
 Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   

 

Výroční zpráva 

 

 

Národního programu  

konzervace a využívání genetických zdrojů  

hospodářských zvířat a dalších živočichů 

využívaných pro výživu, zemědělství a lesní 

hospodářství 

(Národní program zvířat) 

 

 

 

za rok 2014 

 

 

 

 

Národní referenční středisko 

pro genetické zdroje hospodářských zvířat 

VÚŽV Uhříněves, v.v.i.  Praha Uhříněves 

 



 Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   



 Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   

 

Titulní list 
 

 

Název  Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 

hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, 

zemědělství a lesní hospodářství 

Zpráva za období  1.1.2014 - 31.12.2014 

Národní koordinátor Ing. Věra Mátlová 

Příjemce Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves 

Statutární zástupce doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

................................................    

           Ing. Věra Mátlová     

 národní koordinátor 

 

 

 

V Praze Uhříněvsi dne 23.2.2015 

 



 Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   



 Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   

Autoři zprávy 

 

Ing. Jitka PIKOUSOVÁ (česká červinka a český strakatý skot) 

Ing. Eva VÁCLAVKOVÁ, Ph.D. (přeštické prase) 

Ing. Zuzana ŠANCOVÁ, Zdena  DYKOVÁ (starokladrubský kůň) 

Ing. Jaroslav JELÍNEK, CSc. (huculský kůň) 

Ing. Vladimír TEPLÝ, Blahoslav POLÍČEK (českomoravský belgik a slezský norik) 

Jindřiška SVOBODOVÁ (Centrum rozvoje chovu slezského norika) 

Dr. Ing. Michal MILERSKI (valašská a šumavská ovce) 

prof. Ing. Eva TŮMOVÁ, CSc., Josef VILHELM, Jana KORBOVÁ, Ing. Jan  KAPLAN (králíci a nutrie) 

Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, Ing. Vlastislav MACHANDER, Ph.D., RNDr. Milan TYLLER (drůbež) 

prof. Ing. Martin FLAJŠHANS, Dr.rer.agr. (ryby) 

Ing. Dalibor TITĚRA, CSc. (včela kraňská) 

Ing. Věra MÁTLOVÁ, národní koordinátor (editor; bílá a hnědá krátkosrstá koza) 

  



 

 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat   

Použité zkratky 

 

ABS  Access and Benefit Sharing (přístup ke genetickým zdrojům) 
CBD  Convention on Biological Diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti) 
CHM  Clearing House Mechanism (globální informační portál CBD)   
ČMSCH  Českomoravský svaz chovatelů 
ČZU  Česká zemědělská univerzita Praha 
EAAP European Association on Animal Production(Evropská asociace pro živočišnou výrobu) 
EFABIS European Farm Animal Biodiversity Information System  

(informační systém o biodiverzitě živočišných genetických zdrojů) 
ERFP  European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources  

(Evropské středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat) 
ET  embryotransfer 
EVVO systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations  

(organizace pro výživu a zemědělství OSN) 
FAO-DADIS Food and Agriculture Organization – Domestic Animal Diversity Information Systém 

(informační systém FAO ) 
FROV Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Čes. Budějovicích, Vodňany  
GZ  genetický zdroj 
ICAR  International Committee for Animal Recording  

(Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti) 
ID  inseminační dávka 
IS (ISK) inseminační stanice (inseminační stanice kanců) 
JU   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZe  Ministerstvo zemědělství ČR 
MZLU  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NAZV Národní agentura pro zemědělský výzkum 
NPZ  Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 

hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství 
NRS  Národní referenční středisko 
NSB  Národní strategie biodiverzity 
PK, HPK Plemenná kniha, Hlavní plemenná kniha 
RGŽZ  Rada genetických živočišných zdrojů 
SVÚ Státní veterinární ústav 
TKZ   hodnocení typu, konstituce a zevnějšku 

UNEP/GEF United Nations Environmental Protection – Global Environmental Facility  
(Pomocný úřad pro ochranu životního prostředí při OSN) 

ÚŽFG AV Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR 
VÚRH  Výzkumný stav rybářský a hydrobiologický Vodňany 
VÚŽV,v.v.i. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 

 

 



 

 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Obsah 

 

ČINNOST NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO STŘEDISKA (NRS)   
CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

Propagace  a veřejná informovanost _______________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

ČINNOST OSTATNÍCH SUBJEKTŮ
 CH
YBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

Sdružení SRAZ - Toulcův dvůr _____________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Centrum rozvoje chovu slezského norika ____________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

KRYOKONZERVACE
 CH
YBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

Centrální kryobanka Hradišťko ____________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Pracoviště VÚŽV Uhříněves – Netluky ______________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Pracoviště Kostelec nad Orlicí _____________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Inventarizace kryomateriálu ______________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Pracoviště Vodňany - kryokonzervace spermatu ryb ________________________ Chyba! Záložka není definována. 

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU
 CH
YBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

Administrace dotačních prostředků ________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

STAV OCHRANY A VYUŽITÍ PLEMEN UZNANÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ
 CH
YBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

Skot __________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Česká červinka  _____________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Český strakatý skot __________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Přeštické černostrakaté prase _____________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Koně _________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Starokladrubský kůň _________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Chladnokrevná plemena koní __________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Huculský kůň _______________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Ovce __________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Šumavská ovce _____________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Valašská ovce _______________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Kozy __________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Bílá krátkosrstá koza _________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Hnědá krátkosrstá koza _______________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Králíci _________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Nutrie ________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Drůbež ________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Česká slepice zlatá kropenatá __________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

České husy a české husy chocholaté ____________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Ryby __________________________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

Včela medonosná kraňská ________________________________________________ Chyba! Záložka není definována. 

 

 

_Toc352068212
_Toc352068212
_Toc352068215
_Toc352068215
_Toc352068221
_Toc352068221
_Toc352068223
_Toc352068223


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

 

 

 



 

 
10 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Činnost Národního referenčního střediska  
V roce 2014 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 

● projekt revitalizace genetického zdroje české slepice  

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

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

(inseminační dávky vyrobené na IS Kostelec nad Orlicí, IS Chorušice, IS Grygov) 

● zajištění kryokonzervace inseminačních dávek ryb a jejich uskladnění v kryobance 

● zajištění kryokonzervace inseminačních dávek koní (českomoravský belgik, slezský norik 

a starokladrubský kůň) a jejich uskladnění v kryobance 

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

v Hradištku  

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

a FAO-DADIS 

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

národních koordinátorů v rámci ERFP, jednání Mezivládní technické skupiny pro živočišné 

genetické zdroje, jednání odborných pracovních skupin pro ABS (Access and Benefit Sharing)  

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

legislativním rámci pro využívání genetických zdrojů) 

● 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 

● prezentace genetických zdrojů na výstavě Techagro Brno (stánek s vzdělávacími 

a propagačními  materiály, podávání informací ) 

● prezentace kolekce živých genetických zdrojů na akci Příběh potravin ve VÚŽV Uhříněves 

(výukové a popularizační materiály, diskuse s účastníky) 

● expozice genetických zdrojů na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 

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

a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci  

● kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací   

● zvyšování informovanosti veřejnosti a podchycení veřejného zájmu, zejména u dětí 

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

výukových materiálů  

● doplňování publikací, archivování fotodokumentace, vydávání informačních tiskovin 

a propagačních materiálů pro prezentaci  
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Rada genetických živočišných zdrojů se v roce 2014 sešla jednou, v březnu.   

Většinu aktivit zajišťovaných spolupracujícími institucemi bylo možné vzhledem k dlouhým termínům 

projednávání dotačních zásad smluvně ošetřit až ve II. pololetí, i když byly realizovány s rizikem 

finanční nejistoty podle potřeb jednotlivých plemen již od počátku roku. 

Zahraniční výjezdy - pravidelné výroční jednání Evropského regionálního střediska pro genetické 

zdroje ERFP v Kodani (Dánsko) a jednání Mezivládní technické skupiny Komise genetických zdrojů 

FAO v Římě.  Další zahraniční akcí byla účast na pracovním jednání  Evropské sítě genobank 

(EUGENA) v Amsterdamu (Nizozemsko). 

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. 

Byl zahájen projekt revitalizace české slepice zlaté kropenaté, výkupem násadových vajec od 

chovatelů, centrálním vylíhnutím v MTD Ústrašice, odchovem na školních statcích ČZU v Praze a JČU 

v Českých Budějovicích a následným založením nových chovů, které budou udržovány v systému 

řízeného individuálního připařování, individuální kontroly užitkovosti a následné selekce orientované  

primárně na užitkovost. 

V souvislosti s připravovanou novelou zákona 154/2000 Sb., a ukončením současného cyklu 

Národního programu v roce 2016, byly zahájeny práce na nových metodikách pro jednotlivá 

plemena zařazená do genetických zdrojů, reflektující současný vývoj těchto populací i nové poznatky 

v oblasti konzervačních postupů.  

 

 

PROPAGACE  A VEŘEJNÁ INFORMOVANOST 

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

VÚŽV,v.v.i: se v roce 2014 soustředily na dvě hlavní akce, tj. pořádání naučně-populárního programu 

pro děti  „Příběh potravin“ v Uhříněvsi ve spolupráci se Šlechtitelskou stanicí Selgen a.s., Stupice 

a expozicí živé kolekce plemen genetických zdrojů  VÚŽV na výstavě Země živitelka v Českých 

Budějovicích. 

Problematika genetických zdrojů je 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 říjnu a prosinci 2014 byly uspořádány semináře při příležitosti ukončení výzkumného projektu NAZV 

QI101A164, který poprvé detailně zmapoval užitkové vlastnosti a specifické kvality produktů 

národních plemen králíků, drůbeže, nutrií a přeštického prasete. 
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Činnost ostatních subjektů 

SDRUŽENÍ SRAZ - TOULCŮV DVŮR 

 
Foto ©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 2014 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 zvířat plemen genetických zdrojů na farmě Toulcova dvora ke dni 5. 11. 2014 

Huculský kůň : 12 klisen 

Česká červinka : 1 kráva + 1 vysokobřezí jalovice  

Přeštické prase : 2 prasnice 

Ovce původní valaška : 1 beran, 4 bahnice 

Koza bílá krátkosrstá : 1 kozel, 3 kozy bílé  

Králíci 

- český černopesíkatý  :  1 samec, 4 ramlice 

- český strakáč : 1 samec, 1 ramlice 

- český červený : 1 samec, 2 ramlice  

České husy : 1 houser, 2 husy 

Česká zlatá kropenatá slepice : 1 kohout , 15 slepic  
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Nejvýznamnější akce, jejichž součástí byla prezentace genetických zdrojů: 

 168 výukových programů, kterých se zúčastnilo 2.748 dětí,  

 Pro širokou veřejnost bylo  realizováno celkem 12 výchovných a osvětových akcí, kterých se 
zúčastnilo přes 3 000 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“. 

 

 

   

foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 



 

 
14 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

ÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ KATEDRY ZOOTECHNICKÝCH VĚD NA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTĚ  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

V posledních letech dostál chov zvířat na Účelovém zařízení ZF JU některých změn, došlo 

k reorganizaci struktury chovaných zvířat a chov se zaměřil na česká plemena. Od tohoto rozhodnutí 

nebylo daleko k rozhodnutí chovat i plemena genetických zdrojů. 

O veškerá zvířata se starají studenti v rámci své praxe. Je důležité, aby studenti věděli, že 

v porovnání s kulturními plemeny mají genetické zdroje často nižší užitkovost, zato jsou nositeli genů 

tzv. primitivních vlastností, jež zabezpečují například přirozenou adaptabilitu, dobrou reprodukci, 

odolnost vůči chorobám, lepší využití krmiv místních podmínek. 

Účelové zařízení je otevřeno pro veřejnost v rámci dne otevřených dveří na JU. Je hojně  

navštěvováno mateřskými a základními školami, až po studenty středních a vysokých škol, zájmovými 

kroužky a příměstskými tábory s výkladem. V kampusu JU je i naučná stezka, intenzivně využívaná  

veřejností, s 12 informativními panely včetně prezentace genetických zdrojů zvířat. 

