32 31 63 60 60 120 

Odchov ročník 2011  22 26 48 39 26 65 61 52 113 

Výcvik ročník 2010  23 31 54 42 36 78 65 67 132 

Ostatní ročník 2009 8 14 22 47 43 90 55 57 112 

Ostatní ročník 2008 4 9 13 32 44 76 36 53 89 

Ostatní ročník 2007 3 9 12 49 39 88 52 48 100 

Ostatní ročník 2006 7 4 11 39 30 69 46 34 80 

Ostatní ročník 2005 2 0 2 31 28 59 33 28 61 

Ostatní ročník 2004  1 1 2 19 27 46 20 28 48 

Starší koně  3 1 4 111 132 243 114 133 247 

Celkem  199 233 432 658 654 1312 857 887 1744 
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Graf 1   Vývoj početního stavu populace STKL 
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Tab. 18  Stav populace GZ v r. 2013 a vývoj v letech 2005-2013 

a) - privátní chov : 

Rok Plem. hřebci v GZ  

(B + V) 

Plem. klisny v GZ 

(B + V) 

Plem. klisny 

celkem 
(B + V) 

Počet 

chovatelů 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet aktivních plemeníků v populaci, tj. hřebců s narozeným potomstvem v roce 2013, je 27. 

V roce 2013 uhynuli plemenní hřebci: Favory Rava XXI, Generalissimus Aqua XXXIV, Sacramoso Favina 

XLIX Sacramoso Clarissa III, Romke Macrida III a z plemenitby byli vyřazeni  Generale Ravella IV pro 

vadu exteriéru, Sacramoso Selandia XII ze zdravotních důvodů a Romke Elevace IX pro špatnou 

krmitelnost a horší charakter. Úkolem pro další roky bude především posílení klasického kmene Favory, 

který je nyní zastoupen třemi plemennými hřebci ve středním věku a je předpoklad, že se v příštích letech 

podaří z jejich potomků vybrat důstojné zástupce tohoto kmene. Z neklasických kmenů bude potřeba 

posílit kmen Rudolfo (v současnosti 3 zástupci) a kmen Romke (v současnosti 2 zástupci). 

Graf 2  Složení aktuální hřebčí populace (podíl linií) 

 

 

Mateřská populace  

Graf 3   Složení populace klisen (podíl rodin) 
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Z čistokrevných klasických rodin bude nutné posílit rodinu Deflorata (v současné době 7 klisen) a rodinu 

Madar VI (v současné době 8 klisen), z neklasických rodin rodinu Dana „G“ (v současné době 4 klisny) 

a rodinu Gita „G“ (v současné době 7 klisen). 

 

 

Výsledky reprodukce  

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

zapuštěných klisen a tedy i k počtu narozených hříbat. V roce 2013 bylo zapuštěno 156 klisen z 

celkového stavu 499 (31,26%). Zatímco celkové procento zapuštěných klisen se oproti roku 2012 

výrazně nezměnilo, v roce 2013 se významně zvýšil podíl zapuštěných klisen v majetku Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o., což je základním předpokladem pro chovatelskou práci, výběr 

kvalitních jedinců a optimální obrat stáda chovných klisen. Privátní chovatelé zapustili klisen poměrně 

méně.  

U většiny klisen starokladrubského koně je využíváno formy přirozené plemenitby. Tento nepříznivý 

trend lze v budoucnu změnit zřízením reprodukčního centra přímo v NHK, kdy by privátním chovatelům 

byly k dispozici inseminační dávky elitních hřebců tohoto plemene. 

 
Graf 4  Reprodukční aktivita klisen 

 

 

Pro klisny zařazené do genetického zdroje byl na požadavek VÚŽV Uhříněves opět zpracován 

„Alternativní připařovací plán starokladrubských klisen“ na rok 2014 pro privátní chovatele, který je 

k dispozici na webových stránkách NH Kladruby n. L. Jeho využití je na úvaze chovatelů. 

Chovatelé mají možnost využívat alternativního připařovacího plánu již od roku 2004. Díky vypsání 

dotačního titulu na klisnu, která se ohřebila po zapuštění hřebcem z doporučené kombinace 

rodičovského páru, se rodí v posledních letech většina hříbat z doporučených kombinací. Jedná se tak o 
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jedince s většinovým podílem krve daného plemene v rodokmenu (min. 87,5%) a zároveň není 

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

Nezbytná je zároveň kryokonzervace spermatu, jak pro uchování dávek zástupců všech kmenů přímo v 

genobance Národního programu, tak příprava mražených inseminačních dávek ke komerčním účelům. 

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

dostupnost genetického materiálu nejkvalitnějších jedinců pro NH i PCH. V roce 2013 nechal NHK 

připravit inseminační dávky od několika cenných plemenných hřebců. Na podzim roku 2013 byli v 

Zemských hřebčincích Písek a Tlumačov obměněni plemenní hřebci, kteří budou v nadcházející sezóně 

k dispozici privátním chovatelům. 

 
Hodnocení populace, zkoušky výkonnosti a testace  

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

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

apod. Systematický sběr těchto dat je podkladem pro celkové hodnocení a charakteristiku vývoje, resp. 

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

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

hodnocení typu zvířat zastupujících kmen/rodinu apod. Snahou Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem, s.p.o. bude v této oblasti hodnocení populace starokladrubských koní spolupracovat 

s odbornými pracovišti, především s vysokými školami. 

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

výkonnostních zkoušek. Dlouhodobě je účast privátních koni ve zkouškách výkonnosti uspokojivá 

(ačkoliv příprava koně na zkoušky výkonnosti je finančně náročná a klade i velké požadavky na úroveň 

cvičitele), což svědčí o dobrém chovatelském povědomí a zodpovědnosti majitelů mladých koni ve 

výcviku a o dobrém nastaveni dotačního programu 6. Genetické zdroje. Majitel koně, který úspěšně 

absolvoval zkoušky výkonnosti a splňuje podmínky pro zařazeni do GZ, obdrží finanční dotaci od MZe ČR 

na genetický zdroj (v roce 2013 ji obdrželo 8 klisen) I zde je finanční podpora privátních majitelů, kteří 

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

 
Výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců v Kladrubech nad Labem, 14.–15.5.2013 

Ke zkouškám výkonnosti bylo předvedeno 8 hřebců, 7 hřebců v majetku Národního hřebčína Kladruby 

nad Labem, s.p.o. (5 běloušů, 2 vraníci), 1 bílý hřebec v majetku privátního chovatele z Polska. Hřebci 

Generalissimus Rarita XLII – 16, Generalissimus Caracola XLIV – 9 a Generalissimus Manida XXXV – 32 

splnili podmínky pro zápis do plemenné knihy starokladrubských hřebců. Hřebec Generalissimus Manida 

XXXV – 32 byl zapsán do plemenitby jako 1938 Generalissimus Manida I.  

 
Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen ve Slatiňanech, 17.-18.9.2013 

Ke zkouškám výkonnosti nastoupilo 15 klisen v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. 

(7 bělek a 8 vranek) a 11 klisen privátních chovatelů (8 bělek a 3 vranky).Na základě výsledků zkoušek 

a zhodnoceni rodokmenu bylo do HPK zařazeno 7 klisen, do PK 15klisen, 2 klisny nesplnily stanovené 

parametry standardu pro KVH a byly zařazeny do 1.PPK. 2 klisny nesplnily zkoušku spolehlivosti v tahu v 

samotě, zkoušky nedokončily. Po úspěšném absolvování zkoušek výkonnosti ve Slatiňanech (17.-

18.9.2013) splnilo podmínky pro zařazeni do genetického zdroje 21 klisen. Je pozitivní, že z 39 klisen 

nově zapsaných v roce 2013 do chovu, 26 klisen úspěšně absolvovalo výkonnostní zkoušky. 
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Testační odchovna starokladrubských hřebečků v Nebanicích 

Ve dnech 28.5.2013 a 23.10.2013 proběhlo hodnoceni 10 hřebečků (ročník 2011) v testační odchovně v 

Nebanicích. U hřebečků je v průběhu textačního odchovu hodnocen tříčlennou komisi typ, exteriér a 

mechanika pohybu. 

 

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

Pravidelné jarní třídění starokladrubských koni proběhlo v hřebčíně v Kladrubech nad Labem dne 

16.5.2013, ve Slatiňanech 17.5.2013. Podzimní třídění v Kladrubech nad Labem dne 10.10.2013, ve 

Slatiňanech 11.10.2013. Předmětem třídění je především obměna stáda chovných klisen, hodnocení 

potomstva po hřebcích, negativní selekce koní v odchovu, předvýběr mladých koní ve výcviku 

k absolvovaní zkoušek výkonnosti. 

 
Inbreeding 

Úroveň inbreedingu v populaci (koeficient vzájemné příbuznosti jedinců, kde výpočet byl proveden ze 

stavu plemenných hřebců a klisen k 31.12.2013) je 3,654%. K udržení nízké příbuznosti napomáhá 

alternativní připařovací plán (AP), který nabízí vhodné rodičovské páry se vzájemnou příbuzností fx 

≤6,25%. V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. je alternativní připařovací plán jedním z 

vodítek při plánování zapouštění v privátním chovu je klisna (GZ) ohřebená „v kombinaci z alternativního 

plánu“ zvýhodněna vyšší sazbou dotace (v roce 2013 se ohřebilo v AP 33 z 34 klisen). 

Kromě finanční dotace na ohřebenou klisnu v GZ (v roce 2013 to bylo 34 klisen), která je majitelům 

chovných klisen poskytována MZe ČR, je velice důležitá propagace plemene, vedoucí k zájmu lidi o 

starokladrubské koně pro chov, hobby aktivity a sport. 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene 

- aktualizace internetových stránek www.nhkladruby.cz: 1x ročně (leden 2013) v rozsahu: 

a) kompletní plemenná kniha stkl. koní včetně privátních chovů (u plemenných hřebců doplněni 

fotografií) 

b) přehled akcí hřebčína a účasti stkl. koní na jiných akcích 

c) všechny dokumenty k chovu (Řad PK, chovatelský a šlechtitelsky program, disciplíny zkoušek 

výkonnosti), přehled dotací na geneticky zdroj, alternativní připařovací plán, růstová pásma, atd. 

d) zápisy z jednání Rady PK, výsledky VZ, reportáže z různých akcí, fotogalerie atd. – průběžně 

během roku 

e) přehled služeb hřebčína, včetně nabídky připouštěni hřebců 

f) aktuální zprávy o dění v NH Kladruby n. L. – průběžně během roku 

- účast starokladrubských koní na výstavách a jiných veřejných akcích: 

Přehlídka koní určených prodeji, 9.3.2013 

Účast na mezinárodni výstavě koní Equitana-Essen, 16.-24.3.2013 

Dámský den ve Slatiňanech, 6.4.2013 

Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek 6.-7.7. a  Dámský den ve Slatiňanech, 10.8.2013 

Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 29.8.-3.9.2013 

Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“, 6.-8.9.2013 

Účast se spřežením na dožínkách v Hradci Králové, 14.9.2013 

Účast na výstavě v Lysé nad Labem, 20.-22.9.2013 

http://www.nhkladruby.cz/
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Účast slavnostního spřežení na Velké pardubické steeplechase, 13.10.2013 

Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem, 19.10.2013 

Hubertova jízda v Heřmanově Městci, 9.11.2013 

Účast na výročí založení Hradní straže – Pražský hrad, 6.12.2013 chovatelské akce: 

Zkoušky výkonnosti stkl. hřebců Kladruby n. L., 14.-15.5.2013 

Jarní třídění koní Kladruby n. L., 16.5.2013 

Jarní třídění koní Slatiňany, 17.5.2013 

Den koní Slatiňany, 25.5.2013 

Hodnocení hřebečků v TO Nebanice, 28.5.2013 

Velky jezdecký den ve Slatiňanech, 29.6.2013 

Zkoušky výkonnosti klisen Slatiňany, 17.-18.9.2013 

Podzimní třídění koní Kladruby n. L., 10.10.2013 

Podzimní třídění koní Slatiňany, 11.10.2013 

Hodnocení hřebečků v TO Nebanice, 23.10.2013 

- publikace: 

publikace „Kladrubáčci aneb vyprávění starokladrubského hříběte“ 

nástěnný kalendář NH Kladruby n. L. na rok 2013 

(publikace o plemenných hřebcích působících v hřebčíně Kladruby n. L. je v přípravě) 

- články v odborném tisku: 

  Jezdectví – články o NH Kladruby n. L. 

- přednášky, semináře, soustředění: 

Kočárové soustředění Slatiňany, 26.-27.1.2013 

Kočárové soustředění Slatiňany, 9.-10.2.2013 

Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní Kladruby n. L., 23.2.2013 

 

Prodej starokladrubských koní v roce 2013 

Majitel Prodej v ramciČR Prodej do zahraniči Součet ČR + EXPORT 

NH Kladruby n. L.: 46 v ČR, 27 do zahraničí  
Privátní chov:  96 v ČR, 12 do zahraničí 

I přes nepříznivou situaci na trhu s koňmi se podařilo vyvézt celkem 39 starokladrubských koní, což činí 
z celkového počtu starokladrubských koní, kteří v roce 2013 změnili majitele, 21,5%.  

V případě NHK se z celkového počtu prodaných koní vyvezlo 37%. Pro vývoz koní jsou plněny 
požadované podmínky, tj. ohlášení na koordinační pracoviště a předběžný souhlas MZe, poté co je 
prokázáno, že jsou pro Národní program postradatelní eventuálně ti, kteří nesplňují podmínky zařazení 
do genetického zdroje. 

Rozsah populace STKL chované mimo území ČR nelze zcela přesně určit, protože není povinnost zpětné 
vazby (informace) od nových majitelů. Do zahraničí bylo vyvezeno celkem  66 koní, nejvíce do 
Rakouska, Německa, Polska, Slovenské republiky a USA. 
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Chladnokrevná plemena koní  

ČESKOMORAVSKÝ BELGIK (ČMB) 

 

 
© foto Helena Görnerová 

 

Populace genetického zdroje ČMB 

 

Celá populace ČMB je z pohledu původu velmi 

homogenní. Všichni jedinci zařazení do NP jsou 

příslušníky devíti vyjmenovaných hřebčích linií a cca 

95 % populace přísluší k některé ze 42 

vyjmenovaných rodin.  

Úroveň inbreedingu v populaci (koeficient vzájemné 

příbuznosti jedinců) je 1,413. Dlouhodobě se nám 

daří hodnotu Fx udržovat na této poměrně nízké 

úrovni. Z výše uvedeného vychází i aktuální 

připařovací plán, který zohledňuje především 

zachování málo početných linií při zachování 

nízkého (do 1,553) Fx.   

 

Tab. 19  Stav populace GZ ČMB v letech  2005-2013 

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

2005 40 290 1135  

2006 43 313 1130  

2007 47 351 1146  

2008 52 369 1107 842 

2009 61 425 1128 937 

2010 58 386 1039 863 

2011 61 391 1012 853 

2012 62 446 1013 817 

2013 58 413 926 723 

Plemenní hřebci 

Všech 58 plemenných hřebců je zařazeno do NP GZ. Počet plemenných hřebců v posledních letech je 

vyhovující, stejně jako jejich věková struktura. V příštích letech chceme pokračovat ve stabilizaci 

málopočetných linií (396 Bourgogne de Monti (ČMB-L-B03), 26 Miroš (ČMB -L-M03) a 3998 Pandor (ČMB -L-

P01). Po 60ti denním testu a následných zkouškách výkonnosti budou do PK letos zařazeni hřebci 4/827 

Barbar, 55/683 Miran-2, 44/464 Brit, 20/760 Bonet, 40/673 Kuba a 55/685 Brisul. Z toho hřebci Miran-2 (26 

Miroš) a Brisul (396 Bourgogne de Monti) přísluší k výše uvedeným ohroženým liniím.  

Z pohledu managementu máločetných linií:  
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1. 3998 Pandor (ČMB -L-P01) – 1 žijící plemeník. Mladý hřebec 1835 Patriot v roce 2013 bude působit v 

inseminaci čerstvým spermatem v ZH Písek a v letošním roce bylo získáno a zamraženo 50 dávek spermatu. 

2. 396 Bourgogne de Monti (ČMB-L-B03) – 2 žijící plemeníci. Hřebec 994 Brix bude nadále působit na 

stanici Třebovle, kde má k dispozici dostatek kvalitních klisen. Pokus o kryokonzervaci se u tohoto hřebce 

nezdařil. 55/685 Brisul je soukromý hřebec u něhož se v příštím roce pokusíme o kryokonzervaci. 

3. 26 Miroš (ČMB -L-M03) – 1 žijící plemeník. Hřebec bude působit v ZH Tlumačov a v příštím roce se 

pokusíme o kryokonzervaci jeho spermatu.  

Počty zařazených hřebců všech chladnokrevných plemen odpovídají velikosti a potřebám populací 

zařazených do GZ, naprostá většina z nich je zařazována po výkonnostních zkouškách. 

Tab. 20   Počty zařazovaných hřebců (celkem a po ZV) 

Rok 
ČMB celk. 

/ po ZV 

SN celk. 

/ po ZV 

NOR celk. 

/ po ZV 
Rok 

ČMB celk. 

/ po ZV 

SN celk. 

/ po ZV 

NOR celk. 

/ po ZV 

2004 5/5 2/2 2/2 2009 5/4 6/6 9/8 

2005 6/6 5/5 6/6 2010 3/3 4/4 6/6 

2006 7/7 5/5 7/7 2011 7/7 3/3 7/7 

2007 10/9 4/4 6/6 2012 3/3 4/4 0 

2008 8/8 4/4 7/6 2013 6/6 3/3 0 

Plemenné klisny 

V roce 2013 bylo do PK zapsáno 52 klisen. 32 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti a všech 32 klisen 

bylo po ZV nově zařazeno do NP GZ. Díky možnosti čerpání dotací udržujeme v rámci plemene vysoký 

podíl čistokrevné plemenitby. V zařazování klisen do PK se nadále projevuje změna Šlechtitelského 

programu a Řádu plemenné knihy ČMB z roku 2010. Více klisen (32) bylo zařazeno do oddílu „Plemenná 

kniha“ oproti 18ti klisnám zařazeným do „Hlavní plemenné knihy“.  

Graf 5 Vývoj počtu klisen ČMB 
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Tab. 21  Vývoj počtů zapuštěných klisen ČMB v období let 1996 - 2012  

Rok zap. 
ČMB 

n Celkem n ČP % ČP 

1996 524 (282) 396 (221) 76 

1997 474 (254) 382 (217) 81 

1998 363 (206) 294 (170) 81 

1999 288 (154) 246 (142) 85 

2000 286 (140) 240 (124) 84 

2001 295 (137) 259 (127) 88 

2002 326 (157) 295 (149) 90 

2003 317 (150) 284 (142) 90 

2004 266 (125) 248 (120) 93 

2005 263 (107) 244 (102) 93 

2006 267 (111) 253 (109) 95 

2007 253 (110) 233 (106) 92 

2008 277 (125) 265 (124) 96 

2009 286 (120) 269 (118) 94 

2010 238 (107) 221 (108) 93 

2011 216 ( 83) 204 ( 83) 95 

2012 204 ( 98) 197 ( 96) 97 

 Legenda: n Celkem - celkový počet zapuštěných klisen 

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

 

Chov GZ in situ 

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

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

nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře chovatelů. 

Tab.22  Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene ČMB 

Ks majitel okres kraj 

33 NA HRANICI spol.s r.o. Radvanice 19,542 12                             Trut    KVH 

8 Potměšil Josef,Korunní 1251/48,Praha 2-Vinohrady,120 00                Pha     PHA 

6 Vlach Josef st.,Jetřichov 12,Ruprechtice,Meziměstí u Broumova 3,549 
83 

Nách    KVH 

5 Dvořák Jaroslav,Rácov 28,Batelov,588 51                                Jihl    VYS 

5 Kučera Luboš,Hodějice 75,Slavkov u Brna,684 01                         Vyš     JHM 

5 Maršálek Václav,Pečetín 13,Klatovy,339 01                              Klat    PLZ 

1-4 717 majitelů     

 

Výkonnostní zkoušky 

Do NP GZ jsou zařazovány pouze klisny, které od r. 1997 absolvovaly výkonnostní zkoušky. V roce 2013 

proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 10ti místech. Zúčastnilo se jich celkem 99 koní (z toho 89 klisen) 

plemen ČMB, N a SN. Všech 32 klisen ČMB, které se zkoušek zúčastnily je úspěšně absolvovalo a bylo 

zařazeno do NP GZ.  

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

úspěšně zakončilo všech 6 hřebců.  
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Školení posuzovatelů 

Školení posuzovatelů proběhlo 10.5.2013 v testační odchovně hřebečků p. Zdeňka Hrnčíře v Proseči 

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

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

posuzovatelů s fotografiemi předváděných koní proběhlo na místě. 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene ČMB  

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

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

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

schůzích a setkáních chovatelů. 

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

Národního programu jsou v této databázi označeni písmeny GZ.  

 

Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát 3letých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (6.-8.9.2013), 

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

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

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

chladnokrevných koní Hradec nad Moravicí 5.-6.10.2013, Kůň 2013 Lysá n. Labem (20.-22.9.2013). Dále 

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

soutěží např. v Německém Brucku, či na Slovensku. 
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SLEZSKÝ NORIK ( SN )  

 

Populace genetického zdroje SN 

Z pohledu udržitelnosti populace je současný 

stav stabilizovaný. Přetrvává situace z 

předešlých let, kdy důležitým motivačním 

prvkem pro chovatele je také možnost čerpání 

dotací.  

Nárůstu populace naopak nesvědčí její 

roztříštěnost, ale především snižování poptávky 

po koních v lesním hospodářství způsobené 

konkurencí moderních technologií.  

© foto Vladimír Meletzký, opavský a hlučínský Deník.cz http://g.denik.cz/74/29/op_slezsky_norik01_denik-380.jpg 

Tab. 23  Vývoj početního stavu populace SN 

Rok 
Plem. hřebci 

v GZ 

Plem. klisny  

v GZ 

Plem.klisny celkem  

v PK 
Počet chovatelů 

2005 33  370  

2006 35 186 420  

2007 39 211 453  

2008 39 235 438 296 

2009 45 247 461 367 

2010 43 238 464 359 

2011 41 244 476 367 

2012 42 287 479 354 

2013 39 272 470 353 

Plemenní hřebci 

Všech 39 hřebců je zařazeno do NP GZ. Celkový počet plemenných hřebců je vyrovnaný a dostačující. 

V příštích letech chceme pokračovat ve stabilizaci v rámci linií. K výkonnostním zkouškám byli vybráni 3 

hřebci. Nejlépe hodnocen byl 67/333 Galvas, příslušník linie 2262 Gothenscherz (SN-L-G01), s celkovou 

známkou za výkonnost 8,54 bodu. Kromě výše uvedeného byli zařazeni hřebci 14/910 Nerouš linie 1747 

Neuwirt Diamant IX (SN-L-N03) a 67/537 Richard linie 2500 Ritz Vulkan VIII (SN-L-R01). 

Z pohledu managementu málopočetných linií je situace následující: 

1. 2500 Ritz Vulkan VIII (SN-L-R01) – 2 hřebci. 1700 Ryho v majetku ZH Tlumačov. V letošním 

roce se podařilo odebrat a zamrazit 50 inseminačních dávek. Nově zařazený hřebec 67/537 Richard je 

v plánu kryokonzervace pro příští rok.  

2. 2526 Höllriegel (SN-L-H01) žádný plemeník. 2letého hřebce 72/563 Heny se nepodařilo 

z veterinárních důvodů naskladnit do testu a proto bude test absolvovat v příštím roce. Samozřejmě 

bude následovat kryokonzervace spermatu.  

3. 2934 Hubert Nero IX (SN-L-H02) 1 žijící plemeník. 2959 Habas je v soukromém vlastnictví. 

V současné době probíhají jednání o jeho zařazení do inseminace čerstvým spermatem na r. 2014. 

V letošním roce se podařilo odebrat a zamrazit 50 inseminačních dávek. 
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Plemenné klisny 

V roce 2013 bylo do PK nově zapsáno 39 klisen. 37 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti. 35 klisen 

bylo po ZV nově zařazeno do NP GZ. 

Graf 6 Vývoj počtu klisen SN 
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Počty zapouštěných klisen se příliš nemění. Velmi vysoké procento čistokrevné plemenitby je způsobeno 

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

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

Tab. 24  Vývoj počtů zapuštěných klisen SN v období let 1996 -  2012 

Rok připouštění 

SL. NORIK 

n Celkem n ČP % ČP 

1996 236 (110) 214 (104) 91 

1997 188 ( 81) 165 ( 71) 88 

1998 195 ( 97) 174 ( 87) 89 

1999 180 ( 92) 160 ( 88) 89 

2000 169 ( 94) 156 ( 91) 92 

2001 158 ( 92) 152 ( 90) 96 

2002 146 ( 78) 136 ( 74) 93 

2003 141 ( 72) 130 ( 66) 92 

2004 150 ( 72) 139 ( 69) 93 

2005 138 ( 67) 131 ( 65) 95 

2006 157 ( 78) 152 ( 76) 97 

2007 172 ( 80) 169 ( 80) 98 

2008 162 (70) 158 (70) 98 

2009 167 (70) 161 (68) 96 

2010 155 (55) 150 (54) 97 

2011 173 (79) 172 (99) 99 

2012 151 ( 71) 151 (151) 100 
Legenda: n Celkem - celkový počet zapuštěných klisen 
  n ČP  - absolutní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 
  % ČP  - relativní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 

v závorce - klisny do 7 let stáří 

Chov GZ in situ 
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Chov je velice roztříštěný, což má svá negativa především co se týká managementu chovu a realizace 

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

Tab. 25  Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene SN 

ks Majitel Okres Kraj 

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

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

5 Turčín Antonín, Frýdecká 234, Václavovice 739 35 Ostrava MSL 

1-4 350 majitelů   

Výkonnostní zkoušky 

Do NP GZ jsou zařazovány pouze klisny, které od r. 1997 absolvovaly výkonnostní zkoušky. V roce 2013 

proběhly zkoušky výkonnosti klisen na 10ti místech. Zúčastnilo se jich celkem 99 koní (z toho 89 klisen) 

plemen ČMB, N a SN. Z 37 klisen ČMB, které se zkoušek zúčastnily, je úspěšně absolvovalo a do NP GZ 

bylo zařazeno 35 klisen. Hřebci absolvovali 60ti denní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově. Zkouškou 

výkonnosti celý test úspěšně zakončili všichni 3 hřebci. 

 

Školení posuzovatelů 

Školení posuzovatelů SN proběhlo 10.5.2013 v testační odchovně hřebečků p. Zdeňka Hrnčíře v Proseči 

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

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

posuzovatelů s fotografiemi předváděných koní proběhlo na místě. 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene SN  

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

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

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

schůzích a setkáních chovatelů. 

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

programu jsou v této databázi označeni písmeny GZ. 

 

Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát 3letých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (6.-8.9.2013), 

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

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

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

chladnokrevných koní Hradec nad Moravicí 5.-6.10.2013, Kůň 2012 Lysá n. Labem (20.-22.9.2013). Dále 

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

soutěží např. v Německém Brucku, či na Slovensku. 
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Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s. (dále Centrum)  

uskutečnilo v roce 2013 činnosti podle hlavních cílů svých stanov. Kromě významných soutěžních 

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

chladnokrevných koní chovaných v České republice a na vzdělávací semináře.  

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

hřebčínského zařízení Hradčany a plemenný hřebec ze ZH Písek, klisny pana Jiřího Drába z Všedobrovic, 

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

v Krňovicích. Veřejných soutěží se účastnili další členové se svými vesměs mladými koňmi. Členská 

základna se rozšířila o majitele mladých koní 

 

Vzdělávací semináře a kurzy  

Na území Správy Kolowratských lesů proběhl praktický workshop pro zaměstnance Správy národního 

parku Šumava (18.7.2013), kde byl předveden hřebec Gosun Developer v těžbě, objasněny 

technologické postupy a ekonomika využití koní v těžbě. 

Workshop předcházel realizaci projektu „Návrat koní na Šumavu“, zúčastnilo se jej 18 zaměstnanců včetně 

ředitele ing. Jiřího Mánka. V průběhu roku členové Centra poskytovali metodické vedení a koučink koní 

personálu NP přímo v terénu a zázemí Správy parku. 

 

Návrat koní na Šumavu  

Projektu se účastní 6 koní, z toho tři valaši ČMB a jeden SN, dvě SN klisny a do konce roku přibyde další 

klisna SN. Projekt má za cíl předat zaměstnancům parku rekvalifikovaným v oboru kočí v Zemském hřebčinci 

další informace a praktické zkušenosti. V prosinci bude instruktáž pokračovat výukovými videofilmy a 

následně porovnávací soutěží pro koně v majetku parku resp. koně najaté ke službám na pracovišti Borová 

Lada.  

Vzdělávací kurzy pro veřejnost pokračují v individuálně stanovených termínech, stejně jako hromadná 

soustředění a veřejné tréningy. Soustředění pro mladé koně a vodiče proběhla 4.-5.5. a 20,10.  

 

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

odborně vedeném výcviku v Centru.  

 

Soutěže a Zkoušky výkonnosti II.stupně  

20.7.2012 se konaly v Častolovických Horkách pod názvem „Began se vrací“ za účasti sedmi koní, 

disciplína ovladatelnost proběhla přímo v lesním porostu simulací skutečných podmínek.  

Pferde Stark 2013 a ME v těžbě dřeva koněm 

Se konalo 24.-25.8. v německém Dorentrupu . Pod záštitou FECTU se ho účastnil Josef Svoboda 

(umístění v single 4./2. místo, v párech 4./4. místo) s klisnami SN 46/492 Stanga Lola a 46/804 Striga a 

byl vyhlášen nejúspěšnějším soutěžícím. Daniela Svobodová (5./5. místo) s klisnou Striga byla jediná 

žena a zároveň nejmladší účastník. Slezský norik opět potvrdil, že je výkonným univerzálním a 

přizpůsobivým plemenem. Více na http://pferdestark.de 

http://pferdestark.de/
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Projekt „Sociální hiporehabilitace“ 
 

Spolupráce v sociální hiporehabilitaci s Dětským domovem v Potštejně pokračuje šestým rokem, pro 

sociální hiporehabilitaci se jeví slezský norik bezkonkurenčním plemenem pro jeho tělesné i mentální 

vybavení. Projekt se rozšířil o environmentální pobyty dětí o víkendech a prázdninách. 

Outdoorové aktivity  Expedice Zakletý se 19.10.2013, jako pátého ročníku propagační a společenské 

aktivity na zakončení sezóny se zúčastnilo 35 osob, 4 vlečky, 9 koní (ca 30 km s 260m převýšením), kde 

slezský norik opět prokázal svou vytrvalost. 

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

článků do nejvýznamnějšího českého hipologického časopisu Jezdectví. 

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

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

Obr. 1  Evropský šampionát chladnokrevných koní Pferde Stark 2013 ve Wedlinghausenu 

 

© foto Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany 

zleva: Matthias Rensing, dvojnásobný mistr Evropy s  klisnami rýnského chladnokrevníka a úspěšná česká 

výprava - klisny Síla vůle a Stanga Lola Centra rozvoje chovu slezského norika (Daniela a Josef Svobodovi) 

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

 

 
© foto Ondřej Hanuš 

 

Současný stav genetického zdroje  

Počet plemeníků v NP GZ proti roku 

2012 poklesl o 4 hřebce. Stav klisen 

včetně zařazených po výkonnostních 

zkouškách 2013 téměř zůstal na shodné 

úrovni. Všechny klisny NP GZ mají 

evropsky uznanou rodinu zakladatelek. 

 

http://ondrahanus.rajce.idnes.cz/Janova_Hora_-_Farma_Hucul_-_Hubertova_jizda_-_Janovka_10_10_2009/ 

Plemeníci 

V roce 2013 bylo oprávněno působit v plemenitbě populace huculských klisen ČR pouze 15 plášťových 

plemeníků, kteří všichni splnili požadavek 100 % původních genů plemene hucul. Během sezóny roku 

2013 čtyři plemeníci z různých důvodů ukončili své působení (1343 Goral XVI - 99 (Tepes) L; 1132 

Gurgul Carnet; 1266 Pietrosu Nubis; 1819 Hroby XII – 24). Pro rok 2014 budou nově zařazeni 2 hřebci 

po zkouškách výkonnosti, kteří jsou v populaci málo příbuzní a splňují požadavek 100 % původních 

genů. Předpokládá se, že v sezóně 2014 bude pro NPGZ působit 13 huculských hřebců. 

Nepůsobí v plemenitbě: 1534 Piast 95, 1126 Oušor Robin, 883 Goral Mark, 345 Oušor I-3 s.v. (Janus) 

Aktuální zastoupení genealogických linií v hřebčí populaci posledních šesti let je k dispozici formou 

inseminace čerstvým semenem vždy na počátku připouštěcí sezóny bylo následující: 

Tab. 26  Vývoj podílu genealogických linií v populaci huculského koně 

Linie Rok Goral Gurgul Oušor Hroby Pietrosu Celkem 

Počet hřebců 2008 

 

8 3 3 2 1 17 

%v aktivní populaci 47,1 17,6 17,6 11,8 5,9 100,0 

Počet hřebců 
2009 

9 3 3 3 1 19 

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

Počet hřebců 
2010 

8 4 3 2 1 18 

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

Počet hřebců 
2011 

9 4 3 2 1 18 

%v aktivní populaci 50,0 22,2 16,7 11,1 5,6 100,0 

Počet hřebců 
2012 

7 2 3 2 1 15 

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

Počet hřebců 
2013 

6 2 3 2 2 15 

%v aktivní populaci 40,0 13,3 20,0 13,3 13,3 100,0 
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Z uvedeného je zřejmá nezbytnost i nadále věnovat zvýšenou pozornost předvýběru mladých hřebečků. 