Na střeše zootechnického pavilonu ZF JU jsou umístěna čtyři včelstva včely medonosné kraňské. Med  

potom slouží k propagačním účelům. 

V lednu 2014 byly do Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava zapůjčeny dvě klisny 

plemene slezský norik, které působily na územním pracovišti Srní pro přepravu turistů. Zapůjčení 

klisen bylo pokračováním projektu Návratu koní do lesa a především do národních parků jako 

významné pracovní síly. ZF JU také pořádala 25.5.2014 soutěž chladnokrevných koní o kvalifikaci na 

mistrovství ČR. 

Na výstavu Země živitelka , konané ve dnech 28.8.-2.9.2014, ZF JU zapůjčila do expozic Svazu 

chovatelů prasat a do speciální expozice genetických zdrojů  klisny starokladrubských koní, prasničky 

přeštického černostrakatého prasete, slepice české zlaté kropenky a  přeštické nutrie. 

ZF JU se zapojila v roce 2014 do projektu revitalizace české slepice zlaté kropenaté, zajistila odchov 

kuřat pro nové chovy a návazně se stala i jedním revitalizačních chovů.   

 

Seznam zvířat plemen genetických zdrojů na Účelovém zařízení ZF JU K 31.12.2014 

Slezský norický kůň: 2 klisny 

Starokladrubský kůň: 2 klisny a 1 valach 

Přeštické černostrakaté prase:  10 prasnic a kanec linie Wiskont 30 

Šumavská ovce: 5 bahnic a 1 beran 

Koza krátkosrstá bílá: 2 kozy 

České slepice zlatá kropenatá: 1 2slepic a 2 kohouti 

Česká husa:  4 husy  a 1 houser 

Nutrie:  4 přeštické a 2 standardní 

Králíci: 3 samičky českého luštiče a 1samec českého luštiče 

Česká červinka: chov zajišťuje pro JU ZF Zemědělské družstvo Krásná Hora 

Včela medonosná kraňská: 4 včelstva 
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CENTRUM ROZVOJE CHOVU SLEZSKÉHO NORIKA  

Občanské sdružení Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany se v roce 2014 

soustředilo na práci s veřejností, na prezentační mítinky se zástupci plemen chladnokrevných koní 

chovaných v České republice a na vzdělávací semináře. Svojí osvětu a činnosti směřuje tak, aby 

chladnokrevný kůň v potažní práci byl vnímán jako společník a obnovitelný zdroj energie.  

Projekt „Návrat koní na Šumavu“  

V průběhu ledna 2014 bylo působení realizační skupiny Centra ukončeno, důvodem byla odlišná 

strategie ve výcviku a vytížení koní a obtížná komunikace s druhým realizačním týmem, v projektu 

byl ponechán prostor ASCHK ČR a ZH Písek. 

Sociální hiporehabilitace  

V průběhu roku dochází do lekcí sociální hiporehabilitace děti s vychovateli Dětského domova 

Potštejn a účastní se vědomostních i zručnostních soutěží s koněm v tahu. Součástí sociální 

hiporehabilitace jsou Prázdninové environmentální pobyty s chladnokrevnými koňmi. Workshop pro 

speciální pedagogy a psychoterapeuta novým vychovatelům přinesl praktické dovednosti a nezbytné 

znalosti.  

Vzdělávací kurzy, pracovní deníky, pracovní knížky koní 

Vzdělávací kurzy pro veřejnost pokračují v průběhu roku v individuálně stanovených termínech 

a frekventanti se účastní již s vlastními koňmi a s navyšováním hodin praxe i teorie.  

Workshop pro pracovníky legislativy MZE ČR  

V termínu 28.-29.4.2014 byl uskutečněn workshop za účasti pracovníků MZe, jehož cílem bylo otevřít 

prostor pro stanovení nových možností hmotných podpor v lesnictví, směrovaných na držení a chov 

chladnokrevného koně jakožto šetrné technologie a stanovení podmínek (např. minimální věk koně, 

složení ZV II.st., úroveň vzdělání specialisty koňským potahem). 

Workshop „Slezský norik – farmářský a rekreační kůň“  

Dne 15.11.2014 se uskuteční poslední akce v tomto roce zaměřená na veřejnost. Je pokračováním 

a druhou alternativou projektu „Návrat koní na Šumavu“. Její místo je v obci Neprochovy 

u Horažďovic. Pozvaní jsou i zastupitelé obce Kašperské hory, kteří projevili zájem o realizaci studie 

„Využití národních plemen chladnokrevných koní v regionu Národního parku Šumava“.  

Environmentální výchova 

Základní škola z Malé Skrovnice docestovala do sídla Centra 26.6. t.r. při školním výletě. Výprava 

o dvaceti dětech a pedagozích vyslechla environmentální výklad o důležitosti koně v životním 

prostředí a poté se zúčastnila praktických činností se slezským norikem v potahu a v jízdě na něm. 

Děti obdržely pohledy zvířat v GZ z produkce propagačního oddělení VÚŽV, které si mohly odeslat 

v místě. 
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Přednáška pro ČSOP  

Dne 5.9.2014 při celostátním setkání Českého svazu ochránců přírody v Hradci Králové na Stříbrňáku 

Centrum odprezentovalo formou přednášky, filmu a diskuze význam chladnokrevného koně 

v životním prostředí a význam uchování chladnokrevných plemen v GZ – slezského norika 

a českomoravského belgika.  

  

Foto ©Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany 

24.2.2014 navštívili Centrum studenti z environmentálně zaměřeného lycea gymnaziálního typu 

AEPRON z provincie Maranhao (Brazílie) spolu se  studenty jazykového gymnázia v Hradci Králové. 

Program – prezentace slezského norika jako původního hospodářského plemene a environmentální 

výklad k vizi užití koně.  
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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 

(genomická sbírka).  

CENTRÁLNÍ KRYOBANKA HRADIŠŤKO 

V roce 2014 bylo vráceno do GB 103 ID skotu, které zůstaly nevyužity při regeneraci původních linií 

ČESTR.  V prosinci bylo do karantény předáno 1470 ID býka českého strakatého skotu a 3381 ID 

dvou býků české červinky, 16 embryí české červinky a 70 embryí českého strakatého skotu. Vydáno 

bylo 274 ID českého strakatého skotu a 66 ID české červinky, vše v rámci projektů regenerace 

původních plemen skotu. 

K předání  je dále (leden 2015) připraveno po karanténě z inseminační stanice firmy ERC s.r.o. 255 

ID chladnokrevných plemen koní, získaných odběrem dvou hřebců českomoravského belgika dvou 

hřebců slezského norika, a 280 ID starokladrubského koně. 

Z inseminační stanice společnosti Genoservis a.s., Grygov se podařilo vykoupit a uložit v genobance 

1158 ID od osmi plemenných kozlů pocházejících z 80. let minulého století, včetně již zaniklé linie 

Bubin. Dalších 400 ID nových kozlů zařazených do plemenitby v r. 2014 je připraveno v karanténě 

a bude  nakoupeno od Svazu chovatelů ovcí a koz z IS Chorušice.    

KONZERVAČNÍ NUKLEUS VUŽV UHŘÍNĚVES – NETLUKY  

Z výplachů embryí od dvou dárkyň bylo získáno a uloženo v genobance 16 embryí české červinky 

schopných kryokonzervace. 

V Inseminační stanici společnosti CRV Zásmuky (ISB) bylo odebráno pro uložení v genobance 1746 

inseminačních dávek ID býka  st. reg. BRY 013  a 1635 ID do býka st. reg. PO 009, odchovaných v 

konzervačním nukleu české červinky VÚŽV Netluky. 

Z konzervačního nukleu ČESTR bylo předáno do genobanky 1470 ID býka  st.reg. CSM 366 a pro 

genobanku bylo z výplachů  získáno 70 embryí. 

KRYOBANKA A IS KOSTELEC NAD ORLICÍ 

V roce 2014 bylo od kanců plemene přeštické černostrakaté, st. reg.ARR 25, ARR 29, MSP 21, PIT 

259, PIT 272 a WSN 31, pocházejících ze šlechtitelského chovu  VÚŽV v Kostelci nad Orlicí odebráno 

a zamraženo 1020 pejet semenných dávek pro genobanku. 

Vydáno bylo  pro využití ID k pokusu o obnovení  linií Matěj a Apolon celkem 87 ID kanců plemene 

přeštické černostrakaté st.reg. APN 224,APN 228, MEJ 125 a MEJ 127. 

Inseminační stanice malých přežvýkavců zajistila dále odběr 25 ID ovce šumavské ( beran SAMBIK 

31008031) a 43 ID ovce valašské  (19 ID beran JURKO 71652031 a  24ID beran PORTÁŠ 30986031)   
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INVENTARIZACE KRYOMATERIÁLU  

Tab.1  Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu k 31.12.2014 (včetně karantény) 

Centrální kryobanka Hradišťko  

Plemeno 
Embrya 
počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 

česká červinka 301 12 12 413 (+ 3381) 

český strakatý skot 1 230 27 15 751 (+ 1470) 

starokladrubský kůň 0 31 1407 (+ 280) 

huculský kůň 0 6 340 

slezský norik 0 13 591 

českomoravský belgik 0 8 542 

přeštické prase 0 33 159 ID + 434 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 14 143 (+ 1185) 

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 7798 pejet 

prase CVM 0 8 668 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 12 213 

koza hnědá krátkosrstá 0 3 75 

šumavská ovce 0 46 774 

valašská ovce 0 15 283 

Tab. 2 Genomická sbírka,  genobanka VÚŽV,v.v.i. 

Druh a plemeno Počet vzorků 

Skot :  česká červinka 494 

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

          český strakatý skot  3912 

Prase: černostrakaté přeštické          50 

Ovce:  šumavská ovce 2462 

          valaška 429 

          zušlechtěná valaška 161 

Kozy:  bílá krátkosrstá koza 1358 

          hnědá krátkosrstá koza 701 

Koně:  starokladrubský kůň 667 

          slezský norik 365 

          českomoravský belgik 487 

          huculský kůň 246 

Drůbež: česká zlatá kropenka 395 

          česká husa 159 

 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 
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PRACOVIŠTĚ VÚRH VODŇANY - KRYOKONZERVACE SPERMATU RYB  

V roce 2014 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu GZ ryb: Jihočeského lysce BV, Milevského 

lysce MV a Vodňanského sumce SuV. Zmrazuje se 10 ml spermatu od 1 mlíčáka, zmrazování je 

prováděno v kryoautomatu Planer Kryo 10 series III (Planer, UK), v 2 ml kryozkumavkách se 

zmrazovaným objemem 1 ml.   

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

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

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

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 31 1031 1998, 1999, 2006,2014 

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 42 523 2005, 2007,2014 

Mariánskolázeňský 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 11 20 2000 

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

Vyza velká čistý druh 6 840 2000, 2011, 2013 

Pstruh obecný f. potoční Šumavská populace 43 414 2005, 2006, 2008, 2009 

Pstruh duhový 
PdD 75 30 350 2009, 2011 

PdD 66 „kamloops“ 15 150 2010 

Síh maréna čistý druh 16 151 2012, 

Síh peleď čistý druh 16,MIX1-5 142,100 2012, 2013 
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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 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 (inseminace a výplachy 

embryí, embryotransfery, odchov plemenných býků) 
plemenářské služby - pobyt plemenných býků v inseminační stanici, výroba a konzervace ID 

býků, výroba a konzervace embryí  

681 587 

 
829 314  

 

Konzervační nukleus přeštického prasete a IS malých přežvýkavců  
Kostelec nad Orlicí (výroba a distribuce ID kanců a beranů, odchov plemenných kanců) 

323 117 

Materiál pro konzervaci a genotypizaci (chemikálie, laboratorní pomůcky) dusík 
251 234 

34 679  

Ostatní spotřební a kancelářský materiál 47 183 

Ostatní externí služby (vyšetření zvířat, licentace a průkazy původu, zápůjčky zvířat - 

expozice Země živitelka) 
10 466 

Výkup ID kozlů a embryí červinek, výroba ID hřebců STKL 

205 552 

38 720 
 126 107 

Činnosti Národního programu zajišťované dalšími subjekty formou kooperačních smluv  
(chovatelské svazy, univerzity apod.) 