Věkový průměr u aktivních plemeníků pro NP GZ bude v roce 2014 včetně dvou nově zařazených činit 

10,92 roků. (2013 - 13,06 r.2011- 12,83 r.). Počet hřebců se však po vyřazení výše uvedených čtyř 

hřebců výrazně snížil, což může způsobit prostorové problémy vzhledem k roztříštěnosti chovu. 

K eliminaci rizika inbreedingové deprese je vypočítáván F(x) pro všechna hypotetická spojení s klisnami 

v NP. Jeden plemeník, který je téměř v celé populaci klisen v PK nepříbuzný (1848 Pitrosu Nelson), byl 

k dispozici formou inseminace čerstvým semenem. V chovu NP GZ budou i nadále využíváni jen 

čistokrevní plemeníci se 100 % původních genů. 

Mateřská část populace 

V  rámci celé plemenné knihy Huculský kůň bylo nově zařazeno do chovu  pouze 9  klisen (v roce 2012 - 

25 klisen). Z nich 8 vykonalo zkoušky výkonnosti, ale požadavky na zařazení do GZ NP splnilo 4 klisny.  

V aktualizovaném seznamu NP GZ pro rok 2013 je celkem 146 klisen. Důvody malého počtu zařazených 

mladých klisen jsou především ve stále málo uspokojivé reprodukční aktivitě. Tomu odpovídá trend 

zvyšujícího se stárnutí samičí populace. 

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

v řadě případů stále produkováni jedinci na úrovni koně nevhodného k zařazení do NP GZ.  

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

2013 zůstává v zásadě na shodné úrovni. Stále vysoký průměrný věk je především výsledkem zmíněné 

nízké reprodukce. 

Tab.27  Vývoj věkové struktury huculských klisen do GZ  
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3 a 4  12 4 13 8 9 10 7,3 8,9 8,9 5,6 6,3 7,0 

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

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

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

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

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

10 6 7 9 7 7 5 3,7 6,2 6,2 4,9 4,9 3,5 

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

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

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

14 10 9 6 8 5 7 6,1 4,1 4,1 5,6 3,5 4,9 

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

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

17 10 11 2 8 10 5 6,1 1,4 1,4 5,6 7,0 3,5 

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

19 3 14 10 9 2 7 1,8 6,8 6,8 6,3 1,4 4,9 

20 a > 31 34 26 31 38 35 18,9 17,8 17,8 21,8 26,6 24,6 

 Celkem  164 172 146 142 143 142 100 100 100 100 100 100,0 

Věkový 
 průměr 

13,6 14,0 13,5 13,9 14,3 14,5     
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Genealogická příslušnost klisen aktivní populace NP GZ huculského koně v ČR: 

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

genealogické příslušnosti jedinců populace ve všech členských státech až k zakladatelkám uznaných 

původních rodin. Podle rozhodnutí Rady PK a platného ŘPK je plemenná kniha huculských koní  v ČR 

uzavřená a postupně ji budou tvořit jen jedinci, kteří přísluší k uznaným rodinám, kmenům a liniím. 

V souladu s tím a s platnou metodikou ochrany NP GZ huculský kůň byla proto zpracována genealogická 

struktura zařaditelných klisen ČR do NP GZ podle příslušnosti až k mezinárodně uznaným zakladatelkám 

rodin huculského koně.  

V ČR jsou v rámci celé PK chovány klisny 30 původních genealogických rodin, v současné populaci klisen 

zařazených do NPGZ se vyskytuje potomstvo 18ti zakladatelek. Rodiny jsou za pomoci navrženého 

softwaru zpracovány do podoby schémat, založených u ACHHK. Od 1. ledna 2014 bude původní rodina, 

pokud existuje, uváděna na všech nově vydaných potvrzeních o původu hříbat.   

Aktuální samičí populace NP GZ je tvořena potomky 39 plemeníků včetně nově zařazených klisen v roce 

2013 čtyř základních hřebčích genealogických linií a dvou rumunských linií. Zastoupení jednotlivých linií 

znázorňuje následující tabulka. 

Tab.28  Zastoupení linií hřebců v samičí populaci 

Linie Gurgul  Goral Oušor Hroby Polan Prislop Celkem 

 Počet klisen 2009 66 58 35 12 1 0 172 

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

 Počet klisen 2010 50 53 26 13 1 3 146 

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

 Počet klisen 2011 48 51 26 13 1 3 142 

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

 Počet klisen 2012 54 46 28 11 1 3 143 

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

 Počet klisen 2013 54 46 28 15 1 2 146 

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

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

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

Hroby (pomineme-li jednu zástupkyni linie Pietrosu a dvou klisen Prislop. Podíl původních huculských 

genů aktuální populace klisen v GZ má zlepšující trend: 

Tab. 29  Podíl huculských genů v populaci klisen CZ 

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

Klisen 2013 96 28 4 18 0 146 

 65,75 19,18 2,74 12,33 0,00 100,00 

Klisen 2012 93 27 4 19 0 143 

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

Klisen 2011 95 25 4 18 0 142 

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

Klisen 2010 94 27 7 18 0 146 

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

Klisen 2009 112 31 10 19 0 172 

% 65,12 18,02 5,81 11,05 0,00 100 
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Podíl populace klisen zařazených do GZ se známou výkonnostní zkouškou 

Klisny zařazené před rokem 1998 nebyly po určité období výkonnostním zkouškám podrobovány, od 

roku 1998 jsou do NP GZ zařazovány pouze klisny s úspěšně vykonanou zkouškou výkonnosti typu „A“.  

Aktuální samičí populace NP GZ má vykonány všestranné výkonnostní zkoušky podle platných pravidel 

typu „A“ ve  114 případech, tj. 78,8 %. Zde je vhodné poznamenat, že počínaje rokem 2009 byly 

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

výkonnostního faktoru koně), především pro klisny stojící mimo zařaditelnou část populace do NP GZ.  

Příbuznost klisen zařazených v NP GZ charakterizovaná průměrným koeficientem příbuzenské 

plemenitby dosahuje v současné době F(x) = 3,49  (v roce 2012 F(x) = 3,50; 2011 F(x) = 3,56; v roce 

2010 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 deklaruje 23,29 %, tj. 33 klisen (v roce 2012 33 klisen tj. 23,08 %; v roce 2011 35 

klisen tj. 26,76 %; v roce 2010 38 klisen tj. 26,03 %; v roce 2009 46 klisen; v roce 2008 40 klisen; 

v roce 2007 42 klisen). Můžeme tedy říci, že průměrná příbuznost populace klisen v NP GZ se nemění 

a daří se zachovat na požadované úrovni.  

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

nižším F(x), je proto jistě správné. Klisen pocházejících ze zcela nepříbuzné plemenitby je v populaci pouze 

pět (n= 146), v roce 2012 (n=143); v roce 2011  (n=142); a 2010 (n=146) šest; v roce 2009 pět (n=172). 

Vývoj zastoupení v posledních šesti letech plyne z níže uvedené tabulky:  

 

Tab.30  Koeficienty příbuzenské plemenitby 

    Fx   méně než 3 3  -  5 5  -  7 7  -  9 9 - 11 11 -  13 13  -  15 
Celkem  

klisen 

Počet 2013 78 34 11 19 2 1 1 146 

% 53,42 23,29 7,53 13,01 1,37 0,68 0,68 100,00 

Počet 2012 75 35 11 18 2 1 1 143 

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

Počet 2011 72 34 13 18 2 2 1 142 

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

Počet 2010 73 36 12 21 2 1 1 146 

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

Počet 2009 78 48 15 22 3 3 3 172 

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

Počet 2008 84 40 20 12 6 0 2 164 

Chov in situ 

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

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

vnějšího prostředí, ale především obtížně zajistitelné žádoucí připařování optimalizovaných kombinací 

rodičovských párů s ohledem na lokální umístění plemeníků. 

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

v posledních šesti létech, přináší níže uvedená tabulka.  
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Tab.31  Přehled chovů s větším počtem klisen 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Farma Hucul –

Janova Hora 
26 15,9 25 14,5 22 15,1 23 16,2 24 16,6 25 17,1 

Peter - Dubová 

Hora 
11 6,7 13 7,6 15 10,3 15 10,6 10 6,9 8 5,5 

Zmrzlík Praha 0 0,0 14 8,1 13 8,9 14 9,9 11 7,6 9 6,2 

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

Ing. Tetzeli Březí 11 6,7 10 5,8 12 8,2 12 8,5 14 9,7 13 8,9 

Klein  -Horní 

Slavkov 
13 7,9 12 7,0 9 6,2 9 6,3 9 6,2 12 8,2 

Vopravil - Cunkov 5 3,0 4 2,3 4 2,7 6 4,2 6 4,1 6 4,1 

Krecbach – 

Adršpach 
4 2,4 4 2,3 4 2,7 4 2,8 4 2,8 4 2,7 

Ostatní 1 až 2 
klisny 

86 52,4 89 51,7 67 45,9 59 41,5 67 46,2 69 47,3 

Celkem ČR 164 100,0 172 100,0 146 100,0 142 100,0 145 100,0 146 100,0 

 

Postupná fyzická kontrola klisen zařazených v genetickém zdroji  a tvorba fotobáze 

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

plemene koní potenciálně zařazených do GZ. Současně s fyzickou kontrolou zvířat probíhá i tvorba 

fotobáze koní nově zařazených do NP GZ. Předpokládáme, že v uvedené činnosti bude pokračováno v 

roce 2014 od května. Fotografie jsou  založeny u ACHHK. Výkonnostní zkoušky. 

 

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

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

v NP GZ bylo i v roce 2013 přistoupeno k vytvoření podkladů pro optimalizaci připařovacích plánů.  

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

aspektu, zpracovali jsme obdobně jako v dřívějších letech pro všechny aktuálně zařazené klisny v NP GZ 

predikci F(x) všech možných potomků, vždy se všemi budoucími aktuálními plemeníky pro rok 2014 

(146 klisen x 14 plemeníků = 2044 predikcí F(x) u hypotetických potomků). 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 v NP 

GZ jako pomůcka při tvorbě připařovacích plánů pro rok 2014. Pro chovatele s jednou až třemi klisnami 

budou údaje poskytnuty obdobně jako v minulých letech formou konzultací při jejich vyžádání 

chovatelem. Informace o možnosti využití budou zveřejněny v členském „Zpravodaji“ a na internetových 

stránkách ACHHK.  

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

komplikuje situaci zmíněná značná prostorová roztříštěnost chovu matek v podmínkách reálné dislokace 

plemeníků. Situaci v roce 2013 poněkud zlepšilo zařazení mladého nepříbuzného hřebce do inseminace 

v NH Tlumačov, které se předpokládá i v roce 2014. 
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Vytvoření software a datového předpokladu ke zveřejnění plných vizitek huculských klisen 

Byl vytvořen software a datový předpoklad ke zveřejnění plných vizitek huculských klisen, aktuálně 

zařazených do NPGZ ČR s rodokmeny do třetí generace předků. Údaje jsou k dispozici chovatelům 

huculských koní na http:// www.hucul-achhk.cz  

Příprava a realizace praktické ukázky k hodnocení exteriéru a úpravě metodiky 

výkonnostních zkoušek huculských koní pro chovatele 

Dne 19. července 2013 se konal seminář k hodnocení exteriéru a aktuálním změnám v hodnocení 

výkonnostních zkoušek huculských koní na farmě Dubová Hora. Seminář zahrnoval i ukázky praktického 

hodnocení konkrétních koní s komentářem pro chovatelskou veřejnost. 

Akce zahrnovala následující program: 

 Teoretické základy hodnocení exteriéru koní.  

 Lineární popis exteriéru a jeho využití u huculských koní.  

 Užitkové vlastnosti koně a základní ovlivňující činitelé. 

 Seznámení s důvody a aktuálními změnami v hodnocení výkonnostních zkoušek  

 Praktické ukázky hodnocení plemenného typu a exteriéru huculských koní na konkrétních 

zvířatech. 

 

Kryokonzervace: 

 

© foto ACHHK, www.hucul-achhk.cz 

V roce 2013 bylo ze strany 

koordinátora VÚŽV Uhříněves v.v.i. 

umožněno vytvoření 50 hluboce 

zmražených inseminačních dávek od 

jednoho plemeníka. Pro tyto potřeby 

byl úspěšně vybrán mladý, málo příbuzný 

plemeník 1848 Oušor Nuget, který 

patří svou genovou skladbou 

rodokmenu i exteriérovou kvalitou ke 

špičce současného genového zdroje. 

Zajištění dávek provedlo renomované 

pracoviště ERC Pardubice-Mnětice.  

Dávky budou po ukončení karantény 

umístěny v genobance v Hradištku. 

 

Ostatní aktivity: 

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

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

http:// www.hucul-achhk.cz Mezinárodní organizace HIF  

Aktivní účast zástupců ACHHK na jednání generálního zasedání HIFU v Polsku, včetně jednání 

chovatelské komise HIFU ve dnech 5 - 8 .července 2013. 
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Výkonnostní zkoušky 

Výkonnostní zkoušky typu „A“ proběhly u osmi klisen a dvou hřebců. Z toho šest klisen a oba vybraní 

hřebci byli navrženi k zařazení do NP GZ. Klisny, které neodpovídaly zařazení do NP GZ konaly zkoušky 

typu „B“. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách názvem http:// www.hucul-achhk.cz.  

  

Obr. 2  Výkonnostní zkoušky 21.8.201 Hošťálková 

 

© foto Huculové o.s., farma Neratov  

http://www.huculove.cz 

  

 

    

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

Šumavská ovce 

 

© foto VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace  

V roce 2012 bylo do GŽZ zařazeno 2745 

bahnic šumavské ovce chovaných v 25chovech, 

to je snížení o dva chovy proti roku 2012. 

Velikost stád se pohybuje od jednoho kusu 

až po 505 chovaných bahnic s podílem 100% 

a 93,5% šumavské krve. 

Došlo k nepatrnému nárůstu počtu beranů 

(z na 98 kusů), tím i k rozšíření poměru 

pohlaví na 1:28, což ovlivňuje efektivní 

velikost populace Ne=378. 

Tab. 32  Vývoj velikosti a struktury populace šumavských ovcí v ČR 

Rok  Počet chovů Bahnic  Beranů Poměr  pohlaví 

2008 36 3378 165 1:20,4 

2009 24 2296 129 1:17,8 

2010 24 2678 120 1:22,3 

2011 28 2850 121 1:23,6 

2012 27 2235 95 1:23,5 

2013 25 2745 98 1:28 

Tab. 33  Rozdělení stád šumavské ovce podle počtu chovaných bahnic 

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

Počet stád 5 4 4 4 3 2 3 

Za chovný rok 2012-2013 se v rámci KU obahnilo 2240 bahnic šumavské ovce s průměrnou plodností 

na obahněnou 129,8%  a zváženo ve věku 100±20 dní pak bylo 1943 jehňat, přičemž průměrná 

stodenní hmotnost činila 23,65 kg.  

Tab.34  Výsledky reprodukce a růstových schopností 

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

2008 132,2 23,6 207 

2009 134,8 23,6 206 

2010 133,3 23,3 203 

2011 134,6 23,3 201 

2012 131,8 23,8 209 

2013 129,8 23,6 207 

V průběhu roku 2013 bylo oklasifikováno celkem 44 beranů šumavské ovce, z toho 45% ve třídě ER 

39% ve třídě EA a 16% ve třídě EB. Berani jsou klasifikováni na dvou trzích, jeden na Michlově Huti 
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a je určen pro berany pocházející z chovů s výskytem protilátek vůči onemocnění Maedi-Visna, 

a druhý na výstavě Země živitelka, který je určen pro chovy bez M-V protilátek.  

Bohužel i přes zavedení diferenciace podpor na bahnici v GŽZ v závislosti na tom, zda daná bahnice 

je chována v chovu s produkcí plemenných beranů či nikoliv, dále přetrvává nepříznivý stav, kdy 

berani jsou produkováni jen v několika chovech. V roce 2013 to byli berani ze 4 chovů, přičemž rovná 

polovina z nich pocházela z jediného chovu Michlova Huť.  

V souvislosti s revizí šlechtitelských programů ovcí byl podán návrh na úpravy chovného cíle 

a plemenného standardu šumavské ovce. 

Plemenný standard šumavské ovce  

Plemeno se chová převážně v západní a jižní části Šumavy. Genetický základ tvoří česká ovce selská. 

Od 50. let 20. století bylo postupně regenerováno fylogeneticky příbuznými plemeny (württemberská 

ovce, texel, sovětská cigája, lincoln, kent, leicester, zušlechtěná valaška, cheviot a východofríská). 

Plemenem uznáno v roce 1987 (před tímto rokem byl vžitý název zušlechtěná šumavka), od roku 

1992 tvoří genovou rezervu ovcí v ČR. Chovatelský klub byl založen 9. 12. 1997 v Michlově Huti.  