2 850 029 

Vlastní služby (dokumentace, reprostudio, IT, poštovné) 60 631 

Cestovní náklady a vnitrozemská doprava (včetně dopravy zvířat na výstavy) 138 143 

Poplatky (ERFP) 67 200 

Odpisy (vybavení genobank Uhříněves a Kostelec aj.) 140 106 

Režie 509 523 

Osobní náklady 686 413 

Celkem zajištění Národního programu 7 000 000 
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Tab. 5 Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2014 

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

SKOT                       česká červinka   1 373 000  PRASE přeštické    2 284 000 

kráva  BTPM  81 8 500 688 500   prasnice 400 4 000 1 600 000 

jalovice od 7.měsíce 53 6 500 344 500   kanec 76 9 000 684 000 

jalovička - tele 40 4 000 160 000      

plemeník v chovu 10 18 000 180 000  KRÁLÍCI   244 000 

SKOT                                   ČESTR    156 700   morav.bílý hn. 74 300 22 200 

kráva v KU mléč. užitkovosti 6 12 000 72 000   český luštič 95 300 28 500 

jalovice od 7. měsíce 9 7 500 67 500   morav. modrý 154 200 30 800 

jalovička - tele 4 4 300 17 200   český strakáč 298 200 59 600 

   1 529 700   český albín 173 200 34 600 

KOZY bílé 2 152 750 1 614 000   český červený 117 400 46 800 

KOZY hnědé  1 002 750 751 500   černopesíkatý 43 500 21 500 

   2 365 500      

OVCE                             šumavka   1 166 100  NUTRIE      122 600 

bahnice (plem.chov) 1 015 700 710 500   standard 96 600 57 600 

bahnice v ostatních chovech 1 139 400 455 600   stříbrná 43 600 25 800 

                                      valaška 657 1 000 657 000   vícebarevná 49 800 39 200 

   1 823 100      

DRŮBEŽ         česká slepice ČZK 221 300 66 300  RYBY   3 740 000 

                              česká husa 187 500 93 500    kapr 14 85 000 1 190 000 

   159 800    pstruh duhový 4 180 000 720 000 

KONĚ                  starokladrubský   354 000    pstruh potoční 4 140 000 560 000 

klisny ohřebené     2 9 000 18 000    lín 8 80 000 640 000 

klisny v altern.připařování 25 12 000 300 000    sumec 1 105 000 105 000 

hřebec/max.3 nejlepší 2 18 000 36 000  síh maréna 1 105 000 105 000 

                                         hucul   392 000    síh peleď 2 105 000 210 000 

klisny 38 10 000                                         380 000    jeseter 2 105 000 210 000 

hřebec 1 12 000 12 000    vyza 0  0 

                                   ČM belgik   744 000      

klisny ohřebené 72 9 000 648 000  VČELY   357 300 

klisny v altern. připařování 5 12 000 60 000    plem.matka a 45 3 600 162 000 

hřebec/max.3 nejlepší 2 18 000 36 000    plem.matka b 58 1 100 63 800 

                                slezský norik   777 000    plem.matka c 57 700 39 900 

klisny ohřebené 77 9 000 693  000    plem.matka d 55 450 24 750 

klisny v altern. připařování 4 12 000 48 000    plem.matka e 191 350 66 850 

hřebec/max.3 nejlepší 2 18 000 36 000  CELKEM 14 893 000 

   2 267 000    
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Stav ochrany a využití plemen uznaných genetických zdrojů 

SKOT 

Česká červinka (ČČ) 

 
foto: ©Sdružení SRAZ 

Stav populace 

V roce 2014 se registruje v Národním programu 

sedm nových chovatelů, tři chovatelé s chovem 

končí.  Z celkového počtu 30 registrovaných chovů je 

dvacet pět chovů  prostých nákazy IBR, čtyři chovy 

jsou  ozdravené a jeden chov je IBR pozitivní. Během 

roku došlo k brakaci starých a IBR pozitivních kusů 

krav.  

Stavy jednotlivých kategorií zvířat, uznaných jako 

genetický zdroj a zapsaných v oddíle A Plemenné 

knihy české červinky, ve stávajících třiceti chovech 

k 31.10.2014 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab.6  GZ české červinky 

krávy 
jalovice 

nad 6 měs. 
jalovičky            
do 6 měs. 

býci plemenní CELKEM k 31.10.2014 

92 60 43 10 205 

Plemeníci v chovu  - vývoj linií    

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

012, PPC 312, PPC 323, PPC 418, PPC 438,  PO 007, LAD 002  a UL 005). 

V inseminaci jsou používány hlavně inseminační dávky (ID) býků:  BRY 003, BRY006, BRY008, 

PO004, LAD 002, UL 005. Zástupci linie BRYLANT a POLAK jsou bez podílu cizích plemen, zástupce 

linie URAL je červinka bez podílu cizích plemen a bez podílu plemene angler. Jedině býk linie LAD má 

tří procentní podíl českého strakatého skotu.   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). 

 

Linie BRYLANT a POLAK 

 V červenci 2014 v Odchovně plemenných býků v Osíku u Litomyšle (OPB) prošli Základním výběrem 

dva býci následně registrovaní jako BRY 013 (číslo 501203 11, narozený 24. 6. 2013) a PO009 (číslo 

501 209 011, narozený 7. 7. 2013). V inseminační stanici býků (ISB) byli odebíráni do prosince 2014. 

Po karanténě je do genobanky (GB) počátkem roku 2015 předáno 1746 ID býka st. reg. BRY 013 a 

1635 ID býka st.reg. PO 009. 
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Oba nově licencovaní býci jsou bez podílu cizích plemen a po odběru semene jsou umístěni ve 

stádech s přirozenou plemenitbou. 

Tab.7  Protokol ze základního výběru býků české červinky 

Linie Číslo   býka 
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CZ000501203 
011 

24.6.2013 BRY 003 85 87 84 83 84 84,8 G+ 393 484 117 124 

Polak 
CZ000501209 
011 

7.7.2013 
PO  
004 

84 80 83 78 75 80,6 G+ 380 427 115 120 

 

nově vybraní  a zakonzervovaní býci linií BRY 003 a PO 009 

foto: Ing. D. Kolářová 

Kontrola užitkovosti ( KU ) 

Do kontroly mléčné užitkovosti jsou zapojeny tři chovy.  
 
Tab.8  Průměrné hodnoty KU mléka ve 200 laktačních dnech (n=8) 

pořadí laktace mléko (Kg) tuk (%) bílkoviny (%) 

I. 2696 3.84 3.62 

II. 3223 3.79 3.52 

III. 4487 3.61 3.36 

 

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

Tab.9  Průměrné hmotnosti podle pohlaví uvedené v kilogramech 

pohlaví počet 
 přírůstek od 

narození 

 hmotnost 

při narození 120 dnů 210 dnů 365 dnů 

jalovice 8 1,059 25  243,8  

býci 9 1,149 28  270,3  
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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 dvou dárkyň ze dvou 

chovů (Netluky - farma VUŽV,v.v.i. a Lány ŠZP ČZU). Získalo se 16 embryí schopných kryokonzervace.  

 

Tab. 10  Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2014  

registr býka UL 005 PO 004 BRY 003 BRY 006 BRY008 BRY009 LAD002 Celkem 

kryokonzervovaná embrya 4 118 39 69 16 3 17 266 

 

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

a veterinární v Lanškrouně 8 kryokonzervovaných embryí po otci PO 004. Ze všech přenosů zabřezla 

pouze jedna příjemkyně, narozena jalovička. 

 

 

Plánované aktivity projektu regenerace pro rok 2015 

 Vypláchnut a uložit embrya hlavně od každého  nově oteleného zvířete a rozšířit spolupráci i 

na další chovy. 

 Odchovat pokračovatele býků linie LAD a linie URAL a odebrat  jejich  ID. 

 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.   

 

 

Nový marketingový produkt – maso české červinky 

Firma Agrofinance a.s. Hostín si vybudovala 

vlastní síť odběratelů - produkce masa 

z býčků a volků české červinky pod značkou:     
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Český strakatý skot   

 
nově vybraný a zakonzervovaný býk CSM 366 
foto: Ing. D. Kolářová 

Stav populace 

V roce 2014 je registrováno devět chovů zvířat ČESTR, 
uznaných jako genová rezerva (GZ). Jeden chov je IBR 
ozdravený, ostatní jsou IBR prosté. 
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.  
U všech prvotelek GZ je proveden lineární popis 
zevnějšku za účelem selekce a možného srovnání se 
současnou populací českého strakatého skotu. 
Stavy jednotlivých kategorií zvířat k 31.8.2014 a celkový 
počet zvířat jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab.11  GZ ČESTR 

 krávy jalovice nad 6 měs.  jalovičky do 6 měs.  CELKEM k 31.10.2014 

21 16 8 45 

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

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

pro český strakatý skot vybíráni v odchovných zařízeních plemenných býků. 

V červnu 2014 v  OPB v Osíku u Litomyšle prošel  Základním výběrem  býk, následně registrován jako 

CSM 366 (číslo 501186 11,  narozený 18.5.2013). V ISB byl odebírán do prosince 2014. Po měsíci 

karantény je do GB předáno 1470 ID. Pro obnovu posledních dvou linií býků uznaných jako původní 

zbývá odchovat a odebrat nové býčky po otcích  MKM 220 a BO 824. 

 

Tab.12  Protokol ze základního výběru býka českého strakatého skotu 
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Embryotransfery  a kryokonzervace 

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

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

Tab.13  Embrya uložená v genobance v rámci projektu regenerace v letech 2010-2014  

registr býka 
ME 

075 

HB 

185 

HB 

207 

FAN 

182 

LC 

294 

CSM 

342 

MKM 

220 

BO 

824 

FAN 

195 

ME 

170 

ME 

184 
CELKEM 

kryokonzervovaná 
embrya 

51 77 13 50 2 33 30 24 35 10 4 329 

 

Embrya uvolněná v roce 2014 
 

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 jsou čtyři embrya, březí zůstaly dvě příjemkyně. Narozená 

jsou dvě telata jalovičky po otci FAN 182. Ostatní nepoužitá embrya  se budou přenášet v roce 2015. 

 

V plemenitbě zemského chovu i konzervačního nukleu působí pouze mladí, nově odchovaní býci. 

ID dříve odebraných býků jsou v inseminaci použity již jen za účelem odchování pokračovatele 

původní linie. Jedná se pouze o ID býků st.reg. HB 207, BO 824, ME170, MKM 220. Selekcí se 

postupně eliminují zvířata s hrubými vadami zevnějšku. Z toho důvodu je dočasně pozastaven prodej 

jalovic narozených po ID dříve odebraných býků.  

 

Dodržují se opatření navržená garantem plemene: 

 každoročně vybrat pro plemenitbu 2 – 3 býky různých linií od nejlepších krav z GZ  

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

 u všech prvotelek provádět lineární popis zevnějšku bonitérem ČMSCH, a.s.  

 jednou za rok provést hodnocení stáda a stanovit další postup. 

 

Kontrola užitkovosti  

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

konzervačního nukleu ČESTR. Porovnání průměrných ukazatelů mléčné užitkovosti za rok 2014 ve 

100, 200 a 305 dnech mezi dojnicemi GZ českého strakatého plemene a C100 jsou uvedeny 

v následující tabulce.  