Polorané bílé dlouhotenkoocasé plemeno českého původu s trojstrannou užitkovostí a výrazným 

anestrálním obdobím. Patří mezi polojemnovlnná až polohrubovlnná plemena s bílou smíšenou 

splývavou vlnou, která je zkadeřená, pružná s tzv. stříbřitým leskem, s trojstrannou užitkovostí 

(maso, mléko, vlna). Plemeno je konstitučně pevné a vhodné k pastevnímu chovu především 

v horských oblastech s vyššími srážkami salašnickým způsobem. Má střední tělesný rámec a lehkou 

kostru. Hlava beranů je mírně klabonosá, výskyt rohů je možný, bahnice jsou převážně bezrohé. Vlna 

je bílá, smíšená, sortiment vlny CD-E (33–45 µm). Rouno je polouzavřené, s vysokým podílem dlouhé 

podsady a splývavé. Ovce se stříhají zpravidla dvakrát ročně. Živá hmotnost bahnic je 45–55 kg, 

beranů 60–70 kg. Pohlavní zralost jehnic a beranů se dostavuje ve 12. – 14. měsíci. Jateční zralost 

jehňat je asi v 5 měsících věku při hmotnosti 30 kg, zlepšení masné užitkovosti u vykrmovaných jehňat 

lze úspěšně řešit křížením s masnými plemeny. Přípustný je i tmavý barevný ráz plemene. 

Chovný cíl 

Plodnost  

na obahn. 

% 

Odchov do 

14 dnů  

% 

Produkce 

mléka za 

laktaci kg *) 

Živá hmotnost g 

jehňat v kg   

ve 100 dnech  

Věk v měsících  

pro zařazení  

do plemenitby 

Živá hmotnost 

v kg pro zařazení 

do plemenitby 

   beránci jehničky berani jehnice berani jehnice 

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

Poznámka: *) u dojených ovcí 

Užitkovost plemene 

Plodnost na obahněnou ovci je 140–145 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 25–30 kg, denní 

přírůstek v odchovu a výkrmu 220–250 g, produkce mléka za laktaci 100–120 l, roční stříž potní vlny 

bahnic 3,0–3,5 kg, beranů 4,0–5,5 kg, roční délka vlny 15–20 cm, výtěžnost vlny 60–65 %. 

Tento plemenný standard a chovný cíl pro plemeno šumavská ovce byly schváleny Radou 

plemenných knih ovcí dne 22.3.2013. 
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Valašská ovce 

 
© foto VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace  

V roce 2013 bylo do genetického zdroje zařazeno 624 

bahnic, které byly chovány ve 40 chovech; 

odhadovaný počet roček, které budou do plemenitby 

zařazeny v roce 2014,  je kolem 250 ks. Nárůst 

četnosti populace bahnic valašských ovcí tak odpovídá 

předpokladům daným metodikou uchování GZ 

valašských ovcí z roku 2007. V porovnání s rokem 

2012 došlo k dalšímu zvýšení počtu plemenných 

beranů, v populaci je tedy i nadále  udržován 

z hlediska zachování genetické proměnlivosti příznivý 

užší poměr pohlaví 1:10,8 

 

Tab.35  Vývoj velkosti a struktury populace valašských ovcí v ČR 

Rok Počet chovů Bahnic a roček Beranů Poměr  pohlaví 

2003 14 148 18 1:8,2 

2004 11 136 19 1:7,2 

2005 15 206 21 1:9,8 

2006 15 207 22 1:9,4 

2007 17 218 25 1:8,7 

2008 17 204 27 1:7,6 

2009 21 301 26 1:11,6 

2010 26 400 37 1:10,8 

2011 32 493 37 1:13,3 

2012 36 486* 42 1:11,6 

2013 40 624 58 1:10,8 

Pozn: * pouze bahnice bez roček 

V průběhu roku 2012 se obahnilo 592 bahnic a narodilo se 891 jehňat, průměrná plodnost na 

obahněnou je 150%. Průměrná stodenní hmotnost ve věku 100±20 dní činila 20,52 kg (645 jehňat, z 

toho u beránků 21,53 a u jehniček 19,6 kg).  

Došlo k dalšímu poklesu zbytkových podílů genů ZV v populaci valašských ovcí.  V ročníku jehňat 

2013 byl podíl zvířat s 100% zastoupením V 97,4%. Příznivý je rovněž rostoucí podíl žádoucích 

hrubých sortimentů EF či dokonce F. 

Strategie šlechtitelské práce v populaci valašských ovcí 

Šlechtitelská práce bude i nadále zaměřena zejména na uchování původních vlastností plemene a 

jeho genetické proměnlivosti. S nárůstem početních stavů plemene je vytvářen prostor i pro větší 

zohlednění užitkových vlastností při výběru zvířat do plemenitby. Budou uplatňována následující 

selekční kritéria: 

1: zachování genetické proměnlivosti 

2: zachování charakteristických znaků zevnějšku 

3: funkční znaky plemene 

4: užitkovost 

5: genetická odolnost vůči klusavce 
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Tab. 36  Fenotypové  trendy v kontrolované populaci valašských ovcí v ČR 

Rok/ročník 
narození 

Vývoj užitkovosti 

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

n LSM n LSM 

2001 32 23,90 24 118,4 

2002 42 18,17 32 138,4 

2003 80 18,42 32 125,5 

2004 116 20,16 115 130,3 

2005 106 17,31 117 134,8 

2006 160 20,91 153 140,3 

2007 208 21,81 179 143,9 

2008 217 19,10 201 131,5 

2009 312 20,63 267 146,4 

2010 316 22,11 290 153,4 

2011 448 23,00 403 148,9 

2012 550 21,80 462 147,8 

2013 645 20,52 592 150,5 

 

 

Udržování genetické proměnlivosti v populaci valašských ovcí 

V rámci populace valašských ovcí byl u žijících zvířat zjištěn průměrný koeficient inbreedingu 

Fx=0,050, který je dán zejména nízkou početností populace v průběhu 80. a 90. let minulého století. 

Individuální rozdíly ve výši koeficientu příbuzenské plemenitby jsou v populaci značné. Přibližně 5% 

zvířat je produktem nejužší příbuzenské plemenitby s Fx≥0,25 a vyskytují se i jedinci s hodnotou 

koeficientu inbreedingu Fx=0,382. Záměrem je vyhnout se do budoucna kombinacím zvířat, které 

vedou k takto vysokému stupni inbreedingu, jehož kořeny mohou být vzhledem k nízkému stavu 

zvířat v kritickém období i v provázanosti dalších generací předků. Proto byly predikovány koeficientů 

inbreedingu u kombinací bahnic a beranů v rámci jednotlivých stád a nově zařazených beranů 

vzhledem k celé aktivní populaci bahnic.  

 

Graf 7  Průměrný koeficient inbreedingu v rámci jednotlivých ročníků narození v populaci 
valašských ovcí 
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Genetická odolnost vůči klusavce 

 

Přesto, že je toto kritérium až posledním podle důležitosti v rámci strategie šlechtitelské práce v populaci 

valašských ovcí, i zde však platí stanovená omezení znemožňující produkci plemenných beranů po 

nositelkách VRQ alely. Podíl této alely v populaci tedy klesá a je udržován pouze v její samičí části. 

 

Graf 8  Podíl jednotlivých genotypů v populaci valašské ovce 

 

 

Kryokonzervace 

V průběhu roku 2013 nebyly odebrány žádné semenné dávky ani embrya valašských ovcí. 

 

Propagace plemene 

Valašské ovce byly v průběhu roku 2013 presentovány na  řadě chovatelských akcí a výstav jako 

například na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně, kde byl beran valašského plemene 

CZ39012 072 vyhlášen 2. Šampiónem výstavy, výstavě Náš chov v Lysé nad Labem nebo na výstavě 

Země živitelka v Českých Budějovicích nebo na Miyszaniu owiec v Košařiskách.  

Stádo 93 ks valašských ovcí v rámci mezinárodní akce Karpatský redyk 2013 absolvovalo 11denní 

putování na trase Košařiska-Rožnov pod Radhoštěm. Během této cesty se projevil výrazný stádový 

pud valašských ovcí a jejich vhodnost ke karpatskému způsobu pastvy a k transhumanci.  
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Obr. 3    Stádo valašských ovcí během cesty a v cíli putování  

 

 
© foto Michal Milerski 
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KOZY 

Bílá a hnědá krátkosrstá koza   

 
© foto Kozí farma Dvůr Ratibořice      http://www.kozimleko.cz  

 

Chov koz v ČR v posledních letech nabývá 

na popularitě, zejména díky rostoucí 

poptávce po alternativních produktech, tj. 

kozích mléčných výrobcích i kvalitním mase. 

Tržní příležitosti na jedné straně dávají 

předpoklady k uchování  ekonomicky 

udržitelného chovu koz a tím snižování míry 

ohrožení tohoto genetického zdroje, na 

druhé straně ale ekonomika výroby vede ke 

snaze využívat také jiná, intenzivnější 

plemena. 

Pro zachování obou plemen je tedy 

nezbytné soustavně udržovat všechny jejich 

užitkové vlastnosti a udržitelným způsobem 

je dále rozvíjet.  

 
 

© foto Kozí farma Nový Dvůr   http://www.kozisyry.cz      

 

Vývoj stavu koz a populací GZ  

Podle údajů ČSÚ se stavy koz meziročně opět zvýšily, ale na tomto zvýšení se podílí také rostoucí 

zájem o chov jiných plemen jak v komerčních (anglonubijská, búrská), tak v hobby chovech 

(waliserská, anglická sánská, zakrslé kozy).  

Tab. 37  Počty koz v  ČR (data ČSÚ, k 1.4. 2013) 

Rok  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem  12 623 14 402 16 222 16 627 16 674 21 709 23 263 23 620 24 042 

z toho kozy 9 292 10 401 11 065 13 609 14 028 15 030 15 063 

z nich poprvé zapuštěné 1 391 1 522 1 320 2 073 2 138 3 433 2 864 

 

Hlavní základnou produkce plemenných kozlů genetického zdroje bílé a hnědé kozy zůstávají 

individuální a malé chovy (do 3 koz), relativní podíl plemenných koz v nich je stálý  (graf 9).  

Se zvyšováním rozsahu faremních chovů roste 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. Tento trend je patrný z počtu nově zařazovaných plemeníků 

GZ. I když se po velkém poklesu z let 2005-7 v současné době jejich celkový stav udržuje na vyšších 

počtech, relativní podíl kozlů plemen GZ klesá (graf 10). 

http://www.kozimleko.cz/
http://www.kozisyry.cz/
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Graf 9  Trend vývoje koncentrace koz genetického zdroje  
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Graf 10  Podíl plemen koz zařazených do KU 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podíl plemen zařazených do kontroly užitkovosti

bílá hnědá anglonubijská búrská ostatní 

 

Tab.38  Počet nově zařazovaných  kozlů všech plemen do plemenitby 

plemeno 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

bílé 190 90 76 82 97 118 77 90 104 

hnědé 99 53 55 62 67 65 61 82 60 

búrské 5 21 25 27 30 29 24 35 35 

anglonubijské 1 5 9 14 10 25 19 32 34 

holandské zakrslé 7 5 7 

waliserské 2 1 0 

britské sánské   1 0 

celkem 295 169 165 185 2 

Návrh prorůstové strategie VÚŽV  2. Draft – březen 2014 
 

Prorůstová strategie VÚŽV  

 

CÍL:  

 

Cílem strategie je upevnění a další posílení pozice ústavu jako hlavní instituce, která 

prostřednictvím rozvoje a přenosu poznatků vědních oborů souvisejících s chovem a využitím 

hospodářských zvířat kontinuálně přispívá k zabezpečení trvale udržitelného zemědělství v ČR.  

 

 

VÝCHOZÍ POZICE (SWOT ANALÝZA) A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 

 

Silné stránky 

 Jedinečnost ústavu v rámci ČR s jeho dlouholetá tradice (60 let v Uhříněvsi a návaznost na 

Výzkumné ústavy zemědělské od roku 1922-1950) 

 24 akreditovaných experimentálních stájí pro různé druhy hospodářských zvířat 

 Špičkové laboratorní vybavení zejména v oblasti reprodukce, výživy, fyziologie a etologie 

hospodářských zvířat, kvality živočišných produktů, molekulární genetiky apod. 

 Spektrum renomovaných pracovníků schopných produkovat výsledky publikovatelné ve 

špičkových vědeckých časopisech i aplikované výsledky využitelné v českém zemědělství  

 Rozvíjející se spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi  

 Úzká spolupráce se zemědělskými univerzitami, zejména s ČZU Praha 

 

Slabé stránky 

 Počet pracovníků do 50 let je 59,6%,  v kategorii 31 – 40 let jen 24,2% 

 Nízká společenská prestiž výzkumu a nejistota pro mladé pracovníky (nižší než průměrné 

platy, klesající význam a, snižující se zdroje na výzkumnou činnost)  

 Nemožnost obsáhnout všechny výzkumné oblasti v rámci živočišné výroby v důsledku 

snižování kapacit a nezbytné užší specializace výzkumných týmů 

 Obecně v ČR klesající úspěšnost při získávání účelových prostředků 

 Nemožnost dosáhnout na některé podpory v důsledku sídla v regionu Praha 

 Neustále se zvyšující finanční náročnost experimentálního zázemí 

 

Rizika 

 Pokračování trvalého podfinancování rozvoje vědy v ČR 

 Neujasněná perspektiva resortu zemědělství a neexistence „společenské objednávky“ 

 Nestabilní způsoby hodnocení výsledků činnosti  

 

 

Příležitosti a možnosti řešení 

Posílení pozice ústavu a jeho další růst je možný pouze za předpokladu posílení vědeckovýzkumné 

kapacity (zastavení poklesu počtu pracovníků a jejich odpovídající ohodnocení), které není možné 

bez posílení stávajících a nalezení nových zdrojů, zejména prostřednictvím vyšší úspěšnosti 

v získávání výzkumných projektů a dalších grantů. To bude vyžadovat jak zvýšenou intenzitu 

v současných oborech činnosti ústavu, tak v orientaci na nové problematiky, vycházející zejména 

z evropského programu HORIZONT 2020.   

 

237 190 246 240 
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Graf 11  Trend vývoje počtu zařazovaných plemenných kozlů  

 
 
 

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 12  Vývoj počtu zařazovaných koz do genetického zdroje 
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Vnitroplemenná diverzita plemen genetického zdroje 

je uchovávána rotací otcovských linií v populaci a udržováním vyrovnaného počtu plemenných kozlů 

jednotlivých linií, pomocí regulovaného odchovu nových kozlíků (přidělováním otců do plemenných 

chovů) – viz tab. 47.  

Tab.39  Zastoupení otcovských linií v populaci (počty kozlů v plemenitbě) 

Rok 2005 2007 2009 2011 2012 2013 

  

Rok 2005 2007 2009 2011 2012 2013 

Linie B Linie B 

Bera 40 19 18 16 16 13 Kaspar 31 26 21 22 34 31 

Bernd 14 7 7 14 15 18 Krasus 34 32 16 11 11 16 

Brit 36 22 10 6 6 2 Lax 22 28 20 17 9 3 

Bumsi 34 20 10 9 12 10 Mohykán 41 22 24 33 28 30 

Cesar 18 15 18 20 21 16 Molch 37 28 23 18 16 15 

Curt 40 35 35 57 61 61 Romeo 18 18 18 24 26 15 

Emil 23 21 16 6 5 8 Rudi 27 23 26 29 36 27 

Ferda 108 70 57 31 25 17 Sambo 84 46 32 26 17 12 

Hektor 63 54 31 21 19 13 Vesmír 39 14 26 21 25 24 

Kardinal 33 30 25 24 22 28 Zub 24 14 22 20 23 22 

Karele 30 20 15 11 8 15 Zuzek 36 21 17 6 4 2 

Karli 36 42 58 66 54 42 celkem 870 627 448 508 493 445 

 

Tab.39 (pokrač.) 

Rok 2005 2007 2009 2011 2012 2013 

Linie H 

Hansi 56 53 54 36 30 22 

Herman 16 29 48 38 32 31 

Hermes 37 37 34 36 35 28 

Javor 76 52 33 31 25 20 

Ještěd 38 31 36 63 60 56 

Othello 71 18 45 48 43 44 

Pauli 36 30 39 42 37 34 

Poldi 40 52 38 28 21 16 

Roklan 55 50 49 41 43 34 

celkem 425 372 376 363 326 285 

 

 

Mléčná užitkovost se udržuje na stabilní úrovni. U bílého plemene byla 720 kg mléka a 21,6 kg 

bílkoviny u hnědého plemene 739 kg mléka a 22,4 kg bílkovin. 

 

Prognóza vývoje chovu předpokládá další snižování kapacity malochovů s 1-3 plemennými 

kozami, které odchovávají plemenné kozly, jejich roli budou postupně přebírat některé faremní 

chovy, které splní standardy požadované pro šlechtitelský chov. Vzhledem k přechodu na intenzivní 

technologie chovu (tj. celoroční skupinové zapouštění) je předpoklad vyšší míry využívání inseminace, 

zejména kozly genotypovanými na vyšší potenciál produkce mléčné bílkoviny.  
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KRÁLÍCI   

 

Do genetických zdrojů králíků v roce 

2013 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).   

© foto Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr    

 

Po varovném poklesu chovného roku 2012 (končí 31.3.2013) se celkový stav registrovaných králíků 

plemen GZ dostal na úroveň předchozího roku, stabilní jsou chovy u tří nejčetnějších plemen (Čs, Mm 

a Ča). Tři nejohroženější plemena MBh, Čl a Ččp se stále pohybují na kritické hranici 50 samic, resp. 

pod ní. Nejhorší je stav u Ččp, kde došlo i k poklesu nově registrovaných jedinců k 30.11.2013, což 

nedává dobrý předpoklad do celkové bilance za rok 2013.  

 

Tab. 40  Přehled GZ králíků za roky 2013/2012 

Plemeno 
Počet  

chovatelů 

Počet  

samců 

Počet  

samic 

Prům. hmot.  

dospělých. 1,0 

Prům. hmot.  

dospělých. 0,1 

Čs 24/26 83/83 207/208 3,60 3,50 

Mm 18/18 50/45 100/94 6,60 5,80 

Ča 14/16 56/49 105/98 4,60 4,50 

Mbh 9/6 28/26 54/39 3,50 3,40 

Čl 11/11 39/27 55/41 3,70 3,70 

Čč 16/16 46/42 106/97 3,10 2,90 

Ččp 8/11 12/14 31/41 3,20 3,10 

Tab. 41  Přehled reprodukce GZ králíků 

Plemeno Počet narozených  
Počet odchovaných 

k 30.11.2013 

Počet registrovaných 

2013/2012 

Český albín 850 807 603/630 

Český červený 738 675 503/453 

Český černopesíkatý 371 310 232/265 

Český luštič 494 434 332/342 

Český strakáč černý 2153 1650 735/683 

Mor. bílý hnědooký 372 332 240/227 

Moravský modrý 984 827 656/748 

Celkem 5962 5035 3301/3348 

 
Negativa: 
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 nižší intenzita reprodukce – v průměru pouze 7,23 narozených mláďat na králici ( u většiny králic 

je registrován pouze 1 vrh 

 z toho vyplývá i nízká intenzita plemenářské práce, malá výběrová základna, malá intenzita selekce 

 nejnižší počet registrovaných mláďat na samici je u ČS – 2,79 (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 zařazení do programu genetických zdrojů se účastnili a propagovali národní plemena na 

řadě výstav místních, okresních, krajských a oblastních. Tradičně velice dobrá byla účast na 43. 

Celostátní výstavě mladých králíků (CVMK) 13. – 14. září 2013, která se konala na výstavišti v Lysé 

nad Labem. Chovatelé národních plemen králíků se vrcholných výstav zúčastňují pravidelně. Na 

poslední 43. CVMK bylo nabídnuto k prodeji z počtu 234 ks vystavených králíků národních plemen 

celkem 98 ks tj. 41,88 %. Z celkového počtu 2163 králíků bylo vystaveno 13,17 % králíků národních 

plemen. 

Na CV Chovatel 2013 v Lysé nad Labem to bylo z počtu vystavených 285 ks národních plemen králíků 

153 ks prodejných tj. 53,68%. Značná část těchto nabízených zvířat byla prodána novým začínajícím 

chovatelům. Z tohoto lze předpokládat, že obliba národních plemen králíků stále zůstane zachována i 

pro další léta. Podíl vystavených národních plemen králíků z celkového počtu 2566 ks byl 11,10% 

 

Charakterizace fenotypových vlastností plemen GZ 

V rámci projektu NAZV bylo dokončeno porovnání kvality masa králíků všech 7 plemen a hybridního 

králíka při ustájení v klecích a na podestýlce. Hodnoty u těchto plemen byly porovnávány s hybridním 

králíkem Hyplus. Z ukazatelů kvality masa se hodnotilo pH, barva masa (světlost a žlutost) a složení 

mastných kyselin ve stehenním svalstvu. Analýzy proběhly u 6 vzorků od každého genotypu na konci 

výkrmu v 91 dnech věku.  

Králíci ustájení na podestýlce měli nižší hodnoty pH než z klecí a tyto rozdíly byly odlišné 

u jednotlivých genotypů. U malých plemen králíků byly hodnoty pH vyšší na podestýlce, ale 

u ostatních plemen a hybridního králíka nižší. Tyto interakce jsou významné především ve vztahu ke 

kvalitě masa.  

Nejsvětlejší maso bylo u Čl a nejtmavší u Čč, v obou případech na podestýlce. Na druhou stranu 

nebyly rozdíly v tomto ukazateli mezi králíky ustájenými na podestýlce a v klecích. Žlutost masa byla 

nejvyšší u ČA a nejnižší Čč opět v obou případech z podestýlky. Tento ukazatel byl navíc průkazně 

vyšší u králíků na podestýlce. 

V obsahu hlavních skupin mastných kyselin nebyly zjištěny interakce genotypu a ustájení, ale ustájení 

průkazně ovlivnilo obsah MUFA, PUFA , PUFA n-3 a n-6 a také i poměr PUFA:SFA. Ve většině případů 

vyšší hodnoty byly zaznamenány u králíků z podestýlky, což především u obsahu PUFA je velmi 

příznivé. 
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NUTRIE   

  
    © foto VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 

 

Vývoj stavu populací GZ  

Počty zvířat závisí na možnostech chovatelské základny. Do programu je zařazeno pouze osm 

chovatelů, v celkových stavech chovaných nutrií jednoznačně dominují nutrie standard, zvyšuje se 

počet chovaných nutrií přeštických a to i mimo chovy GZ, ale výrazně klesá počet nutrií stříbrných. 

Počet jejích chovatelů snižují vyšší nároky na celkovou hygienu a vyšší vnímavost na parazity, 

v neposlední řadě i malá nebo úzká krevní základna pro další chov. V zájmu jejich uchování do 

budoucnosti bude zřejmě nutné přehodnotit alespoň dočasně podmínky k zařazování chovů 

(minimální požadovaný počet chovných samic) a podchytit tak další chovatele, kteří nedisponují tak 

velkou kapacitou ustájení a nejsou tedy registrováni. 

Dosavadní výsledky v chovech i na výstavách odpovídají cílům programu, ale jednoznačně chybí 

výrazný chov nebo farma, co do počtu chovaných zvířat a to i přesto, že výsledky výzkumu 

jednoznačně potvrzují vynikající biologické a nutriční vlastnosti nutriového masa pro lidskou výživu. 

Nedaří se ani další rozšiřování takových chovů a chovatelů, kteří jsou schopni zajistit nejen technické, 

ale i zootechnické, plemenářské a chovatelské podmínky chovu nutrií Národního programu.  

Kvalitu populací bylo možné hodnotit na dvou výstavách, v Přibyslavi a na Speciální celostátní 

výstavě v Holicích. V Přibyslavi bylo vystaveno celkem 58 nutrií, z toho bylo 26 standardů, 10 nutrií 

stříbrných, 12 nutrií vícebarevných přeštických, dále ještě nutrie grönland, zlatá a bílá. Kvalita 

vystavených nutrií byla poněkud ovlivněna horším celkovým obrůstem srsti, vlivem extrémních teplot 

byly nutrie vesměs rozlínalé, více než ve stejném období v jiných letech. Na Celostátní výstavu nutrií 

do Holic chovatelé přihlásili a přivezli celkem 56 nutrií. 30 standardů, 16 nutrií stříbrných, 7 nutrií 

vícebarevných přeštických, 2 grönlandy a jednu nutrii zlatou. V kvalitě opět dominovali chovatelé z 

GZ, šampiona ve standardech získal Josef Kotfald za velmi typického dlouhotrupého velmi barevně 

kontrastního samce, dále pak ve stříbrných František Klimeš. Velmi dobrou kolekci a vynikajícího 

šampiona v typickém vybarvení s velmi dobrých obrůstem předvedl Jaroslav Klimeš. Nejlepší 

chovatelskými skupinami byli oceněni Josef Kotfald za nutrie standard a stříbrné a Jaroslav Klimeš za 

nutrie standard a vícebarevné přeštické. O co menší byl proti zvyklostem počet vystavených nutrií, 

o to vyšší zájem byl o nutrie mezi návštěvníky výstavy. 
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I přesto, že kvalita nutrií na výstavách je velmi dobrá, nelze totéž říci o chovatelských výsledcích, 

které jednoznačně ovlivňují především stavy chovaných nutrií. První signály v loňském roce 

naznačovaly, že chovy jsou parazitárně zamořeny a že se nevěnuje pozornost prevenci a ochraně 

chovů. V průběhu roku byly opakovaně vyšetřovány směsné vzorky trusu a potvrdilo se, že všechny 

chovy, nejen chovy GZ, jsou výrazně promořeny téměř všemi druhy kokcidiózy, trichurózy 

a strongyloidózy. Vlivem těchto parazitárních onemocnění dochází k výraznému snižování nejen 

vlastní reprodukce, ale především k snižování přírůstků a celkových výsledků v dalším chovu. Po 

opakovaném přeléčení dochází k výraznému zlepšení. Momentálně jsou všechny chovy 

diagnostikovány a bude zpracován ochranný program pro chovatele nutrií z hlediska parazitárního. 

Graf 13  Vývoj populací GZ nutrií 

 

 

Započatá spolupráce ČSCH /chovatelů nutrií GZ/ a ČZU Praha /prof. Tůmová/ z předchozího roku na 

výzkumu v chovu nutrií pokračovala i v roce 2013.   

V rámci sledování užitkových vlastností bylo v loňském roce zjištěno, že chovy nutrií jsou zatíženy 

parazity, a proto v roce 2013 proběhlo parazitologické vyšetření v 8 chovech nutrií. Bylo zjištěno, že 

všechny chovy jsou zatížené kokcidiózou s různou intenzitou zamoření. V jednom chovu byli zjištěni 

trichostrongylidi a v 50% chovů thichocephalus. Na základě tohoto vyšetření bylo pro každý chov 

doporučeno léčebné a preventivní opatření. Pravděpodobně bude nezbytné toto plošné vyšetření 

zopakovat i v roce 2014, abychom zjistili účinnost tohoto opatření.  

Byl dokončen výkrmový pokus s nutriemi, který začal v červenci 2012 v testační stanici ÚKZÚZ 

Havlíčkův Brod. Do pokusu byly zařazeny standardní nutrie, stříbrné nutrie a přeštické nutrie 

v poměru pohlaví 1: 1. Nutrie byly rozděleny do 6 boxů, kde třetinu plochy zaujímaly  rošty podle 

pohlaví a barevného typu. Pokus začal ve věku 2 měsíců. Krmení bylo zajišťováno kompletní krmnou 

směsí podle Užitného vzoru UV 24096, který je výstupem výzkumného projektu. Po skončení pokusu 
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v 8 měsících věku byl realizován jatečný rozbor, stanoveny fyzikální ukazatele masa, charakteristiky 

svalových vláken a biochemické parametry krve. 

Jedním ze stanovení byly i údaje o biochemických parametrech krve, kterých je u nutrií minimální 

množství, které vyjadřují zdravotní stav a mohou mít i vztah k užitkovosti. Z těchto výsledků je 

zřejmé, že ve většině sledovaných ukazatelů byly rozdíly mezi barevnými typy. Vyšší hodnoty 

celkového proteinu u moravské stříbrné naznačují, že tento typ v 8 měsících ještě rostl. Tuto 

domněnku podporují i vyšší hodnoty glukózy u tohoto typu. Také významné rozdíly mezi samci 

a samicemi doplňují dosavadní údaje o biochemických parametrech krve uváděné v literatuře.  
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DRŮBEŽ  

Česká slepice zlatá kropenatá 

 

 

© foto Zoofarma Litice                 http://www.zoofarma.cz/drubez 

 

Stav populací GZ 

V roce 2013 došlo k mírnému zvýšení 

počtu zvířat evidovaných jako genetický 

zdroj, byl zařazen další nový chovatel. 

Přechodné opatření, kdy do chovů je 

možné zařadit zvířata bez doloženého 

původu do druhé generace, umožnilo 

začlenit mezi genetické zdroje dosud 

„neznámé“ chovy, jejichž potomstvo se 

po vyhodnocení může jako GZ zařadit. 

 

Tab.42  Vývoj početního stavu GZ ČZK 

Rok 
Počet jedinců genového zdroje Počet  

chovatelů slepice kohouti celkem 

2000 460 45 505 15 

2002 309 28 337 7 

2004 284 21 305 8 

2006 296 21 317 8 

2008 303 22 325 9 

2009 276 22 298 10 

2010 195 17 212 8 

2011 167 13 180 6 

2012 193 17 210 6 

2013 198 24 222 9 

 

V říjnu 2013 proběhlo uznávací řízení celé populace včetně nových chovů, které budou do programu 

zařazeny od roku 2014. Uznávací řízení provedl  p. Ivan  Pavel, u 13 chovatelů bylo přihlášeno 14 

chovů, se 447 přihlášenými zvířaty, z nich do chovu bylo uznáno 387 a individuálně přiděleni kohouti 

z nepříbuzných chovů. 

 

Celkové zhodnocení kvality exteriéru základní populace – chovy GZ ( 12 chovů ): 

Kvalita plemenných znaků je v rozmezí obvyklé variability fenotypu. Z jednotlivých znaků lze 

u naprosté většiny populace kladně hodnotit převážně celkový plemenný typ, dále utváření trupu, 

stavbu nohou, zbarvení běháků a strukturu opeření. Poněkud větší variabilita je v celkovém tělesném 

rámci (menší část zvířat se pohybuje okolo dolní hranice), dále v utváření hřebenů, ve zbarvení očí 

a v kresbě pláště slepic, velká variabilita je ve stavbě a nesení ocasů.  

Z nejzávažnějších vad se objevují hrubé, nepravidelné hřebeny, depigmentované oči, dále „kachní 

běháky“ a největším problémem je poměrně velký rozsah výskytu ostruh, nebo jejich náznaků u 
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slepic a to již po předchozí selekci provedené samotnými chovateli. U části kohoutů se stále objevuje 

probělená podsada a část slepic má silně porušenou až zcela rozpepřenou kresbu pláště. Další vady 

se objevují spíše sporadicky a lze je považovat za nepodstatné.  

 

Celkové zhodnocení kvality exteriéru rezervní subpopulace – chovy SP ( 2 chovy ): 

Hlavní předností této subpopulace je její relativní nepříbuznost se současnou většinovou populací 

evidovanou v chovech GZ, která je dána dlouhodobým uzavřeným způsobem chovu. Tato skutečnost, 

umocněná také pravděpodobnou minimální selekcí, má za následek určité odlišení obou populací 

a zejména pak zřetelně rozdílnou frekvenci výskytu jednotlivých předností a vad.  

V porovnání s populací zařazenou do GZ mají zvířata v chovech SP poněkud odlišný typ a spíše menší 

rámec. Z jednotlivých znaků lze kladně hodnotit především velmi dobrou vitalitu, kvalitní strukturu 

peří a převážně velmi dobré až výborné zbarvení očí. Naproti tomu má část zvířat zelené běháky, 

které lze však během několika generací řízenou plemenitbou a cílenou selekcí do značné míry 

eliminovat. Podstatně závažnější je však značný výskyt hrubých vad, které se u většinové populace 

již vůbec nebo téměř nevyskytují. Jedná se zejména o závažné vady ve stavbě hřebenů a velký 

výskyt opeření běháků. Větší frekvenci vykazuje i další výluková vada, „kachní běhák“. Na tyto vady 

zřejmě nebyla prováděna dlouhodobě žádná selekce. Vybraná zvířata z této skupiny lze dále chovat 

pouze izolovaně jako vedlejší subpopulaci plemene ČZk, a to jednak v čistých původních liniích, 

jednak v liniích s jednorázovým přilitím krve kvalitních zvířat z populace GZ. Jejich šlechtění však 

musí být s ohledem na velký výskyt shora uvedených závažných vad zatím důsledně oddělené od 

ostatní většinové populace.  

 

Trend užitkových vlastností  

Výsledky kontroly užitkovosti (KU) dosažené v uznaných šlechtitelských a plemenných chovech 

drůbeže a v chovech s GZ dle metodiky Plemenné knihy drůbeže se nijak výrazně neliší od 

předešlého roku a ukazují přetrvávající nepříznivý stav. Nadále přetrvává rozdíl v užitkovosti 

vykazované drobnochovateli a zjištěné v Mezinárodní testovací stanici drůbeže v Ústrašicích.  

Tab. 43  Česká slepice zlatá kropenatá – výsledky v rámci KU ČSCH 

Ukazatel 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

průměr. snáška (ks) 143,4 133,8 159,7 152,5 159,93 162,1 164,2 161,9 157,1 170 

průměr. hmot. vajec (g) 58,9 58,00 57,47 57,54 57,45 57,6 57,3 57,3 57,3 57 

líhnivost (%) 63,7 65,9 74,38 76,31 77,48 65,4 64,6 54,7 51 75 

Pozn. Ukazatele od roku 2005 jsou sledovány za chovatelský rok – tedy do konce září, bez dopočítávání  

 

Testování v Mezinárodní testovací stanici drůbeže v Ústrašicích 

V testovací stanici Mezinárodní testování drůbeže, s.p., Ústrašice jsou každoročně líhnuta kuřata 

genového zdroje ČZK od jednotlivých chovatelů. V testu byly prověřovány vzorky pocházející jednak 

z chovů s hromadnou, jednak s individuální kontrolou užitkovosti. 
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Test reprodukčních vlastností vzorků z chovů s hromadnou kontrolou užitkovosti 

Tento test byl součástí rodokmenového líhnutí kuřat pro chovy genových zdrojů ČZK. Byla líhnuta 

kuřata od 7 chovatelů, nasazeno bylo celkem 535 násadových vajec.  