 
Tab.14  Kontrola užitkovosti krav českého strakatého plemene GŽZ (n=8)a C100  

  100 dnů laktace 200 dnů laktace 305 dnů laktace 
rozdíl 

pořadí 
laktace 

GZ C 100 GZ C 100 GZ C 100 

mléko     
(kg) 

bílk.             
( kg) 

mléko     
(kg) 

bílk.             
( kg) 

mléko     
(kg) 

bílk.             
( kg) 

mléko     
(kg) 

bílk.             
( kg) 

mléko     
(kg) 

bílk.             
( kg) 

mléko     
(kg) 

bílk.             
( kg) 

mléko     
(kg) 

bílk.             
( kg) 

1. 2036 71 2428 82 4569 164 4950 172 6652 242 6760 250 108 8 

2.a další 3003 103 3018 94 5272 185 6245 207 7689 272 8456 305 767 33 
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Plánované aktivity v roce 2015 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 ID 

 V plemenitbě GZ 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  (PC) 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace 

V roce 2014 dosáhl počet prasnic plemenného jádra 

498 prasnic a 73 kanců. V porovnání s předchozími 

roky tak došlo k výraznému zvýšení početního stavu.   

Šlechtitelskou základnu tvořilo 20 chovů, do 

Národního programu se zapojilo 5 nových chovů.  

Seznam chovů registrovaných v Národním programu 

v roce 2014  je uveden v tabulce. 

 

Tab. 15. Seznam chovů zapojených do NP a počet prasnic v těchto chovech v roce 2014  

(nové chovy jsou označené *) 

Podnik Chov 

Průměrný 

počet prasnic 

v roce 2014 

Počet prasnic 

k 31.12.2014  

Medito s.r.o. Doubravčany 8 9 

Jihočeská univerzita Školní statek 8 10 

Vávra Ladislav * Vávra Ladislav 3 7 

Žihelský statek a.s. Velká Černá Hať 44 59 

Agrowild N. Ves s.r.o. * Prameny 5 7 

ZD Mladotice Mladotice 79 80 

VÚŽV Praha Kostelec nad Orlicí 11 9 

Miloš Švec Běleč nad Orlicí 11 17 

Petra Hudečková Trnava 4 8 

Zemet s.r.o. Tečovice Mysločovice 28 24 

Zemas a.s. Terezín 95 144 

Pavel Kostrbel Tučapy u Holešova 15 10 

Ing. Marián Sedlář Pod lesem Cvrčovice 11 44 

Chovservis a.s. Radostov 19 24 

Blanka Moresová Milotice 7 13 

Selvem s.r.o. Hrušky 8 9 

Korneliusz Walek Skorošice 5 5 

Lescus s.r.o.* Uhřice 2 7 

Mikagro s.r.o. * Mikalka  8 

Martin Hladký Brankovice 3 4 

 

Věková struktura populace PC v roce 2014 byla následující: zapuštěné prasničky tvořily 27,5 %, 

prasnice na 1. a 2. vrhu 42 %, prasnice na 3.až 5. vrhu tvořily 23,5 % a prasnice na 5. a dalším vrhu 

7 % populace plemenic. V porovnání s rokem 2013 se snížil podíl zapuštěných prasniček a zvýšil 

podíl prasnic na 1. a 2. vrhu i na 3.-4. vrhu. Tato změna odpovídá vyššímu podílu zařazování nových 

prasniček do chovu v předchozích letech.  
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Reprodukční užitkovost prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech v roce 2014 

Průměrně bylo dosaženo 10,4 všech narozených selat, 9,7 živě narozených a 8,9 dochovaných 

selat/prasnici/vrh. Průměrná délka mezidobí činila 167,7 dne a mléčnost 56,6 kg. Uvedené ukazatele 

reprodukce jsou na téměř shodné úrovni jako v roce 2013, pouze průměrný počet všech narozených 

selat se snížil o 0,4 selete/vrh, avšak počet dochovaných selat/vrh je shodný jako v roce předchozím. 

Počet vrhů/prasnici/rok dosáhl úrovně 1,8 vrhu.  

Z celkových 675 vrhů bylo 537 vrhů čistokrevných a 138 hybridních. V posledních čtyřech letech 

docházelo ke zvyšování podílu čistokrevných vrhů. V roce 2010 byla pouze polovina vrhů 

čistokrevných, v roce 2012 to bylo 76 % a v roce 2013 88,5 % vrhů. V roce 2014 došlo k mírnému 

snížení podílu čistokrevných vrhů na 79,5 %.  Zabřezávání prasnic bylo na úrovni 79,8 % v přirozené 

plemenitbě a 52,9 % v inseminaci. Podíl inseminace se v roce 2014 v porovnání s rokem předchozím 

zvýšil na 44,5 % a naopak se snížil podíl prasnic v přirozené plemenitbě. Průměrný počet živě 

narozených selat/vrh v přirozené plemenitbě byl 9,9 ks, v inseminaci 9,3 ks.   

V chovech PC bylo celkem odchováno 292 prasniček a 46 kanečků a klasifikováno (s posouzením 

TKZ) 164 prasniček a 16 kanečků.  V porovnání s rokem 2013 bylo klasifikováno o 53 prasniček více, 

avšak o 6 kanečků méně.  

Užitkovost odchovaného potomstva dosáhla v roce 2014 následujících hodnot: průměrný denní 

přírůstek u prasniček dosáhl 540 g (korekce na 90 kg živé hmotnosti), u kanečků 540 g. (korekce na 

100 kg živé hmotnosti). Podíl libového masa klesl u prasniček na hodnotu 58,4 % a u kanečků se 

zvýšil o 0,6 %  na hodnotu 59,6 %. Zároveň byla u obou pohlaví zjištěna výška špeku na téměř 

shodné  úrovni (prasničky 1,12 cm, kanečci 1,11 cm).  

Počet a zastoupení kanců podle genealogických  linií v roce 2014 je uveden v tabulce 16.  Zastoupení 

v jednotlivých liniích se oproti roku 2013 změnilo. V liniích Sokolík, Pirát a Viskont se počet kanců 

zvýšil díky odběru ejakulátu kanců v ZD Mladotice a následné inseminaci prasnic v chovech v Kostelci 

a Radostově, kanci narození po tomto zásahu byli v roce 2014 zařazeni do plemenitby.  

V roce 2014 byla v chovu ing. Sedláře ve Cvrčovicích provedena inseminace kryokonzervovaným 

semenem kanců linií Matěj a Apolon za účelem obnovy daných linií. Po těchto inseminacích byla 

diagnostikována březost pouze u jedné prasnice inseminované semenem kance linie Apolon, na 

podzim 2014 se narodila dvě selata-prasničky. V chovu v Kostelci nad Orlicí bylo pro inseminaci 

použito  kryokonzervované  semeno kanců linií Sudet a Sáčko. Po těchto inseminacích nebyla zjištěna 

ani jedna březost.  

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 2013 byl odchován téměř 

shodný počet prasniček, kanečků bylo více o 12 ks.  

Užitkovost odchovaného potomstva dosáhla v roce 2014 následujících hodnot: průměrný denní přírůstek 

u prasniček dosáhl 536 g (korekce na 90 kg živé hmotnosti), u kanečků 574 g. (korekce na 100 kg 

živé hmotnosti). U prasniček i kanečků došlo k mírnému snížení podílu libového masa, u prasniček na 

hodnotu 59 % a u kanečků na hodnotu 59 %. Zároveň byla u obou pohlaví zjištěna výška špeku na 

vyšší úrovni v porovnání s předchozím rokem (prasničky 1,05 cm, kanečci 1,16 cm).  
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Tab. 16 Seznam kanců podle genealogických linií k 31.12.2014 

Linie Zkratka Kanec Počet 

Akoga AKG 28, 43, 47, 53, 54, 56, 60 7 

Amperor ARR 25, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43 11 

PC Mason MSP 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31 7 

Pirátek PIT 255, 259, 260, 261, 264, 268, 270, 271, 272, 273, 281   11 

Pirát PTT 21, 23, 24, 25, 26, 27 6 

Sáčko SC 153, 158, 159, 161, 163, 165 6 

Sudet SDE 51, 52, 53 3 

Sokolík SOK 295, 296, 297, 298, 299, 300 6 

Viskont VKT 193, 194, 195, 196 4 

Wiskont WSN 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46 12 

celkem 73 

 

V roce 2014 byla zástupci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Chovservisu a.s., 

Plemenářských služeb a.s., Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Svazu chovatelů prasat 

projednána úprava metodiky chovu přeštických prasat a předložena chovatelům. 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. 

Prezentace plemene probíhá v rámci Klubu chovatelů přeštických prasat o.s., prostřednictvím 

webových stránek http://www.prestici.websnadno.cz. 

Nukleový chov v Kostelci nad Orlicí  jako PRRS prostý je určen primárně pro produkci 

inseminačních dávek kanců vhodných pro ostatní chovy GZ pro řízené připařování. Další část dávek je 

zamrazena pro genobanku. Pro ostatní chovy GZ jsou určeni i vyprodukovaní plemenní kanci. 

V roce 2014 chov zahrnoval 13 plemenných kanců a 10 prasnic. Od  prasnic bylo získáno 23 vrhů, 

z narozených selat bylo 25 prasniček a 3 kanečci klasifikováni a uznáni jako plemenný materiál. 

K plemenitbě bylo využíváno 7 kanců, od kterých bylo získáno celkem 1020 inseminačních dávek 

(pejet), které byly uloženy do kryobanky. 5 kanců bylo v průběhu roku prodáno do dalších 

zemědělských podniků, 2 kanci byli vyřazeni z chovu.  

351 inseminačních dávek bylo distribuováno do 5 chovů genetického zdroje.  
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KONĚ  

Starokladrubský kůň  

Velikost populace starokladrubských koní v České republice v posledních letech stagnuje, ani v roce 

2014 již nedošlo ke znatelnému nárůstu. Stav plemenných koní (plemenní hřebci a chovné klisny) se 

rovněž výrazně nemění. Ve stavu je (k 31.12.2014) 46 plemenných hřebců (23 běloušů, 23 vraníků) 

a 501 chovných klisen (240 bělek, 261 vranek), do genetických zdrojů je zařazeno 44 hřebců – 21 

běloušů a 23 vraníků a 346 klisen (69%) – 155 bělek a 191 vranek. 

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 14 12 26 9 11 20 23 23 46 

Z nich v GZ  13 12 25 8 11 19 21 23 44 

Chovné klisny  67 77 144 173 184 357 240 261 501 

Z nich v GZ  53 74 127 102 117 219 155 191 346 

Odchov ročník 2014 35 24 59 17 32 49 52 56 108 

Odchov ročník 2013 15 21 36 30 23 53 45 44 89 

Odchov ročník 2012 26 29 55 28 28 56 54 57 111 

Výcvik ročník 2011  21 25 46 35 24 59 56 49 105 

Ostatní ročník 2010 11 17 28 41 34 75 52 51 103 

Ostatní ročník 2009 6 9 15 45 37 82 51 46 97 

Ostatní ročník 2008 3 6 9 28 39 67 31 45 76 

Ostatní ročník 2007 2 8 10 43 36 79 45 44 89 

Ostatní ročník 2006 5 1 6 38 32 70 43 33 76 

Ostatní ročník 2005 1 0 1 33 27 60 34 27 61 

Starší koně  2 2 4 128 152 280 130 154 284 

Celkem  208 231 439 648 659 1307 856 890 1746 

 

Graf 1   Vývoj početního stavu populace STKL 
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Tab. 18  Stav populace GZ v r. 2014 a vývoj v letech 2005-2014 

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 

2014 19 (8 + 11) 220 (1014 + 116) 392 (196 + 196) 202 

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) 

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

 

Plemenní hřebci 

V roce 2014 uhynuli plemenní hřebci: Generale Energica II, Favory Falstra XXVI, Sacramoso Energica L 

Solo Mirha XXI, Romke Elevace IX a z plemenitby byl vyřazen Sacramoso Rosa IX (kastrace ze 

zdravotních důvodů).   

V roce 2014 se narodil pouze 1 hřebec – zástupce kmene Generale. Hřebci tohoto kmene bylo v sezóně 

2014 zapuštěno 17 klisen. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. drží jednoho nadějného mladého 

hřebce jako rezervu pro chov, šest hřebečků je v odchovu hřebčína. Tomuto klasickému kmenu je třeba 

v nadcházejících letech věnovat zvýšenou pozornost.  

8 hřebců se narodilo ve kmeni Generale Generalissimus. Hřebci tohoto kmene byly v sezóně 2014 

zapuštěny 3 klisny. 10 hřebečků tohoto kmene je v hřebčíně v odchovu, jeden nadějný mladý hřebec je 

rezervou pro chov. 

Ve kmeni Favory  byl zařazen plemenný hřebec Favory Fiona XXVIII. Od plemenného hřebce Favory 

Albuza XXVII 2014 byly zhotoveny zmražené inseminační dávky. V roce 2014 se narodili celkem 3 

hřebci, náležející ke kmeni Favory. Hřebci kmene Favory bylo v roce 2014 zapuštěno 12 klisen. 

Ve kmeni Romke se narodilo 5 hřebečků, 11 klisen bylo zapuštěno plemennými hřebci tohoto kmene.           

V hřebčíně byla plemennému hřebci Romke Eleja X dána v posledních letech větší příležitost se uplatnit 

v chovu - v odchovu je 9 hřebečků. 

Narodilo celkem 5 hřebečků kmene Rudolfo . Zapuštěno bylo celkem 11 klisen hřebci tohoto kmene. 

7 hřebečků kmene Rudolfo je v odchovu hřebčína.   
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Graf 2  Složení aktuální hřebčí populace (podíl linií) 

 

 

 

Mateřská populace  

 

Graf 3   Složení populace klisen (podíl rodin) 

 
 
 
 
Z čistokrevných klasických rodin je nutné sledovat početní stav klisen podrodiny Almerina-Aluta „P“ 

a Rava-Ravana. Případně zapouštění klisen těchto rodin i u privátních majitelů podpořit. 
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Výsledky reprodukce  

V roce 2014 se narodilo v NHK 64 živých hříbat, před odstavem bylo registrováno 60 hříbat. 

V privátním chovu přetrvává tendence zapouštět méně klisen, v roce 2014 se živě narodilo 50 hříbat, 

registrováno bylo 49. To je za uplynulé desetiletí druhý nejmenší počet narozených hříbat. 

V roce 2014 už bylo opět zapuštěno v PCH více klisen (74), z toho 28% (21klisen) inseminací čerstvým 

semenem – příznivě mohl zapůsobit fakt, že pro tuto sezónu byli po několika letech obměněni plemenní 

hřebci na stanici Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p. (inseminace čerstvým spermatem). 

Rekapitulace: 

Celkem bylo v roce 2013 zapuštěno 157 klisen z celkového stavu 499 chovných klisen – to je 31%, z nichž se 

narodilo 114 hříbat. Počet aktivních plemeníků v populaci, tj. plemenných hřebců s narozeným potomstvem 

v roce 2014, je 32. 

V roce 2014 bylo celkem zapuštěno 186 klisen z celkového stavu 501 (37%). Celkové procento 

zapuštěných klisen se oproti roku 2013 mírně zvýšilo, i v roce 2014 byl významně vyšší podíl klisen 

v majetku NHK (60%), privátní chovatelé nechali zapustit klisen poměrně méně (40%). 

 

 

Graf 4  Reprodukční aktivita klisen 

 

 

 

Výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců ve Slatiňanech, 13.–14.5.2014 

Ke zkouškám výkonnosti bylo předvedeno 9 hřebců, 6 běloušů v majetku Národního hřebčína Kladruby 

nad Labem, s.p.o., 3 hřebci privátních chovatelů (2 bělouši, 1 vraník).Šest hřebců úspěšně absolvovalo 

výkonnostní zkoušky a splnilo podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců. Hřebec Favory Fiona XV – 

43 byl zapsán do plemenitby jako 2039 Favory Fiona XXVIII, hřebec Solo Fasciola XVII – 64 byl zapsán 

do plemenitby jako 2033 Solo Fasciola XXXI. 

 

Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen ve Slatiňanech, 16.–17.9.2014 

Ke zkouškám výkonnosti nastoupilo 15 klisen, z toho11 v majetku Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem, s.p.o. (1 bělka a 10 vranek) a 4 klisny privátních chovatelů (2 bělky a 2 vranky). Na základě 

výsledků zkoušek a zhodnocení rodokmenu byly do HPK zařazeny 3 klisny, do PK 9 klisen, 2 klisny 

nesplnily stanovené parametry standardu pro KVH a byly zařazeny do 1.PPK. Jedna klisna nebyla 
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k výkonnostním zkouškám doporučena z důvodu špatné kondice a téměř nevyjádřeného typu. Všechny 

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

genetického zdroje. 

 

Testační odchovna starokladrubských hřebečků v Nebanicích 

Dne 28.5.2014 proběhla závěrečná testační zkouška 10 tříletých hřebců (ročník 2011) v testační 

odchovně v Nebanicích. U hřebečků byl posouzen vzrůst, mechanika pohybu ve volnosti, plemenný 

typ a pohlavní výraz, exteriér. 

 

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

Pravidelné jarní třídění starokladrubských koní proběhlo v hřebčíně ve Slatiňanech 15.5.2014, 

v Kladrubech nad Labem dne 16.5.2014. Podzimní třídění ve Slatiňanech 3.10.2014, v Kladrubech nad 

Labem z důvodu probíhající rekonstrukce hřebčína dne 3.11.2014. Předmětem třídění byla především 

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

k absolvování zkoušek výkonnosti. 

 

V rámci probíhajícího výzkumného projektu „Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH 

Kladruby“ byly provedeny kontrolní odběry spermatu čtyř hřebců (1029 GSS Aversa XLIV, 1651 Favory 

Albuza XXVII, 1425 Solo Siria XXIX a 1653 Siglavi P.M. XI) a tato příležitost byla využita ke zhotovení  

280 ID pro uložení v genobance. 

 

Prodej starokladrubských koní v roce 2014 (v ks) 
V roce 2014 činil export 31 koní, tj.  27% všech prodaných koní. Z nich bylo 18 koní v majetku 
Národního hřebčína a 13 privátních. 
 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene 

- aktualizace internetových stránek www.nhkladruby.cz: 1x ročně (leden 2014) v rozsahu: 

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

fotografií) 

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

c) všechny dokumenty k chovu (Řád PK, chovatelský a šlechtitelský program, disciplíny zkoušek 

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

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

e) přehled služeb hřebčína, včetně nabídky připouštění hřebců 

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

 

- účast starokladrubských koní na výstavách a jiných veřejných akcích: 

Účast na mezinárodní výstavě koní Pferd-Bodensee, Friedrichshafen, SRN, 14.-16.2.2014 

Účast koní na galavečeru Koně na Žofíně 2014, 1.3.2014  

Přehlídka koní určených k prodeji – Heřm. Městec, Slatiňany, 29.3.2014 

Dámský den ve Slatiňanech, 5.4.2014 

Vystoupení v rámci „International Wiesbadener Pfingst Turnier“ SRN, 6.-9.6.2014 

Účast na 500. výročí hřebčína Marbach, SRN, 3.-6.7.2014  

Účast na Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek 5.-6.7.2014 

Účast šestispřeží na akci Josefkol 2014 – Čechy pod Kosířem, 31.7.2014 

http://www.nhkladruby.cz/
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Dámský den ve Slatiňanech, 16.8.2014 

Účast na vernisáži výstavy „Zapřažená krása“ Praha, 19.8.2014 

Účast na Chovatelském dnu v ZH Písek, 23.8.2014 

Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 28.8.-2.9.2014 

Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“, 5.-7.9.2014, v Lysé nad Labem, 19.-21.9.2014 

Účast na Hengstparade v hřebčinci Redefin, SRN, 26.-29.9.2014 

Účast slavnostního spřežení na Velké pardubické steeplechase, 12.10.2014 

Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem, 18.10.2014 a v Heřmanově Městci, 8.11.2014 

Účast na výročí Hradní stráže – Pražský hrad, 5.12.2014 

 
chovatelské akce: 
 Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců ve Slatiňanech, 13.-14.5.2014 
 Jarní třídění koní ve Slatiňanech, 15.5.2014, v Kladrubech nad Labem, 16.5.2014 
 Den koní Slatiňany, 17.5.2014 
 Hodnocení hřebečků v TO Nebanice, 28.5.2014 
Velký jezdecký den ve Slatiňanech, 28.6.2014     
 Zkoušky výkonnosti klisen Slatiňany, 16.-17.9.2014 
 Podzimní třídění koní Slatiňany, 3.10.2014,  Kladruby n. L., 5.11.2014 
 
- publikace: 
 Hlavní plemeníci hřebčína v Kladrubech nad Labem v letech 1986 – 2012 
 Jezdectví – články o NH Kladruby n. L. 
 
- přednášky a semináře: 
 Kočárové soustředění Slatiňany, 26.-27.1.2014, 22.-23.2.2014 
 Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní Kladruby n. L., 22.2.2014 
  

  
Z výstavy Lysá n. Labem 
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Chladnokrevná plemena koní  

ČESKOMORAVSKÝ BELGIK (ČMB) 

 
foto:  Ing. J. Pikousová 

Stav populace  

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 1,343. Dlouhodobě se daří 

hodnotu F(x) mírně snižovat. 

 

Tab. 19  GZ ČMB v letech  2005-2014 

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 

2014 57 446 794 599 

Plemenní hřebci 

Do NP GZ je zařazeno 57 plemenných hřebců. Počet plemenných hřebců v posledních letech vyhovující, 

stejně jako jejich věková struktura. Do 8 let je 45% hřebců, mezi 9-15 roky 35,5%  a nad 15 let je 19,5% 

hřebců. V příštích letech chceme pokračovat ve stabilizaci málopočetných linií  396 Bourgogne de Monti, 26 

Miroš  a 3998 Pandor.  

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

Rok 
ČMB 

Rok 
ČMB 

celkem po ZV celkem po ZV 

1995 7 7 2005 6 6 

1996 6 6 2006 7 7 

1997 1 1 2007 10 9 

1998 4 4 2008 8 8 

1999 4 4 2009 5 4 

2000 4 4 2010 3 3 

2001 1 1 2011 7 7 

2002 3 3 2012 3 3 

2003 6 6 2013 6 6 

2004 5 5 2014 4 4 
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Tab. 21 Podíl linií hřebců a jejich využití v reprodukci 

Linie počet % podíl v populaci 
% podíl v 

připouštění 

113 Successeur de Bonef 10 15,2 10,9 

26 Miroš 1 1,5 0 

396 Bourgogne de Monti 9 13,6 4,7 

3998 Pandor 1 1,5 2,6 

426 Aglaé 20 30,3 30,7 

428 Branibor 2 3,0 18,2 

50 Corale 7 10,6 9,9 

51 Bayard De Herédia 9 13,6 7,3 

9 Marquis de Vraimont 6 9,1 14,6 

Ardenský kůň 1 1,5 1 

Celkem 66   

 

Z pohledu managementu máločetných linií:  

3998 Pandor (ČMB -L-P01) – 1 žijící plemeník, Hřebec 1835 Patriot, po působení v inseminaci bude nyní 

chovatelům k dispozici na stanici Kosov. 

396 Bourgogne de Monti (ČMB-L-B03) – 2 žijící plemeníci. Hřebce 1954 Brisul majitel odmítl v letošním roce 

poskytnout ke kryokonzervaci. 3 hřebečci ročníku 2014 jsou v testačních odchovnách. 

26 Miroš (ČMB -L-M03) – 1 žijící plemeník, 1959 Miran - 2. V letošním roce se  podařila kryokonzervace 

(celkem 67 ID). Potomstvo samčího pohlaví bude přednostně vykupováno do testačních odchoven. 

Plemenné klisny 

V roce 2014 bylo do PK zapsáno 39 klisen. 30 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti a bylo po ZV nově 

zařazeno do NP GZ. V zařazování klisen do PK se nadále projevuje změna Šlechtitelského programu 

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

oproti 18 klisnám zařazeným do „Hlavní plemenné knihy“. Díky možnosti čerpání dotací se udržuje 

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

snižování poptávky po koních v lesním hospodářství způsobené konkurencí moderních technologií.  

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.  