Oplození vajec bylo v rozmezí 55 - 100 % z jednotlivých kmenů, rozdíly lze připsat biologické 

hodnotě násadových vajec, pocházejících z chovů s rozdílnou úrovní výživy, uskladnění vajec 

a přepravy. Průměr za všechny chovy byl 92,7. 

Líhnivost - procento líhnutí kuřat z vložených vajec bylo rovněž rozdílné, od 45 % do 100 %, 

v průměru 70,4%.  

Všechna kuřata byla vysexována, označena křídelními značkami a předána chovatelům. Byla 

uplatněna i rotace plemenného materiálu mezi jednotlivými chovateli, jak ukládá metodika. 

 

Snáškový test  

Do tohoto testu byly zařazeny vzorky od 4 chovatelů, s dosaženou produkcí na průměrný stav mezi 

100 – 136 ks vajec s hmotností mezi 53,8 – 58,4g. Živá hmotnost slepic na konci snášky se 

pohybovala mezi 1624 – 2049g (přitom kmen s nejnižší hmotností vykázal nejvyšší snášku i hmotnost 

vajec a nejnižší spotřebu krmiva jak na krmný den (136g) tak na 1 vejce (394g).  

 

Připomínky k současnému stavu a návrhy k organizaci chovů GZ, ke způsobu řízení 

v systému ČSCH, k plemenářské práci, k evidenci a k odborné úrovni chovatelů                   

(p. Ivan Pavel, hlavní posuzovatel plemene). 

 Organizací a řízením chovů GZ Českých slepic zlatých kropenatých je pověřen ČSCH. Po odborné 

stránce tato činnost náleží ÚOK chovatelů drůbeže, respektive Radě plemenné knihy drůbeže. 

V rámci této odbornosti má konkrétní pověření k řízení a koordinaci plemenářské práce Klub 

chovatelů českých slepic a roli dozorujícího orgánu má pak poradní skupina GZ. 

Všichni současní majitelé chovů GZ, jsou členy ČSCH a také členy výše uvedeného Klubu chovatelů 

českých slepic. K rozšíření chovatelské základny plemene a rozvolnění současné velice úzké 

příbuzenské plemenitby je potřebné navýšit počet majitelů chovů GZ a zvýšit v nich počty chovných 

kmenů. Zapojení případných dalších zájemců o spolupráci při šlechtění plemene a uznání chovů GZ 

z řad nečlenů ČSCH je v současné době podmíněno povinným členstvím ve všeobecné ZO ČSCH.  

Pro chovy GZ je třeba stanovit jednoznačná pravidla, zejména vyhodnotit, případně nově definovat 

povinnosti (rozsah chovatelské evidence, výčet požadovaných hlášení o chovu, obesílání zvířat 

a osobní účast chovatele na určených akcích). Zejména u povinně sledovaných parametrů užitkovosti 

chybí v současnosti minimální stanovené mantinely. 

Komplikací pro rotaci plemeníků jsou i pravidla pro jeden z chovů, fungujících v režimu ekologického 

hospodaření, do něhož nesmí být zařazen žádný kohout, který nebyl odchován na schválené 

biofarmě. Takový však v rámci uznaných chovů GZ neexistuje.  

Odborná úroveň jednotlivých majitelů GZ je velmi rozdílná. Věci by prospělo pořádání odborných 

školení chovatelů zaměřených na technologii chovu, základy plemenářské práce, standard plemene, 

dědičné založení a dědivost jednotlivých znaků a vlastností, selekci a výběr zvířat apod.  
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Je nutné zpřesnit klubovou chovatelskou evidenci a podstatně podrobněji evidovat podle původu 

jednotlivá zvířata u chovatelů, základní evidenční jednotkou musí být kmen. Samičí materiál 

v jednotlivých kmenech by neměl být sbírkou náhodných genotypů, ale měl by být sestaven 

výhradně ze sester a polosester po jednom otci. Za kmen by byla považována každá skupina 

1 kohouta a přiměřeného počtu vzájemně příbuzných slepic (do 9 kusů), která by byla v chovu 

prokazatelně oddělena od ostatních příslušníků téhož plemene.    

Evidence odchovu z jednotlivých kmenů by měla být prováděna výhradně ucelenými řadami 

registračních kroužků přidělovaných chovatelům Klubem a evidovaných registrátorem Klubu. Jen tak 

lze kdykoliv podle registračního čísla (číselné řady) dohledat a to i řadu let zpětně a v případě 

potřeby také zpětně identifikovat původce a nositele některých závažných vad. V současné době 

jediný v ČSCH povolený, zcela nesystémový způsob registrace různorodou směsí registračních 

kroužků dodávaných chovatelům výhradně prostřednictvím OV ČSCH (většinou jen jako počty kusů 

bez jakékoliv číselné evidence), slouží především k personální evidenci členů ČSCH, ale své hlavní 

poslání významného prvku základní plemenářské evidence zvířat nenaplňuje a naopak vnáší do ní 

pouze zmatek.  

Po stránce kontroly užitkovosti by měla být dostačující hromadná snáška kmene (sester 

a polosester), individuální kontrola snášky je za současných podmínek prakticky neřešitelná.  

V rámci Klubu je vypracován systém typizace, kterou by měli projít povinně všichni kohouti 

zařazovaní do chovů a následně pak alespoň nějaký přesně stanovený vzorek jejich potomstva 

(kohoutů i slepic), aby bylo zřejmé, ve kterých znacích se jednotliví kohouti projevili jako zlepšovatelé 

a ve kterých jako zhoršovatelé.  

Velmi důležitou součástí řízené plemenářské práce jsou každoroční svody odchovu. Pro všechny 

majitele chovů GZ bez výjimky by měla být účast na těchto svodech povinná. Hlavním posláním 

těchto svodů je vzájemné porovnání odchovů zvířat z jednotlivých kmenů, vyhodnocení starých 

plemeníků posouzením jejich odchovu (mimo klasické posouzení i shora uvedenou typizací) a také 

přidělení nových plemeníků do jednotlivých kmenů pro další chovatelský rok. Proto by měly  být 

stanovené i minimální počty mladých zvířat z jednotlivých kmenů, např. nejméně 3 slepice a nejméně 

dvojnásobek, lépe trojnásobek kohoutů, se kterými je v rámci rotace počítáno k přidělení do dalších 

kmenů. Tento násobek nabídky potřebných kohoutů je důležitým předpokladem pro možnost výběru 

nových plemeníků žádoucí kvality.    

Tento návrh opatření by bylo dle vhodné projednat a schválit v Radě plemenné knihy drůbeže 

a začlenit do nové metodiky pro chov genetického zdroje. 
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České husy a české husy chocholaté 

 

Obě plemena jsou dlouhodobě stabilizována, daří se získávat i nové majitele genetických zdrojů. 

Exteriérové vlastnosti ani užitkovost vykazovaná Plemennou knihou drůbeže nezaznamenávají žádné 

výrazné či alarmující výkyvy. 

Tab. 44  Vývoj početního stavu GZ ČH (celkem, v závorce husa česká + husa česká chocholatá) 

Rok 
Počet jedinců genového zdroje Počet 

 chovatelů husy houseři celkem 

2003   122 (101+21) 47 (36+11) 169 23 

2004 120 (94+26) 48 (35+13) 168 22 

2005  96 (80+16) 46 (37+ 9) 142 21 

2006 111 (90+21) 58 (44+14) 169 24 

2007 103 (84+19) 54 (43+11) 157 23 

2008  95 (74+21) 48 (37+11) 143 21 

2009 108 (84+24) 51(39+12) 159 22 

2010 122 (83+39) 65 (44+21) 187 25 

2011 127 (82+45) 71 (46+25) 198 25 

2012 125 (83+42) 70 (44+26) 195 22 

2013 124 (82+45) 69(45+24) 193 24 

Tab. 45  Výsledky dosažené u jednotlivých chovatelů hus v rámci kontroly užitkovosti ČSCH 

Rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 

česká husa: 

prům. počet vylíhlých housat 
5,85 6,4 5,1 5,8 5,4 6,5 7,0 5,3 9,3 

prům. hmotnost vajec (g)                  164,6 168,4 167,8 172 166,4 161,5 165,9 159,5 162 

líhnivost (%)                                         57,6 56,7 46,9 50,1 57,5 59,8 64,7 51,6 82,1 

česká husa chocholatá: 

prům. počet vylíhlých housat  
5,85 6,8 5,1 7,4 7,3 7,0 7,7 6,6 8,3 

průměrná hmotnost vajec (g)                                     164,6 161,5 162,5 161,9 174,4 161,5 175,6 176,3 162,0 

líhnivost (%)                    57,6 60,20 50,6 60,3 63,1 59,9 59,2 77,8 86,8 

 

Veřejná informovanost a propagace 

Chovu genetických zdrojů drůbeže je věnována značná pozornost. Ve svazové ročence a na 

webových stránkách ČSCH jsou uvedeny kontaktní adresy na Klub chovatelů českých plemen slepic 

a Klub chovatelů českých hus a na majitele genetických zdrojů. Ve věstníkové části svazového 

časopisu Chovatel jsou zveřejňovány zprávy z jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže 

a z jednání Rady PK drůbeže, součástí jsou informace o genetických zdrojích. Každoročně jsou 

vyhodnoceny a v časopise Chovatel zveřejněny výsledky kontroly užitkovosti plemen, jež jsou 

evidována PK drůbeže. V tomto časopise jsou zveřejňovány články o národních plemenech drůbeže. 

Na mnoha svazových výstavách jsou instalovány speciální expozice věnované genetickým zdrojům. 

Drůbež z genetických zdrojů je vystavována také na speciálních  výstavách.  
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Linie drůbeže hybridizačních programů, experimentální inbrední a outbrední linie kura 

 

 

Uchování výchozího genetického materiálu drůbeže pro 

hybridizaci je nezbytné pro zušlechťování a tvorbu vlastních 

originálních programů určených pro výrobu konzumních vajec 

v sub-optimálních a extenzivních provozních podmínkách chovu 

na základě principu interakce genotypu a prostředí.  

Experimentální linie kura jsou nenahraditelným materiálem pro 

veterinární vědu a výzkum (vývoj diagnostických metod aj.) 

v podmínkách měnící se strategie ochrany proti šíření nákaz, 

které je nutné neustále zdokonalovat a inovovat.  

Hlavním smyslem a účelem zařazení těchto populací do 

Národního programu je přetrvávající potencionální riziko výskytu 

nebezpečných onemocnění drůbeže.  

© foto Dominant.cz    
http://www.dominant-cz.cz 

 

Na základě žádosti Svazu 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 chované v rámci Uznaných šlechtitelských chovů v ČR, celkem 19 linií 

nosného typu slepic, 7 linií kachen a 5 linií hus, a obdobně na žádost Ústavu molekulární genetiky AV 

ČR v.v.i. genetický zdroj 23 experimentálních inbredních  a tří outbredních linií kura.  

Chov těchto genetických zdrojů není přímo dotován, vzhledem k jejich hodnotě a významu jsou však 

podporována některé chovatelské nebo veterinární zásahy nad rámec běžných opatření, vyplývající 

z nutnosti omezit mimořádných nebo aktuálně se vyskytujících rizik. V roce 2013 to byla vakcinace 

rodičovské populace nosnic v Líhni Studenec. 

Obr. 4  Rybářství Nové Hrady s.r.o. - jediný šlechtitelský chov hus v České republice 

 

© foto Rybářství Nové Hrady s.r.o.                http://www.rybarstvinovehrady.cz/3/cz/chov-hus-rybarstvi-nove-hrady-s-r-o-/ 
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RYBY   

 
© foto Jaroslav Sýbek, Českobudějovický deník 

http://g.denik.cz/5/90/kapr-ilu-cb12_denik-380.jpg 

Zhodnocení dosavadních postupů 

programu ochrany a užití genetických 

zdrojů,  stavy plemen a populací. 

Základním postupem, stejně jako v předchozích 

letech, zůstává uchování genetických zdrojů 

ryb in situ, tj. v živých genových bankách, 

formou tzv. kmenových hejn, chovaných 

registrovanými chovateli. Reprodukce a obnova 

kmenových hejn, značení jedinců a jejich 

genetická analýza probíhá podle schválené 

metodiky.  

 

V roce 2013 projednala a schválila Šlechtitelská rada pro chov ryb Rybářského sdružení České 

republiky (22.8. 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 38 kmenových hejnech, chovaných celkem u 11 subjektů.  

Rovněž pokračuje program uchování genetických zdrojů ryb ex situ, tj. kryokonzervace spermatu. 

V roce 2013 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu vyzy velké, zamražením ID dalších čtyř 

pohlavně dozrávajících mlíčáků. Další úsilí je směrováno na pokračování kryokonzervace spermatu 

síhů v maximálním počtu ID, ve spolupráci s Rybářstvím Mariánské Lázně s.r.o. Vzhledem k jejich 

reprodukční sezóně proběhne zamražení ID síha marény v druhé polovině listopadu a zamražení ID 

síha peledě proběhne v prosinci, tedy v obou případech po termínu odevzdání zprávy. Provádí se 

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.  

Aktuální počet kryokonzervovaných dávek je uveden v kapitole Kryokonzervace. 

Kryokonzervaci se stanovením koncentrace, motility a testem fertility spermií provádějí Ing. Marek 

Rodina, PhD. a Mgr. Sergey Boryshpolets, Ph.D. (FROV JU, VÚRH ve Vodňanech).  FROV JU, VÚRH 

ve Vodňanech je správcem kryobanky spermatu ryb. 

Vzhledem ke státní podpoře kryokonzervace genetických zdrojů ryb jsou zamražené dávky majetkem 

státu a disposiční právo k nim má VÚŽV Uhříněves jako národní koordinátor programu. 
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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 2013 byly provedeny analýzy k ověření 

genetické čistoty  a variability u těchto genetických zdrojů ryb: 

Tab.46  Kontrola genetické čistoty ryb 

Genetický 

zdroj 

Chovatel Chov Počet 

ryb 

Výsledek Navržené 

opatření 

Kapr Žďárský 

šupináč 
KINSKÝ Žďár, a. s. 

Žďár n. 

Sáz. 
62 

Nezjištěna přítomnost genomu 
asijského kapra; odpovídá 

dřívějším výsledkům 

Lze zařadit 

do chovu 

Kapr Milevský 
lysec 

Rybářství Třeboň, a. 
s. 

Milevsko 120 

Nezjištěna přítomnost genomu 

asijského kapra; odpovídá 

dřívějším výsledkům 

Lze zařadit 
do chovu 

Pstruh obecný 

Šumavská 
popul. 

ČRS, místní 
organizace Husinec 

Husinec 55 Odpovídá dřívějším výsledkům 
Lze zařadit 
do chovu 

 

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

Tab.47   Odebrané vzorky tkání genetických zdrojů ryb do genové banky 

Druh Kapr obecný Pstruh obecný 

Plemeno - Genetický zdroj MV Šumavská populace 

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

Chov Milevsko Husinec 

Průběžné číslování v databázi vzorků B4312-B4321 B4532-41; B4562-71 

Druh tkáně krev ploutev 

Fixativum ethanol ethanol 

Počet vzorků 10 20 

 

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

Tab. 48  Aktualizace databáze chovatelů a chovů genetických zdrojů ryb 2013 

Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 

hejn 

Kapr 
obecný 

Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích  

FROV,VÚRV  

389 25 Vodňany 
Vodňany 6 

KINSKÝ Žďár, a.s.  

 

Zámek 1/1, Žďár nad 

Sázavou 59101 
Žďár nad Sázavou 2 

Rybářství Nové Hrady s. r. o.  
Štiptoň 78,         
Trhové Sviny 37401 

Trhové Sviny,  k.ú. 
Žár 

1 

Rybářství Třeboň a.s. 
Rybářská 801,  

Třeboň 37901 
Lutová, Mokřiny 2 

Rybníkářství Pohořelice, 

a.s. 

Vídeňská 717, 

Pohořelice 69123 

Velký Dvůr, 

Pohořelice 
2 
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Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 
hejn 

Pstruh 
duhový 

Rybářství Mariánské Lázně 
s.r.o.  

Nádražní 271, 
Chodová Planá 348 13 

Planá u Mariánských 
Lázní 

2 

Klatovské rybářství a.s. 
K letišti 442,              

Klatovy 33901 
Žichovice 1 

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL 

s.r.o. 

Sokolovská 121, 

57001 Litomyšl 
Litomyšl Nedošín 1 

 
 

Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 
hejn 

Pstruh 
obecný  
potoční 

Rybářství Mariánské Lázně 

s.r.o. 