Tab.23  Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene ČMB 

Ks majitel okres kraj 

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

6 Potměšil Josef, Praha 2-Vinohrady  Pha     PHA 

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

5 Dvořák Jaroslav, Rácov  - Batelov  Jihl    VYS 

5 Kučera Luboš, Hodějice - Slavkov u Brna  Vyš     JHM 

6 Maršálek Václav, Pečetín - Klatovy  Klat    PLZ 

1-4 593 majitelů     
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Graf 5 Vývoj počtu nových klisen ČMB 
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Tab. 22  Vývoj počtů zapuštěných klisen ČMB v období let 1996 - 2014  

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 

2013 196 ( 97) 196 ( 97) 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) 
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Výkonnostní zkoušky 

Do NP GZ jsou zařazovány pouze klisny, které od r. 1997 absolvovaly výkonnostní zkoušky. V roce 2014 

proběhly zkoušky na osmi místech. Zúčastnilo se jich celkem 75 klisen plemen ČMB, N a SN. Všech 30 

klisen je úspěšně absolvovalo a bylo zařazeno do NP GZ.  Hřebci absolvovali šedesátidenní test 

v Zemském Hřebčinci v Tlumačově. K výkonnostním zkouškám byli vybráni 4 noví hřebci: 

54/839 Aznar linie  Aglaé, narozen 2012 majitel Zemský hřebčinec Tlumačov, hodnocen – 8,06.  

1/133 Barmin z Lipský linie Bayard de Herédia, RANOVA s.r.o., Nebužely, hodnocen – 7,88. 

49/289 Burbon linie Branibor narozen 2012, majitel - Zemský hřebčinec Tlumačov, hodnocen – 7,87.  

62/1 Artur linie Aglaé narozen 2012, majitel - NA HRANICI spol.s r.o.,Radvanice, hodnocen - 7,73. 

Kryokonzervace v r. 2014 – 2955 Bošar 70 ID, 1959 Miran – 2  67 ID a 1435 Markon 70 ID. 

 

Veřejná informovanost a propagace plemene ČMB  

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

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

stránek www.aschk.cz, dále na internetových stránkách svazu www.schcmbk.eu a dalších internetových 

stránkách, např. Equichannel, příspěvky do  komerčních časopisů (Jezdectví, Koně a hříbata), na 

výstavách, přehlídkách, soutěžích, schůzích a setkáních chovatelů. 

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

Národního programu jsou v této databázi označeni písmeny GZ.  

 

Výstavy a chovatelské soutěže 

Šampionát 3letých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (6.-7.9.2014), 

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 Olšina u Horní Plané 11.-12.10.2014, Kůň 2014 Lysá n. Labem (19.-21.9.2014). 

Dále proběhla celá řada místních a oblastních výstav, např. Chovatelský den v Borové u Poličky, v Třebíči, 

v Janovicích, Den koní v Zálší, Den chladnokrevných koní v Dolních Lažanech. Zástupci plemene se 

zúčastnili i několika zahraničních výstav a soutěží, např. v Německém Brücku, Marbachu či na 

Slovensku.  



 

 
41 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

SLEZSKÝ NORIK ( SN )  

Stav populace a management genetického zdroje SN  

 

Tab. 24  Stav populace GZ SN v letech  2005-2014 

 
foto: Ing. J. Pikousová 

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 

2014 42 301 406 322 

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

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

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

konkurencí moderních technologií.  

 

Plemenní hřebci 

Všech 42 hřebců je zařazeno do NP GZ, jejich počet je dostačující, v  příštích letech je nutné pokračovat 

ve stabilizaci v rámci linií.  

Linie počet 
% podíl v 
populaci 

připouštěli  2014 
zapustili 

klisen 

Bravo 7 17,08 6 28 

Gothenscherz 5 12,2 3 13 

Hubert Nero IX 1 2,43 1 2 

Nero Diamant IX  10 24,4 6 36 

Neuwirth Diamant VI  9 21,95 5 19 

Randolf 2 4,88 1 2 

Ritz Vulkan VIII  1 2,43 1 1 

Streiter Vulkan 6 14,63 6 25 

Celkem  41 100 29 126 

Nejvíce zastoupená je linie Nero Diamant IX a to téměř ¼  celkového počtu plemenných hřebců SN, 

Druhá nejpočetnější je linie Neuwirth Diamant VI  a dále linie Bravo, Gothenscherz a Streiter Vulkan 

jsou zastoupeny v průměru šesti plemennými hřebci. Nově zařazená linie Randolf má 2 zástupce. 

Zcela ohrožené jsou linie (tj. pouze 1 pl. hřebec) jsou: Hubert Nero IX a Ritz Vulkan VIII. Linie Hollriegel 

neměla v roce 2014 žádného aktivního zástupce. 
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I přes to, že linie Nero Diamant XI má nejvíce zástupců, její poměrové využití je pouze 60%, což je v 

poměru k počtu plemeníků poměrně nízké. V počtu připouštěných klisen je tato linie zastoupena opět 

nejvíce. Je to dáno mimo jiné i tím, že zástupce této linie je využíván v jednom z mála soustředěných 

chovů a to v Klokočově u Vítkova, kde celými 13,5 % z celkového počtu připuštěných klisen přispívá k 

vyzdvižení této linie na první místo.  

Pokud tuto skutečnost pomineme, musíme konstatovat velkou převahu hřebců linií Streiter Vulkan 

a Bravo, a to jak počtem připuštěných klisen, tak využitím pl. hřebců. Zástupci linie Streiter Vulkan jsou 

využíváni ze 100%, linie Bravo z 85,7 % . Rovněž využití linií Nero Diamant XI a Gothenscherz z 60 % 

a Neuwirth Diamant VI z 55% je uspokojivé. 

U nejméně početných linií (tj. 1 pl. hřebec) je využití na 100%, ale tento ukazatel není vypovídající, 

stejně tak 50ti% využití linie Randolf, jež byla zařazena až roce 2014, tedy doposud nebyla aktivně 

podporována. 

V roce 2014 byl nově zařazen hřebec linie Ritz Vulkan VIII a dále hřebec linie Hollriegel, který ovšem 

neabsolvoval šedesátidenní test hřebců z veterinárních důvodů a také nesplňoval minimální míry 

standartu plemene. Jeho zařazení na základě rozhodnutí RPK SN bylo poslední možností pokusu udržení 

této linie. 

Celkově velmi vážná je situace u linií Hubert Nero XI, Randolf, Ritz Vulkan VIII a Hollriegel, kdy veškeré 

ukazatele jsou velmi malé, resp.  u linie Hollriegel nulové: 

2500 Ritz Vulkan VIII (SN-L-R01) – stále pouze 2 hřebci. Hřebec 72/631 Riko vyřazen z testu z důvodu 

špatného charakteru. Hřebec 1955 Richard zařazený v loňském roce byl v letos odebírán v ERC Mnětice 

avšak kryokonzervace se nepodařila. Po konzultaci s odborníky se o kryokonzervaci pokusíme i v příštím 

roce.  

2526 Höllriegel (SN-L-H01) hřebec 2014 Heny zařazený pro letošní připouštěcí sezónu na výjimku. 

Šedesátidenní test absolvoval úspěšně. Vzhledem k tomu že se termín testu kryl s termínem 

kryokonzervace, je spolu s výše uvedeným hřebcem 1955 Richard první volbou pro příští rok.  

2934 Hubert Nero IX (SN-L-H02) 1 žijící plemeník. 2959 Habas je v soukromém vlastnictví. V roce 2013 

se podařilo odebrat a zamrazit 50 inseminačních dávek. Soukromý vlastník jej nechce ani prodat, ani 

zařadit do inseminace. 

Dalším krokem by mělo být, pokud to bude jen trochu možné, umístit hřebce na stanice, kde budou mít 

možnost připustit více klisen, tak aby se zvýšila možnost výběru potomků těchto hřebců. 

Kryokonzervace  byla úspěšná u hřebce 1957 Nerouš linie 1747 Neuwirt Diamant IX nar. 2011 (48 ID). 

 

Plemenné klisny 

V roce 2013 bylo do PK nově zapsáno 30 klisen. 25 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti a bylo nově 

zařazeno do NP GZ. 
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Graf 6 Vývoj počtu klisen SN 

 

 

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

především zmiňovanou finanční podporou. Intenzita plodnosti (počet živě narozených potomků na počet 

zapuštěných samic je poměrně uspokojivá - 58,33%. 

Úroveň inbreedingu v aktuální populaci (koeficient vzájemné příbuznosti jedinců) je 1,726. Dlouhodobě 

se daří hodnotu F(x) udržovat na této nízké úrovni. Z výše uvedeného vychází i aktuální připařovací 

plán, který zohledňuje především zachování málo početných linií při nízké hodnotě F(x) do 1,553. 

 

Tab. 25  Vývoj počtů zapuštěných klisen SN v období let 1996 -  2013 

Rok připouštění 

SL. NORIK 

n Celkem n ČP % ČP 

1996 236 (110) 214 (104) 91 

1998 195 ( 97) 174 ( 87) 89 

2000 169 ( 94) 156 ( 91) 92 

2002 146 ( 78) 136 ( 74) 93 

2004 150 ( 72) 139 ( 69) 93 

2005 138 ( 67) 131 ( 65) 95 

2006 157 ( 78) 152 ( 76) 97 

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 (71) 100 

2013 152 (71) 152 (71) 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 
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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.  

Tab. 26  Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene SN 

ks Majitel Okres Kraj 

21 Vítkovská zemědělská s.r.o., Klokočov - Vítkov Opava MSL 

6 Král Gustav, Sentice -Tišnov B ven JHM 

5 Ing. Calta Tomáš, Brandýs n.L.- St. Boleslav P vých PHA 

1-4 319 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 osmi místech. Zúčastnilo se jich celkem 75 klisen plemen ČMB, N 

a SN. Z 30 klisen SN, které se zkoušek zúčastnily, je úspěšně absolvovalo a do NP GZ bylo zařazeno 25.  

Hřebci absolvovali šedesátidenní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově. K výkonnostním zkouškám byli 

vybráni 4 noví hřebci: 

72/651 Basango linie 419 Bravo narozen 2012,  majitel Zemský hřebčinec Tlumačov, hodnocen – 7,69  

72/643 Bertold linie  Bravo, narozen 2012, majitel  ZERLINA s.r.o., Praha, hodnocen – 7,47  

2014 Heny linie Höllriegel, narozen 2011 majitel Ranova s.r.o., Nebužely hodnocen – 7,47  

67/523 Nagan linie Neuwirt Diamant IX, narozen 2011 majitel  Cáb Pavel, Mořkov, hodnocen – 7,35  

 

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.-7.9.2014), 

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

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

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

chladnokrevných koní Olšina u Horní Plané 11.-12.10.2014, Kůň 2014 Lysá n. Labem (19.-21.9.2014). 

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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Huculský kůň  

 
foto: Ing. M. Kosová 

Současný stav genetického zdroje  

Počet aktivních plemeníků v NPGZ proti roku 2013 

nadále poklesl a činí 9 hřebců.  

Stav klisen včetně zařazených koní po 

výkonnostních zkouškách 2014 zůstal na shodné 

úrovni roku 2013 - 146. Všechny klisny NPGZ mají 

evropsky uznanou rodinu zakladatelek.  

Plemeníci 

V roce 2014 bylo oprávněno působit v plemenitbě populace huculských klisen ČR pouze 9 plášťových 

plemeníků, kteří všichni splnili požadavek 100 % původních genů plemene hucul. (Původní předpoklad 

působení 13 hřebců). Mimo aktivní působení v chovu však byli k dispozici 3 hřebci v rezervě nebo 

zapůjčeni do zahraničí. V tomto případě šlo o již dlouhou dobu využívané hřebce, kteří mají v českém 

chovu řadu potomků. 

Během sezóny roku 2014 své působení ukončil 1267 Oušor Zebulon 4706 z důvodů výměny za hřebce 

z Maďarska a byl mimořádně zařazen zapůjčený plemeník pro tuto sezónu 2044 Gurgul Castor, který byl 

doporučen k akceptaci do PK i NPGZ. 

Věkový průměr současných plemeníků pro NPGZ činil  v roce 2014 - 12,5 roků. (2013 - 13,06 r.; 2011 - 12,83 r.).  

Počet hřebců se však výrazně snížil, což může způsobit prostorové problémy vzhledem k roztříštěnosti 

chovu. Z uvedeného je zřejmá nezbytnost i nadále věnovat zvýšenou pozornost předvýběru mladých 

hřebečků. Současně je nutné při výběru zohledňovat malou příbuznost, aby nedošlo k nezdůvodněnému 

zvýšení rizika inbreedingové deprese. K tomu účelu je vypočítáván F(x) pro všechna hypotetická spojení 

s klisnami v NPGZ. Jeden plemeník, který je téměř v celé populaci klisen v PK nepříbuzný (1848 Pitrosu 

Nelson), byl a předpokládá se, že bude k dispozici formou inseminace čerstvým semenem.  

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

2015 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 2015 bude pro NPGZ působit 

12 huculských hřebců (včetně rezervních).          

Aktuální zastoupení genealogických linií v hřebčí populaci posledních sedmi let je  následující: 

Tab. 27  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 
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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 

Počet hřebců 
2014 

6 1 1 1 1 10 

%v aktivní populaci 60 10 10 10 10 100 

 

Mateřská část populace 

V  rámci celé plemenné knihy Huculský kůň bylo v letošním roce nově zařazeno do chovu  19  klisen. 

Z nich 18 vykonalo zkoušky výkonnosti, ale požadavky na zařazení do GZ NP splnilo 10 klisen. Šest 

klisen bylo vyřazeno z důvodu podílu cizorodých genů a byly nahrazeny mladými klisnami se 100 % 

původních genů. V aktualizovaném seznamu NPGZ pro rok 2014 je celkem 146 klisen. Důvody malého 

počtu zařazených mladých klisen jsou stále především v málo uspokojivé reprodukční aktivitě.  

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

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

nevhodného k zařazení do NPGZ.  

Jak plyne z níže uvedeného grafu, věková struktura samičí části zařazené populace do NPGZ v roce 

2014 zůstává v zásadě na shodné úrovni. Stále vysoký průměrný věk  (v posledních pěti letech mezi 

13,9-14,5 roků) je především výsledkem zmíněné nízké reprodukce. 

 

Graf 7 Věková struktura klisen GZ huculského koně  
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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. Lze 

jí doplnit pouze o čistokrevné jedince importované z omezeného chovu pokud možno nepříbuzné z 

rodin, které v ČR nejsou chovány. V souladu s těmito závěry a s platnou metodikou ochrany NPGZ 

huculský kůň byla proto zpracována genealogická struktura zařaditelných klisen ČR do NPGZ podle 

příslušnosti až k mezinárodně uznaným zakladatelkám rodin huculského koně.  

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

V současné populaci klisen zařazených do NPGZ (bez importů) se vyskytuje potomstvo celkem 20 

zakladatelek. Rodiny jsou za využití navrženého softwaru zpracovány do podoby schémat a v letošním 

roce byly zapracovány do aktuálně známých evropských populací, které  jsou založeny u zpracovatele, 

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

vydaných Potvrzeních o původu. 

Aktuální samičí populace NPGZ je tvořena potomky 43 plemeníků čtyř základních genealogických 

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

přináší srovnání posledních sedmi let: 

Tab.28  Zastoupení linií hřebců v samičí populaci 

Linie Gurgul  Goral Oušor Hroby Polan Prislop Celkem 

 Počet klisen 2008 65 55 33 10 1 0 164 

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

 Počet klisen 2009 66 58 35 12 1 0 172 

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

 Počet klisen 2010 50 53 26 13 1 3 146 

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

 Počet klisen 2011 48 51 26 13 1 3 142 

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

 Počet klisen 2012 54 46 28 11 1 3 143 

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

 Počet klisen 2013 54 46 28 15 1 2 146 

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

 Počet klisen 2014 52 47 33 11 1 2 146 

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

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

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

Hroby (pomineme-li jednu zástupkyni linie Pietrosu a dvou klisen Prislop), mělo by být zájmem 

o rozšíření ostatních linií na úkor linie Goral.  
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Podíl původních huculských genů 

Aktuální populace klisen v NPGZ se proti minulému roku v tomto kritériu v zásadě nezměnila, ale má 

zlepšující trend. Zvýšil se podíl jedinců se 100% původních genů o tři klisny na úkor klisen s podílem 

93,8 %. Zastoupení jednotlivých intervalů znázorňuje následující tabulka, která přináší srovnání 

posledních sedmi let: 

Tab. 29  Podíl huculských genů v populaci klisen CZ 

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

% klisen 2008 62,05 19,88 6,02 12,05 100 
% klisen 2009 65,12 18,02 5,81 11,05 100 

% klisen 2010 64,38 18,49 4,79 12,33 100 

% klisen 2011 66,9 17,61 2,82 12,68 100 

% klisen 2012 65,03 18,88 2,8 13,29 100 

% klisen 2013 65,75 19,18 2,74 12,33 100 

% klisen 2014 67,81 17,12 2,74 12,33 100 

 

Podíl populace klisen zařazených do GZ se známou výkonnostní zkouškou 

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

Od uvedeného data jsou do NP GZ zařazovány pouze klisny s úspěšně vykonanou zkouškou výkonnosti 

typu „A“,  zajišťující všestranné přezkoušení charakteru, jako nejvýznamnějšího výkonnostního činitele 

každého koně. Aktuální samičí populace NP GZ má vykonány všestranné výkonnostní zkoušky podle 

platných pravidel typu „A“ ve 114 případech, tj. 78,8 %.  

 

Příbuznost klisen zařazených v NP GZ charakterizovaná průměrným koeficientem příbuzenské 

plemenitby dosahuje v současné době F(x) = 3,343 - počítáno z 5. generace předků.  

Hodnotu F(x) vyšší než 5,0 deklaruje 23,29 %, tj. 33 klisen,  průměrná příbuznost populace klisen v NP 

GZ se nemění a daří se zachovat na požadované úrovni.  

Klisen pocházejících ze zcela nepříbuzné plemenitby je v populaci pouze 10 (n= 146), vývoj zastoupení 

v posledních  letech plyne z níže uvedené tabulky:  

 

Tab.30  Koeficienty příbuzenské plemenitby 

Fx% ˂ 3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 celkem 

% klisen 2008 51,22 24,39 12,2 7,32 3,66 0 1,22 100 

% klisen 2009 45,35 27,91 8,72 12,79 1,74 1,74 1,74 100 

% klisen 2010 50 24,66 8,22 14,38 1,37 0,68 0,68 100 

% klisen 2011 50,7 23,94 9,15 12,68 1,41 1,41 0,7 100 

% klisen 2012 52,45 24,48 7,69 12,59 1,4 0,7 0,7 100 

% klisen 2013 53,42 23,29 7,53 13,01 1,37 0,68 0,68 100 

% klisen 2014 62,33 22,6 7,53 5,48 1,37 0 0,68 100 

 

Koncentrace chovu 

Chov klisen zařazených do NPGZ 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. 
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Podíl chovatelů s chovem jedné až dvou klisen v aktuální populaci NPGZ se v posledních čtyřech letech 

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

Koncentraci v profilových chovech, které především zasahují do vývoje kvality aktivního podílu NPGZ 

v posledních sedmi letech, přináší níže uvedená tabulka.  

 

Tab.31  Přehled chovů s větším počtem klisen 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Farma Hucul –Janova Hora 22 15,1 23 16,2 24 16,6 25 17,1 27 18,5 

Peter - Dubová Hora 15 10,3 15 10,6 10 6,9 8 5,5 9 6,2 

Zmrzlík Praha 13 8,9 14 9,9 11 7,6 9 6,2 10 6,8 

ZOO Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Klein  -Horní Slavkov 9 6,2 9 6,3 9 6,2 12 8,2 11 7,5 

Vopravil - Cunkov 4 2,7 6 4,2 6 4,1 6 4,1 8 5,5 

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

Ostatní 1 až 2 klisny 67 45,9 59 41,5 67 46,2 69 47,3 65 44,5 

Celkem ČR 146 100 142 100 145 100 146 100 146 100 

 

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 2015 od května. Fotografie jsou  založeny u ACHHK.  

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

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

v NPGZ bylo i v roce 2014 přistoupeno k vytvoření podkladů pro optimalizaci připařovacích plánů.  

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

tohoto významného aspektu pro malé populace, zpracovali jsme  nejen pro všechny aktuálně zařazené 

klisny v NPGZ, ale i celý rozsah HPK a PK  predikci F(x) všech možných potomků, vždy se všemi budoucími 

aktuálními plemeníky pro rok 2015. Důvodem rozšíření je zmíněné přímé nezařazování importovaných klisen 

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

Wrighta.  Výpočty ve formě přehledů jsou k dispozici u ACHHK a  budou poskytovány všem hlavním chovům 

v NPGZ jako pomůcka při tvorbě alternativních připařovacích plánů pro rok 2015.  

Pro chovatele s jednou až třemi klisnami jsou údaje poskytovány obdobně jako v minulých letech formou 

konzultací při jejich vyžádání chovatelem. Informace o možnosti využití 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. Nepříznivou situaci v roce 2014 poněkud zmírnilo zařazení nepříbuzného hřebce do inseminace 

v NH Tlumačov, které se předpokládá i v roce 2015. 
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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  

Sestavení genealogických schémat klisen zakladatelek: 

V souladu s kooperační smlouvou byla zpracována genealogická schémata všech uznaných huculských 

klisen - zakladatelek, která jsou k dispozici u zpracovatele. Schémata obsahují i dostupná data 

o potomstvu ze současných zahraničních plemenných knih Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska 

a Německa. Databáze neobsahuje mladší zahraniční koně zařazené po datu zveřejněných plemenných 

knih. Pokud by ostatní země byly ochotny tato data aktuálně zařazených koní poskytnout, bylo by pro 

potřeby členských států HIF možno zpracovat úplná schémata v Evropě chovaných koní a dát je členům 

k dispozici.  

 

Kryokonzervace: 

V roce 2014 nebylo ze strany koordinátora VÚŽV Uhříněves v.v.i. požadováno.   

 

Publikace k problematice genetických zdrojů 

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

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

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

analýza stavu plemenné knihy ve formě ročenky. 

Mezinárodní organizace HIF  

Bylo provedeno písemné předání podnětů a návrhů k řešení na jednání Chovatelské komise 

a Generálního zasedání HIFU v Topočiankách, ve dnech 24 - 26 .října 2014. 

 

Výstavy  

Aktivní účast kolekce huculských koní na výstavě  v Lysé nad L. ve dnech 19. až 21. září 2014. Výstavy 

se účastnilo šest klisen pana Vopravila. Klisny byly předváděny nejen formou přehlídky plemenného 

materiálu, ale i ve večerní show jezdeckém vystoupení.  
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OVCE 

Šumavská ovce 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace  

V roce 2014 bylo do GŽZ zařazeno 2244 bahnic šumavské 

ovce chovaných v 21 chovech.   Oproti roku 2013 došlo tedy 

k poklesu jak počtu bahnic šumavské ovce, tak počtu 

zařazených chovatelů. Na druhé straně mírně vzrostl počet 

reprodukčně aktivních beranů z 98 na 101 ks a došlo tedy 

k zúžení poměru pohlaví na 1:22,2, což ve výsledku vedlo 

k mírnému zvýšení efektivní velkosti populace z Ne=378 

v roce 2013 na Ne=387 v roce 2014. V rámci ročníku jehňat 

2014 je zastoupení jednotlivých genealogických linií značně 

vyrovnané. Nejvíce je jedinců linií Javor (333) a Bright (323), 

nejméně pak zástupců linií Sambik a Doan (shodně po 189).   

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

Rok  Počet chovů Bahnic  Beranů Poměr  pohlaví 

2007 35 3248 … … 

2008 36 3378 165 1:20,4 

2009 24 2296 129 1:17,8 

2010 24 2678 120 1:22,3 

2011 28 2850 121 1:23,6 

2012 27 2235 95 1:23,5 

2013 25 2745 98 1:28 

2014 21 2244 101 1:22,2 

Velikost stád se pohybuje od pěti kusů až po 554 chovaných bahnic s podílem 100% a 93,5% 

šumavské krve. V chovech s produkcí plemenných beranů bylo chováno 1177 reprodukčně aktivních 

bahnic. 