Nádražní 271, 

Chodová Planá 348 13 
Teplá 4 1 

Český rybářský svaz, 
Jihočeský územní svaz, 

České Budějovice 

Rybářská 237, Boršov 

nad Vltavou 37382 
Husinec 1 

Klatovské rybářství a.s. 
K letišti 442,          
Klatovy 33901 

Ostružná, Žichovice 1 

Správa Národního parku a 

CHKO Šumava 

1. máje 260, Vimperk  

38492 

rybí líheň Borová 

Lada 
1 

 

 

Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 
hejn 

Lín 
obecný 

Rybářství Mariánské Lázně 

s.r.o. 

Nádražní 271, 

Chodová Planá 348 13 

Planá u Mariánských 

Lázní, Toužim 
1 

Rybářství Třeboň a.s. 
Rybářská 801,      

Třeboň 37901 
Milevsko 1 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích  

FROV,VÚRV  
389 25 Vodňany 

Vodňany 6 

 

 

Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 
hejn 

Sumec 
velký 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích  

FROV,VÚRV  
389 25 Vodňany 

Vodňany 2 

 

 

Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 
hejn 

Síh 
maréna 

Rybářství Mariánské Lázně 

s.r.o. 

Nádražní 271, 

Chodová Planá 348 13 
Toužim 1 

 

Plemeno Chovatel Adresa Chov 

Počet 

kmenových 

hejn 

Síh peleď 

Rybářství Mariánské Lázně 
s.r.o. 

Nádražní 271, 
Chodová Planá 348 13 

Toužim 1 

KINSKÝ Žďár, a.s.  
Zámek 1/1, Žďár nad 

Sázavou 59101 
Žďár nad Sázavou 1 
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Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 
hejn 

Jeseter 
malý 

BAHA s.r.o. Osiková 1589/15, 370 
08 České Budějovice 

rybí líheň Mydlovary 
 

1 

Rybníkářství Pohořelice a.s. 
Vídeňská 717, 

Pohořelice 69123 

Velký Dvůr, 

Pohořelice 
1 

Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích  

FROV,VÚRV  

389 25 Vodňany 
Vodňany 1 

 

Plemeno Chovatel Adresa Chov 
Počet 

kmenových 
hejn 

Vyza 
velká 

BAHA s.r.o. Osiková 1589/15, 370 

08 České Budějovice 

rybí líheň Mydlovary 

 
1 

 

Tab. 49  Výpis z ústřední evidence plemenných ryb 2013 

Souhrnný počet plemenných kaprů - genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů  

Plemeno (název - zkratka) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

 Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

C 434 121 107 108 92 100 74 

C 435 107 117 79 89 77 89 

Jihočeský lysec - BV 75 72 55 55 65 73 

Jihočeský kapr šupinatý - C73 99 100 60 83 38* 40* 

Mariánskolázeňský kapr šupinatý - ML 824 487 615 435 747 486 

Milevský lysec - MV 4* 7* 80 60 80 60 

Pohořelický lysec - PoL 263 266 222 221 205 214 

Telčský lysec - Te 69 112 76 92 60 82 

Třeboňský šupináč - TŠ 353 368 289 278 323 270 

Žďárský šupináč - Žď-Š 100 50 42*** 40*** 223 145 

Žďárský lysec - Žď-L 150 100 95 97 210 224 

 
 

Souhrnný počet plemenných línů - genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů  

Plemeno (název - zkratka) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

 Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Hlubocký - H 331 559 335 557 380 550 

Kož.92 255 253 250 235 200 200 

Mariánskolázeňský - ML 402 297 208 136 190 90 

Modrý - MO 96 85 103 7 100 7 

Táborský - T 229 224 97 63 410 470 

Velkomeziříčský - VM 228 246 240 158 240 150 

Vodňanský - V 302 300 113 89 110 80 

 

 
Souhrnný počet plemenných sumců - genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů  

Plemeno (název - zkratka) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

 Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Hodonínský - H 93 93 87 87 83 83 

Vodňanský - V 65 65 47 50 47 50 
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Tab. 49  (pokračování) 

Souhrnný počet plemenných pstruhů duhových - genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů  

Plemeno (název - zkratka) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

 Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Pd M 100 50 100 50 100 50 

Pd D66 200 80 200 80 195 80 

PdD 75 1800 1200 1650 1350 1750 1400 

 

 
Souhrnný počet plemenných obecných f. potoční - genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů  

Plemeno (název - zkratka) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

 Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb Počet plemenných ryb 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Šumavská populace - PoŠ 1156 784 1473 801 709 435 

Tepelská populace - PoT 600 400 600 400 600 400 

 

 Souhrnný počet plemenných síhů - genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů  

Plemeno (název - zkratka) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

 Počet plemenných ryb Počet plemenných 

ryb 

Počet plemenných 

ryb 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Síh severní maréna - čistý druh 500 300 400 189 130 56 

Síh peleď - čistý druh 500 346 570 279 740 396 

 

 Souhrnný počet plemenných jeseterů - genetických zdrojů - dle hlášení chovatelů   

Plemeno (název - zkratka) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

 Počet plemenných ryb Počet plemenných 

ryb 

Počet plemenných 

ryb 

 jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

Jeseter malý - čistý druh 371 324 293 215 482 405 

       

Vyza velká - čistý druh 134** 11**, *** 215 rem**, 5 mlíč. 

*   odchováváno navíc remontní hejno  

** zatím jen remont bez možnosti rozlišit pohlaví (pozdní dospělost) 
*** chybně vyplněná hlášení chovatelů do ÚE v r. 2012, neodrážejí skutečný stav  

 

Užitkové vlastnosti genetických zdrojů 

Užitkové vlastnosti jednotlivých genetických zdrojů ryb jsou, stejně jako užitkové vlastnosti plemen 

importovaných a novošlechtěných, testovány jednotlivými chovateli, oprávněnými k této činnosti ve 

smyslu zákona č. 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Předmětem hodnocení jsou u testů na 

rybnících výsledky za vegetační období roku 2012. Hodnocení v průběhu mimovegetačního období 

není ve zprávě zahrnuto, neboť ve všech případech začalo testování nových skupin ryb. Testování 

bylo zahájeno výtěrem generačních ryb a nasazením váčkového plůdku příslušných testovaných 

skupin do rybníků v jarním období. Testování na rybnících bylo prováděno u kapra obecného a lína 

obecného. U kapra obecného se všechny organizace (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech - FROV JU; Klatovské rybářství a.s.; Rybářství Hluboká 

cz. s.r.o.; Rybářství Třeboň a.s. a Rybníkářství Pohořelice a.s.) společně domluvily na testování 

stejných skupin. Tato praxe je prováděna již poněkolikáté a její výhodou je, že kromě vhodnosti 
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testovaných skupin v místních podmínkách, je možno posoudit jejich obecné využití v podmínkách 

celého českého rybářství.  

Testování užitkovosti u kapra obecného 

U kapra obecného bylo účelem testování porovnat užitkové vlastnosti Třeboňského šupináče (TŠ) a 

jeho kříženců a zhodnotit využitelnost čistého plemene pro užitkové chovy. Plemeno TŠ bylo vybráno 

na mateřské pozici. Na toto plemeno byli kříženi samci TŠ pro produkci čistého plemene a dále samci 

Mariánskolázeňského šupináče (ML), Tatajského kapra (TAT) a Ropšínského kapra (ROP) pro 

produkci hybridů. Jako kontrola sloužil lysý hybrid plemen Maďarského lysce (M2) a Severského lysce 

(dále jen M2 x M72 nebo kontrola).  Pro příklad uvádíme test v prvním vegetačním období provedený 

na FROV JU. 

Tab. 50  Schéma testování z K0 – K1, dosažené průměrné hmotnosti a přežití 

Rybník 
Chovaná 

skupina 

Nasazeno 

(ks) 
Sloveno (ks) 

Prům. hm. 

(g)  
Přežití (%) 

č. 3 
TŠ 20000 4440 15,5 22,2 

Kontrola 20000 2840 17,1 14,2 

č. 4 
TŠ x TAT 20000 8190 15,4 41,0 

Kontrola 20000 5355 16,2 26,8 

č. 9 
TŠ x ML 20000 7790 16,9 39,0 

Kontrola 20000 10640 17,7 53,2 

č. 10  
TŠ x ROP 20000 4929 27,8 24,6 

Kontrola 20000 6975 22,9 34,9 

 

Tab. 51  Skutečné a korigované hmotnosti K1, přežití K0 – K1 a heterozní efekt jednotlivých 
hybridů 

Skupina 

Průměrná hmotnost K1 a 
S.D. (g) 

Přežití (%) 
Heterozní efekt 

(%) 

Skutečná Korigovaná Skutečné Korigované Růstu Přežití 

TŠ 14,5a ± 4,06 16,7a ± 4,39 22,2 50,4 0,0 0,0 

TŠ x TAT 15,4a ± 3,91 17,6a ± 4,47 41,0 49,3 5,3 -2,2 

TŠ x ML 16,9a ± 6,09 17,6a ± 6,36 39,0 23,6 5,4 -53,2 

TŠ x ROP 27,8b ± 6,76 22,4b ± 5,47 24,6 22,8 34,2 -54,8 

Kontrola* 18,5a ± 5,89 18,5a ± 5,48 32,3 32,3 - - 

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 

 

Shrnutí: 

Plemeno TŠ – vykázalo po první vegetační sezóně nejnižší korigovanou hmotnost mezi všemi 

skupinami, průkazně nižší vůči hybridu TŠ x ROP a srovnatelnou s ostatními skupinami. Na druhou stranu 

bylo korigované přežití u této skupiny nejvyšší, vliv skupiny na hodnotu přežití ale nebyl prokázán. Až 

další období testování ukáže skutečné užitkové vlastnosti plemene vůči ostatním skupinám.      

Hybridi TŠ x TAT a TŠ x ML – vykázali srovnatelné užitkové parametry u korigované  hmotnosti jako 

plemeno TŠ, průkazně nižší oproti TŠ x ROP. Hodnoty korigovaného přežití byly jen o málo nižší u hybrida 
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TŠ x TAT ve srovnáni s TŠ, hybrid TŠ x ML vykázal přežití výrazně nižší ale bez průkazu statistického 

rozdílu. Až další období testování ukáže skutečné užitkové vlastnosti hybridů vůči ostatním skupinám.   

Hybrid TŠ x ROP – vykázal korigovanou hmotnost průkazně vyšší ve srovnání s ostatními 

skupinami a nejnižší hodnotu korigovaného přežití, jež se od ostatních skupin statisticky nelišila. Až 

další období testování ukáže skutečné užitkové vlastnosti křížence vůči ostatním skupinám. 

Kontrolní skupina M2 x M72 – vykázala korigovanou hmotnost srovnatelnou s šupinatými 

skupinami kromě TŠ x ROP a přežití srovnatelné se všemi šupinatými skupinami. Vzhledem k tomu, 

že užitkové vlastnosti lysých skupin bývají zpravidla ve srovnání s šupinatými skupinami horší, je 

dosažený výsledek u kontrolní skupiny poměrně překvapivý.  

Z výsledků po prvním roce testování na této lokalitě není možné jednoznačně stanovit či doporučit 

nejvhodnější skupinu pro využití v produkčních obsádkách.  

Testování užitkovosti u lína obecného (rybářství Nové Hrady s.r.o.) 

Po otestování užitkovosti běžně dostupných plemen bylo přikročeno k testování meziplemenných kříženců 

při vrcholovém křížení. Pro první test bylo vybráno plemeno Hlubocké (H) jako mateřská linie. Jako 

otcovské linie byla kromě Hlubockého plemene pro založení čistého plemene vybrána plemena Táborské 

(T), Maďarské (M) a Vodňanské (V) pro tvorbu hybridů. Jako kontrola sloužilo plemeno zlatého lína (ZL). 

Tab. 53  Schéma testování z L0 – L1, dosažené průměrné hmotnosti a přežití 

Rybník 
Chovaná 
skupina 

Nasazeno 
(ks) 

Sloveno (ks) 
Prům. hm. 

(g)  
Přežití (%) 

č. 1 
H x T 25000 9072 8,2 36,3 

Kontrola 29000 8127 7,4 28,0 

č. 2 
H x M 25000 9331 8,6 37,3 

Kontrola 23000 817 7,7 3,6 

č. 3 
H x V 25000 10642 7,4 42,6 

Kontrola 23000 1360 6,0 5,9 

č. 4  
H x H  25000 4975 7,5 19,9 

Kontrola 23000 2050 7,2 8,9 

Tab. 54   Skutečné a korigované hmotnosti, přežití a vylehčení jednotlivých skupin ryb  

Skupina 

Průměrná hmotnost K1 a 
S.D. (g) 

Přežití (%) 
Heterozní efekt 

(%) 

Skutečná Korigovaná Skutečné Korigované Růstu Přežití 

H x H 7,5a ± 4,28 7,4a ± 4,23 15,1 19,7 0,0 0,0 

 H x T 8,2a ± 2,84 7,8a ± 2,70 36,3 15,0 5,1 -23,6 

H x M 8,6a ± 2,73 7,9a ± 2,49 32,5 106,2 6,3 440,5 

H x V 7,4a ± 2,62 8,7a ± 3,10 37,8 74,1 18,3 74,1 

Kontrola* 7,1a ± 2,98 7,1a ± 2,88 11,6 11,6 - - 

a, b, c, d - výsledek statistické analýzy (ANOVA) - skupiny se stejným abecedním znakem       

      nejsou statisticky průkazné na hladině p<0,05. 
     * hodnoty u kontrolní linie byly získány průměrem ze všech rybníků 
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Shrnutí:  

Plemeno Hlubocké vykázalo po prvním vegetačním období srovnatelné růstové parametry 

s ostatními testovanými hybridy, ale v porovnání s hybridy H x M a H x V průkazně nižší přežití. 

Hybrid H x T – vykázal po prvním vegetačním období srovnatelné růstové parametry s ostatními 

testovanými skupinami, ale obdobně jako Hlubocké plemeno nižší užitkovost přežití. Další období 

testování ukáže jeho skutečnou užitkovost, nicméně po první etapě testování se nezdá být tento 

hybrid vhodným pro komerční využití.  

Hybridi H x M a H x V - vykázali po prvním vegetačním období srovnatelné růstové parametry 

s ostatními testovanými skupinami, kdy hybrid H x V vykázal sice neprůkazný, ale již vyšší heterózní 

efekt na úrovni 18,3 %. Oba hybridi ale v porovnání s čistým plemenem a hybridem H x T vykázali 

výrazně vyšší užitkovost přežití. Po první etapě testování se tak tito kříženci jeví jako nejvhodnější pro 

využití v užitkových chovech. Další období testování ukáže, zda si kříženci udrží svoje užitkové 

vlastnosti ve srovnání s Hlubockým plemenem a hybridem H x T.   

Kontrolní skupina (Zlatý lín) – vykázala nejnižší korigovanou hodnotu přežití i růstu. Hodnota 

dosažené hmotnosti byla ale srovnatelná s ostatními testovanými skupinami. Tento výsledek není u 

Zlatého lína vůči skupinám s divokým zbarvením ničím neobvyklým.     

Testování užitkovosti ve speciálních zařízeních (Klatovské rybářství, a.s.) 

Populace pstruha duhového PdD-75 je chována již od stadia jiker odděleně, z ní jsou selektovány 

remontní a generační ryby - (populace A), která byla srovnávána s dále neselektovanou plemennou 

populací ryb (populace B).  

 

Tab. 55  Schéma testování populací Pd1 - PdV v roce 2012 a dosažené průměrné hmotnosti 

v jednotlivých nádržích 

Skupina a 

nádrž 

Začátek testu 

23. 4. 2012 

Převážení 

25. 6. 2012 

Zakončení testu  

10. 8. 2012 

Nasazeno 
(ks) 

Prům. 
hm. (g) 

Sloveno 
(ks) 

Prům. 
hm. (g) 

Nasazeno 
(ks) 

Sloveno 
(ks) 

Prům. 
hm. (g) 

A1 33 116,2 33 244,1 33 33 370,8 

A2 33 116,4 33 247,3 33 33 376,4 

A3 33 116,8 33 253,0 33 33 387,6 

A4 33 114,9 33 239,6 33 33 345,6 

B1 33 115,2 33 239,4 33 33 352,0 

B2 33 113,6 33 228,6 33 33 339,9 

B3 33 114,7 33 235,8 33 33 345,0 

B4 33 113,5 33 235,3 33 33 341,5 
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Tab. 56  Průměrné hmotnosti v jednotlivých periodách a konečné hodnoty přežití a selekčního 

zisku 

Testovaná 

skupina 

Průměrná hmotnost PdV (g) a S.D*. Přežití 

(%) 

Rozdíl 
hmotnosti 

(%) 23.4. 2012 25.6. 2012 10.8. 2012 

Populace A 116,1b ± 0,82 246,0b ± 5,64 370,1b ± 63,1 100 7,4 

Populace B 114,3a ± 0,83 234,8a ± 4,50 344,6a ± 60,4 100 0,0 

Populace A – selektovaná; Populace B – neselektovaná 

a, b, c, d- statistická analýza variance – skupiny se stejným abecedním znakem nejsou statisticky  
 průkazné na hladině p<0,05. 

* -  S.D. nevyjadřuje u prvních dvou měření variabilitu v rámci testovaných populací ale jen variabilitu  mezi 
nádržemi 

 

Shrnutí: Populace A – vykázala na konci testu průkazně vyšší hmotnost o 7,4 % ve srovnáni 

s populací B i délku těla. Hmotnostně byla tato populace těžší, ale již na začátku testu a v průběhu 

testu si tedy již udržovala pouze svůj hmotnostní náskok. Výtěžnostní a biometrické ukazatele byly 

u obou populací srovnatelné.  Populace B – vykázala průkazně nižší užitkové parametry růstu ve 

srovnání s populací A. 

 

Propagace plemen 2013: 

 XXIII. Vodňanské rybářské dny, 18. 5. 2013. Expozice okrasných druhů ryb včetně GZ a jeseterů.  

 účast na výstavě Náš chov v Lysé nad Labem ve dnech 2.- 6. 10. 2013.  Prezentace posterů 
o genetických zdrojích ryb a ukázky GZ ryb v akváriích. 

 mezinárodní workshop DIFA II ve Vodňanech ve dnech 24. -26. 9. 2013: prezentace fakulty, 

expozice ryb a  vědecký program v přednáškových sekcích.  

 slavnostní otevření Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz 

CENAKVA ve Vodňanech 26.9.2013, expozice ryb. 

 

Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2014 

Nenavrhujeme žádné změny schválené metodiky. Metodika v rozšířené formě byla certifikována MZe 

ČR a vydána pro chovatele:  Flajšhans M., Hulák M., Kašpar V., Rodina M., Kocour M., Gela D., 2009. 

Metodika uchování genetických zdrojů ryb v živé genové bance. Edice Metodik VÚRH č. 91, 35 pp.  

 

Ostatní aktivity  

Problematika genetických zdrojů ryb je výzkumně řešena i v rámci těchto projektů: 

 MŠMT CZ.1.05/2.1.00/01.0024 Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity 

hydrocenóz (2010-2013, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) 

 GAČR P502/11/0090 Dozrávání a stárnutí spermií ryb: Komparativní studie mezi 

kostnatými a chrupavčitými rybami, tedy taxonomicky vzdálenými modely (2011-2015, 

odpovědný řešitel Ing. Marek Rodina, Ph.D.) 
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 MŠMT KONTAKT LH13246 Biotechnologické přístupy v reprodukci sladkovodních ryb 

(03/2013–12/2014, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) 

 EU COST FA 1205 Hodnocení a zlepšení kvality vodních gamet vedoucí k posílení vodních 

zdrojů - potřeba harmonizovat a standardizovat rozvíjející se      metodiky a zlepšit 

transfer znalostí z akademické sféry do praxe (11/2012–12/2016, odpovědný řešitel za  FROV 

JU  Ing. Martin Pšenička, Ph.D.) 

 GAJU 114/2013/Z Nové metody a biotechnologické přístupy v genetice a reprodukci ryb 

(2013-2015, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) 

 7.RP EU AQUAEXCEL - Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research 

(2011–2015, odpovědný řešitel za část svěřenou na FROV JU prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) 

Celkové zhodnocení 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že cíle programu uchování a využití 

genetických zdrojů ryb a jeho časový plán pro rok 2013 byly dodrženy. Metodický postup byl 

inovován v roce 2005, v rozšířené a komentované formě certifikované metodiky vydán pro chovatele 

v r. 2009 a je podle něj postupováno, proto nenavrhujeme žádné změny ve stávající metodice.   
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VČELA MEDONOSNÁ KRAŇSKÁ   

 
foto: V. Souralová 

Realizace programu chovu včely 

medonosné kraňské podle schválené 

metodiky  

Realizace programu v roce 2013 pokračovala v 

podobných intencích jako v předchozích letech. 

V chovech s genovými zdroji se nevyskytly žádné 

zásadní problémy. Intenzita i extenzita varroázy 

se oproti roku 2013 zásadně nezměnila.  

Rezistence odolných parazitických roztočů vůči používaným akaricidům ze skupiny pyrethroidů bude mít 

dále vzestupný trend, ale genetické zdroje by neměly být ohroženy, protože se podařilo podat žádost na 

ÚSKVBL o povolení klinického zkoušení nového velmi účinného přípravku Vaderis. Tlumení varroázy je 

stále důležité, je to jediný efektivní prostředek, kterým lze bránit chovy před virózami. 

Žádný chov zapojený do Národního programu není v ochranném pásmu bakteriálních chorob, riziko 

pro chovy se nezvýšilo. Situaci monitorujeme každoročně opakovaným vyšetřováním včelstev 

metodou kultivačního vyšetření spadu (měli) ze dna úlů. Monitorujeme též výskyt nového 

žaludečního parazita Nosema ceranae. V případě ztrát včelstev monitorujeme jejich příčiny. 

Do aktivit podle metodiky Národního programu je zapojeno 7 šlechtitelských chovů, v roce 2013 

uplatňuje nárok na podporu 6 z nich. Chovatelská práce je  organizačně zajištěna Uznaným 

chovatelským sdružením včely kraňské, které je identické s Českým svazem včelařů. Strukturu chovů 

popisuje nově schválený Chovatelský řád, viz 

http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/chovatelsky-rad-rv-schvaleno-rv-11-2013-13-12-17-01.pdf 

změny jsou mj. v označení chovů. Všechny chovy s genetickými zdroji spadají nyní do kategorie 

vyšších šlechtitelských chovů. 

 

http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/chovatelsky-rad-rv-schvaleno-rv-11-2013-13-12-17-01.pdf
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Kontrolní a koordinační činnost v chovech s genetickými zdroji 

ŠLECHTITELSKÝ CHOV SKŘIVÁNEK 

V průběhu roku stávající vedoucí chovu Jakub Dolínek oznámil úmysl z chovu odejít a bylo vypsáno 

výběrové řízení na vedoucího chovu. Novým vedoucím se stal ing. Ondřej Živný. V uplynulém roce 

2013 se podařilo zajistit plynulou péči o genetický materiál, Chov je v dobrém stavu, nález varroázy 

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

chovatelského zařízení. Chov má plné předpoklady pro plemenářskou práci, GZ zde nejsou aktuálně 

ohroženy. 

Pro rok 2013 nebyla podána žádost o podporu, chov ale pokračuje podle metodiky a připraví 

podklady pro žádost v roce 2014. 

ŠLECHTITELSKÝ CHOV LIBĚCHOV 

Vedoucím chovu se stal Pavel Kirschner, plně se zapracoval, pan Luboš Skuhrovec mu pomáhá.  

Inseminace byla i v letošním roce v Šlechtitelském chovu Liběchov provedena několikrát pracovníkem 

VÚVč Dol ing. Janem Tylem, což je vzhledem k přijatelné vzdálenosti Liběchova od Dolu vyhovující. 

Chov podle plánu rozšiřuje stav včelstev a rozsah testování, podílí se na křížových testech rezistence. 

Šlechtitelský chov nemá v okolí ohniska nebezpečných nákaz ani jiné závažné problémy ve vztahu 

k chovu GZ. Chov je na velmi dobré úrovni. GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

ŠLECHTITELSKÝ CHOV KÝVALKA 

Chov pod vedením Ing. Oldřicha Veverky je stále na velmi dobré úrovni. Inseminace je zajištěna 

částečně vlastní silou, při větších sériích je zajištěna personální výpomoc pracovištěm Dol (ing. Titěra, 

ing. Tyl). Ing. Veverka se jako předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-venkov a člen 

koordinačního výboru Jihomoravského kraje podílí se na řadě aktivit spojených s udržováním 

uspokojivého zdravotního stavu včelstev Jihomoravského kraje. Ochranná pásma moru včelího plodu 

jsou stále pod dobrou kontrolou. V oblasti pokusně sledujeme rezistenci Varroa na pyrethroidy a zátěž 

pylových zásob cizorodými látkami. Chov je stabilní, na velmi dobré úrovni. GZ zde jsou v dobré péči. 

Zvýšená opatrnost vzhledem k blízkosti ochranných pásem ohnisek moru včelího plodu je zajištěna. 

ŠLECHTITELSKÝ CHOV PŘEROV - ŽERAVICE 

Výzkumná stanice včelařská se statutem vyššího šlechtitelského chovu využívá vlastní inseminaci, má 

dobré technické zázemí a dlouhodobou úzkou spolupráci se včelaři i KVS. Zvýšenou pozornost věnují 

pracovníci stanice monitorování a profylaktickým vyšetřením  včelstev v současných a odhlášených 

ohniscích moru včelího plodu. Některá ohniska jsou v nevelké vzdálenosti od některých stanovišť 

včelstev  chovu. Nadále je činnost stanice vedle vlastní chovatelské práce zaměřena i na pokusy 

s novými postupy dezinfekce a osvětové působení na chovatele v okolí. Testování včelstev probíhá 

podle metodiky Národního programu. Chov je na stabilní, velmi dobré plemenářské úrovni. GZ jsou 

částečně ohroženy výskytem moru v blízkosti.  
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ŠLECHTITELSKÝ CHOV PEKAŘOV 

Chov nemá aktuálně žádné zjevné problémy. Realizace plemenářského programu probíhá podle 

plánu. Pracoviště je vybaveno technikou pro morfometrické hodnocení exteriéru včel. Tato měření se 

provádějí pro vlastní potřebu, pro potřebu dalších chovů a pro potřebu kontroly dotačních pravidel 

SZIF. V provozu je veřejně přístupná databáze morfometrických rozborů plemenných včelích matek 

v chovech na adrese: http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm. 

Inseminace je v chovu prováděna v dostatečném rozsahu vedoucím chovu, dr. Františkem Kašparem. 

Chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde jsou částečně ohroženy výskytem moru v okolí. 

ŠLECHTITELSKÝ CHOV ZUBŘÍ 

Chov vede RNDr. Igor Dibus velmi dobře a cenný materiál je odpovídající péči. Podmínky v chovu 

Zubří jsou vzhledem k vyšší poloze tvrdší, naopak pastevní základna je mírně nadprůměrná. 

Nákazová situace v okolí chovu nehrozí velkými problémy. Potřebné diagnostické vzorky jsou 

pravidelně zasílány k vyšetření a profylaktické zásahy jsou na výborné úrovni. Inseminaci provádí 

vedoucí chovu sám. Chov je zaměřen i na produkci oddělků a zimování záložních včelích matek 

v malých společenstvech.  Chov je na velmi dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

ŠLECHTITELSKÝ CHOV DOL 

Šlechtitelský chov Dol vede ing. Peter Kéri. Okolí chovu je v poměrně dobré nákazové situaci. 

Varroáza i nosema je pod pravidelnou kontrolou. Ochranná pásma moru plodu chov neohrožují.  

Inseminace je v chovu prováděna každoročně po celou chovatelskou sezónu dvěma inseminátory, 

včelmistrem a pomocníkem. Kapacita zcela dostačuje i pro výjezdy na inseminační službu. Produkce 

inseminovaných matek je nutná pro realizaci plemenářského programu a část inseminovaných matek 

včely kraňské se může poskytnout dalším chovatelům.   

Chov má též prostory vybavené pro výuku inseminace včelích matek. V roce 2013 zde proběhly opět 

dva kurzy inseminace pro zájemce z naší republiky i ze zahraničí. V chovu jsou rovněž podmínky pro 

výuku posluchačů České zemědělské univerzity a pro plnění úkolů bakalářských a diplomových prací 

posluchačů ČZU. Chov je na dobré úrovni.  GZ zde nejsou aktuálně ohroženy. 

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH CHOVŮ 

Ve dnech 1. a 2. března 2013 proběhl tradiční aktiv vedoucích resp. zástupců vyšších chovů. Porady 

se zúčastnilo přes 60 vedoucích těchto chovů.  Účastníci porady byli seznámeni s novými poznatky o 

teoretických základech plemenného chovu včel a se zkušenostmi z praktického chovu. V roce 2013 

bylo v ČR odchováno šlechtitelskými chovy celkem více než 48 000 matek. Tento výsledek je stabilní.  

Chovatelé byli seznámeni s výsledky kontrolních návštěv a plánem kontrol na další období. 

Chovatelé byli opětovně upozorněni na nezbytnost vedení předepsané formy dokumentace.  

Do chovatelského řádu byla zakotvena povinnost podrobit se vnitřním auditům, které by pomohly 

předcházet nedostatkům při kontrolách prováděných Státním zemědělským intervenčním fondem.  

Plánované školení vedoucích registrovaných chovů bylo odloženo na rok 2014 vzhledem k 

nedokončeným změnám v Chovatelském řádu.  
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Porada vedoucích chovů s genetickými zdroji proběhla dne 6 a 7.3. 2013 v Dole, porady se 

zúčastnili všichni vedoucí chovů, ředitel VÚVč, ing. František Kamler,  a garant Národního programu 

za včely, ing. Titěra.  

Program byl věnován zopakování pravidel a metodik Národního programu, zlepšování metodik 

kontroly užitkovosti a testování požadovaných vlastností. Byl sestaven předběžný plán inseminací v 

chovech, které využívají externí inseminační službu. S pracovníky byl probrán způsob vedení záznamů 

o včelstvech a souvisejících údajích. Vedoucí Šlechtitelských chovů byli též seznámeni s požadavky 

výzkumných projektů NAZV a funkčního úkolu MZe (monitorovací pokusy na rezistenci Varroa 

destruktor). 

Účast na odborných konferencích 
Na pozvání pořadatelů chovatelské konference v holandském Austrelitz u Wageningen dne 

26. 1. 2013 vystoupil garant Národního programu ing. Titěra s přednáškou o více než třicetiletých 

zkušenostech s chovem plemenných trubců. Konference se zúčastnilo přes 200 chovatelů. 

Databáze  
Klasifikace a výběr zvířat do GZ vychází z udržovaných linií, přičemž data o výkonnostních testech se 

kombinují s výsledky testů odolnosti vůči nemocem tak, aby obě skupiny  parametrů byly ve 

stanovených limitech.  

Údaje o matkách jsou vedeny v matrikách a na rodokmenových kartách. Databáze je vedena v 

klasické i elektronické podobně, je pravidelně  aktualizována, zálohována a podle požadavků 

předávána zadavateli. 

 Odběry tkání a provozování banky tkání 
Pro vývoj metodik uchování genofondu včely in-vitro byly pokusně odebrány další soubory tkání  

hrudních létacích svalů dělnic a trubců. Tyto vzorky jsou uchovávané v dehydratované formě za 

běžné laboratorní teploty (což je technicky i ekonomicky výhodnější než kryokonzervace). Pro 

dlouhodobé sbírkové účely se osvědčily mechanicky odolné papírové tubusy opatřené dutými zátkami 

pro vložení desikačních silikagelových kuliček. 

Metody kryokonzervace spermatu nebo embryí včely medonosné stále ani ve světovém měřítku 

k dispozici nejsou. Budováním banky tkání definovaných vzorků včel sledujeme tento záměr: rychlý 

rozvoj techniky sekvenace DNA umožní v budoucnu orientaci v genovém poolu i v hybridních 

populacích a může pomoci při záchraně a případné rekonstrukci genetických zdrojů. 

 

Souhrnná žádost o podporu zahrnující požadavky 7 Šlechtitelských chovů včel byla zpracována a 

v termínu předána koordinátorovi Národního programu - VÚŽV Uhříněves. 
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Tab.57 Počet podporovaných matek 

Kategorie matky 
celkový počet 

v r. 2013 

Plemenné včelí matky podrobené kontrole užitkovosti včetně testů na 
dcerách alespoň na dvou stanovištích 

48 

Plemenné včelí matky určené jako zdroj trubců 62 

Včelí matky, jejíž dcery byly podrobeny testům  51 

Inseminované plemenné včelí matky odchované v roce 2013 a 
usazené ve vlastním chovu  

66 

Plemenné včelí matky odchované v roce 2013 a usazené ve vlastním 
chovu 

109 

 

Ostatní aktivity  
V roce 2013 se po schvalovacích peripetiích podařilo dokončit nové znění Chovatelského řádu 

Chovatelského sdružení včely medonosné kraňské. Podklady připravila chovatelská komise ve 

spolupráci s VÚVč Dol, právničkou Českého svazu včelařů a pracovníky SZIF.  

Spolupráce s  rakouskými, německými a maďarskými chovateli včely medonosné kraňské v roce 2013 

pokračovala opět formou pracovních setkání. Inseminační službu jsem mohli poskytnout  tradičně v 

 chovech pana Klause (AT), Wurma (AT), Beera (D) a v Györu (H). 

V roce 2013 byla opět provedena řada dalších morfometrických rozborů pro tuzemské i zahraniční 

zájemce o problematiku genofondu včel.  

 

Dne 8. května 2013 zemřel zakladatel šlechtitelského programu včely kraňské v Československu, 

zakladatel inseminační školy včelích matek, konstruktér inseminačních přístrojů známých v celém 

světě pod jeho jménem, vědec, popularizátor, dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu včelařského, 

neúnavný dobrý člověk 

Ing. Vladimír Veselý, CSc. 

S vděčností budeme vzpomínat. 
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Výroční zpráva byla projednána na Radě genetických zdrojů dne 19. března 2013. 