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 2013 5 4 4 4 3 2 3 

Počet stád 2014 3 2 7 1 3 2 2 

 

 

Za chovný rok 2014 se v rámci KU obahnilo 1980 bahnic šumavské ovce s průměrnou plodností na 

obahněnou 130,4%  a zváženo ve věku 100±20 dní pak bylo 1932 jehňat, přičemž průměrná 

stodenní hmotnost činila 22,22 kg. U jedináčků byla průměrná 100 denní hmotnost 23,1 kg, u 

dvojčat 20,8 kg.  Beránci vážili v průměru 22,6 kg, jehničky 21,9 kg. 
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Graf 8   Zastoupení jednotlivých genealogických linií v rámci jehňat ročníku 2014 

  

 

Tab.34  Výsledky reprodukce a růstových schopností 

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

2007 134,7 24,8 217 

2008 132,2 23,6 207 

2009 134,8 23,6 206 

2010 133,3 23,3 203 

2011 134,6 23,3 201 

2012 131,8 23,8 209 

2013 129,8 23,6 207 

2014 130,4 23,1 200 

 

V průběhu roku 2014 bylo klasifikováno celkem 35 beranů šumavské ovce. Berani jsou klasifikováni 

na dvou trzích, jeden na Michlově Huti a je určen pro berany pocházející z chovů s výskytem 

protilátek vůči onemocnění Maedi-Visna, a druhý na výstavě Země živitelka, který je určen pro chovy 

bez M-V protilátek. V rámci nové metodiky monitoringu onemocnění maedi – visna u ovcí je 

u šumavské ovce uplatňován zvláštní režim.  

Oproti jiným plemenům mají šumavské ovce zařazené do GZ výjimku v tom, že i v chovech s 

výskytem jedinců sérologicky pozitivních na maedi-visnu je umožněno provádění genotypizace na 

gen odolnosti vůči klusavce a stanovení parentity, potažmo je tedy umožněna produkce plemenných 

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

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

Průměrný koeficient inbreedingu v populaci valašských ovcí se v posledních létech udržuje na úrovni 

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

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

do budoucna udržovat počty bahnic GZ alespoň na takovéto úrovni, aby nedošlo k efektu „hrdla 

láhve“ spojeného se ztrátou genetické variability. Při výběru zvířat do GZ je potřeba přihlížet zejména 
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k jejich vzájemné příbuznosti, odpovídajícímu exteriéru a u šumavských ovcí speciálně 

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

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

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

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

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

ovce, kteří se vyštěpili v chované populaci. 

 

Kryokonzervace 

Inseminační stanice malých přežvýkavců VÚŽV v Kosteci nad Orlicí zajistila odběr 25 ID berana 

SAMBIK 31008031. 

 

Propagace plemene  

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

ovce. Plemeno je prezentováno na různých výstavách hospodářských zvířat a chovatelských akcích 

(Techagro v Brně, Náš chov v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích). 

 

 



 

 
54 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Valašská ovce 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Stav populace  

V roce 2014 bylo v genetických zdrojích valašské ovce 

zařazeno 671 reprodukčně aktivních bahnic, které byly 

chovány v celkem ve 42 chovech. Odhadovaný počet roček 

(v roce 2014 nebyly ročky předmětem podpory GŽZ 

a většina z nich není zatím zapsaná v PK) je kolem 300 ks. 

Tyto ročky budou ve většině případů zařazeny do 

plemenitby v roce 2015.  Jehňata ročníku 2014 byla 

potomstvem celkem 58 beranů. V porovnání s rokem 2013 

došlo tedy k dalšímu zvýšení počtu chovatelů a plemenných 

bahnic valašské ovce, při zachování počtu reprodukčně 

aktivních beranů. V rámci genetického zdroje je tedy 

i nadále  udržován z hlediska zachování genetické 

proměnlivosti příznivý užší poměr pohlaví 1:11,6 

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 

2014 42 671 58 1:11,6 

Pozn: * pouze bahnice bez roček 

 

V průběhu roku 2014 bylo odchováno a zváženo ve věku 100±20 dní celkem 768 jehňat valašské 

ovce, přičemž průměrná stodenní hmotnost činila 20,67 kg. U beránků (n=369) činila 21,67 kg a u 

jehniček (n=399) 19,75 kg. U odchovaných jedináčků byla průměrná hmotnost ve 100 dnech věku 

23,03 kg, u dvojčat 19,41 kg a u trojčat 17,34 kg.  Plodnost bahnic za rok 2014 byla vyhodnocena na 

základě 657 porodů zaznamenaných v databázi kontroly užitkovosti (bez zmetání). Průměrná 

hmotnost na obahněnou činila 151,7% a odchov 144,4%. 
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Graf 9 : Zastoupení jednotlivých 

genealogických linií v rámci jehňat ročníku  

2014 

Průměrný počet potomků na jednoho otce byl 

29,5 v rámci jehňat ročníku narození 2014 (od 

3 do 58). Nejvíce jehňat narozených v roce 2014 

příslušelo ke genealogickým liniím Juráš (247) 

a Soláň (164), nejméně byly zastoupeny linie 

Jurek (11) a Beskyd (9). U posledně jmenované 

linie se však po několika létech snah povedlo 

odchovat 3 potencionální pokračovatele této 

linie.  

 

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 

2014 768 20,67 657 151,7 

 

 

Strategie šlechtitelské práce v populaci valašských ovcí 

Šlechtitelská práce v rámci populace bude i nadále zaměřena zejména na uchování původních 

vlastností plemene a jeho genetické proměnlivosti. S nárůstem početních stavů plemene je však  

vytvářen prostor i pro větší zohlednění užitkových vlastností při výběru zvířat do plemenitby.  

Budou uplatňována následující selekční kritéria: 

1: zachování genetické proměnlivosti 

2: zachování charakteristických znaků zevnějšku 

3: funkční znaky plemene 

4: užitkovost 

5: genetická odolnost vůči klusavce 
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Udržování genetické proměnlivosti v populaci valašských ovcí 

Efektivní velkost populace valašských ovcí v ČR je při zohlednění poměru pohlaví   Nef = 212,5 (bez 

zohlednění výkyvů ve velkosti populace v minulosti). Průměrný koeficient inbreedingu v populaci 

valašských ovcí se v posledních létech udržuje na úrovni kolem 5%.  Výše tohoto koeficientu je do 

značné míry ovlivněna malým počtem zvířat, z nichž současná populace pochází, inbrední deprese 

však není patrná. Valašská ovce se chová i na Slovensku a v Německu, na Slovensku je v roce 2014 

chováno 407 bahnic, 107 jehnic a 18 plemenných beranů a v Německu okolo 500 bahnic a 60 

beranů, z nichž 160 bahnic a 25 beranů je zapsáno v plemenné knize. 

Graf 10  Průměrný koeficient inbreedingu v rámci jednotlivých ročníků narození v populaci 

valašských ovcí 

 

 

Kryokonzervace 

V průběhu roku 2014  byly odebrány a uloženy v genobance semenné dávky  berana JURKO 

71652031 a  PORTÁŠ 30986031. 

 

Propagace plemene  

 

Valašské ovce byly v průběhu roku 2014 presentovány na  řadě 

chovatelských akcí a výstav jako například na výstavě Techagro 

v Brně, kde byl beran valašské ovce chovatele Ing. Jana Vejčíka 

vyhlášen vítězem výstavy, výstavě Náš chov v Lysé nad Labem, na 

výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích nebo na Miyszaniu 

owiec v Košařiskách. Na rok 2014 připadlo 10. Výročí založení Klubu 

chovatelů a příznivců valašských ovcí.  U této příležitosti se dne  

20.9.2014 konalo ve Valašském muzeu v přírodě slavnostní setkání 

klubu s bohatým programem. Reportáž z této akce je možno najít 

na stránkách: 

http://valasky.weebly.com/reportaacute382-z-akce.html 
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Kozy 
 
Bílá krátkosrstá koza   

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Hnědá krátkosrstá koza 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

 

Vývoj stavu koz a populací GZ  

Podle údajů ČSÚ se celkové stavy koz meziročně opět mírně zvýšily, ale na tomto zvýšení se podílí 

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

chovech (waliserská, sánská, zakrslé kozy). Relativní podíl jedinců bílé a hnědé kozy evidovaných 

v KU trvale klesá. 

 

Graf 11  Trend vývoje stavů koz všech plemen  
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Rozsah celé domácí populace bílé kozy je v roce 2014 odhadován na 2500 plemenných zvířat, 

přibližně 85 % evidovaných zvířat je chováno ve stádových chovech, které sice vykazují nižší 

užitkovost vlivem chovatelských podmínek, mají ale mnohem lepší podmínky pro využívání 

perspektivních metod šlechtění (inseminace, testace plemeníků). Téměř 100 % plemeníků je stále 

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

v populaci působí 475 kozlů (k 31.12.2014) 23 linií, s četností 2-50 kozlů v linii.   

V roce 2014 je v rámci GZ evidováno 2180 reprodukčně aktivních koz chovaných ve 110 chovech 

s velikostí 2 - 480 koz.  

Průměrný koeficient v populaci Fx se pohybuje trvale pod 2%, i když u jednotlivých zvířat ojediněle 

dosahuje i víc než 36%. Efektivní velkost populace  je Nef = 1550, s přihlédnutím k možnosti využití 

konzervovaných inseminačních dávek 30 dalších kozlů je ještě vyšší (1634) 

Průměrný koeficient inbreedingu se udržuje na hladině 1-2% 

 

Graf 12 Hodnoty inbreedingu u bílé kozy 
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Rozsah celé domácí populace hnědé kozy je v roce 2014 odhadován na 1500 plemenných zvířat, 

přibližně 75 % evidovaných zvířat je chováno ve stádových chovech, které sice vykazují nižší 

užitkovost vlivem chovatelských podmínek, mají ale mnohem lepší podmínky pro využívání 

perspektivních metod šlechtění (inseminace, testace plemeníků). V roce 2014 je v rámci GZ 

evidováno 1022 reprodukčně aktivních koz chovaných ve 105 chovech s velikostí 2 - 80 koz.  

Téměř 100 % plemeníků je stále produkováno v malochovu. Potřebný odchov plemeníků pro potřeby 

přirozené plemenitby je zajištěn, v populaci působí 300 kozlů (k 31.12.2014) devíti linií, s četností  

8-23 kozlů v linii.   

Genetická různorodost v rámci populace je poznamenána úzkým “hrdlem láhve”, kterým populace 

prošla v 90-tých létech minulého století. Průměrný koeficient Fx se pohybuje mezi 3 – 4%, i když 

u jednotlivých zvířat ojediněle dosahuje 28-30%. 

Efektivní velkost populace  je Nef = 930, s přihlédnutím k možnosti využití konzervovaných 

inseminačních dávek 15 dalších kozlů je ještě vyšší (967) 
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Graf 13 Hodnoty inbreedingu u hnědé kozy 
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Hlavní základnou produkce plemenných kozlů genetického zdroje bílé a hnědé kozy zůstávají 

individuální a malé chovy zařazené v kontrole užitkovosti, relativní podíl koz v nich je stálý  (graf 14).  

 

Graf  14 Rozložení populace GZ koz v chovech 

 

 

Se zvyšováním rozsahu faremních chovů však roste potenciální riziko pro obě plemena genetického 

zdroje, protože z ekonomických důvodů stále stoupá intenzita využívání exotických plemen, a to jak 
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čistokrevných, tak v užitkovém křížení. Tento trend je patrný z počtu nově zařazovaných plemeníků 

GZ. I když se po velkém poklesu z let 2005-7 jejich celkový stav udržuje na vyšších počtech, relativní 

podíl kozlů plemen GZ klesá (graf 15). 

Graf 15 Podíl kozlů plemen GZ ze všech  kozlů nově zařazovaných do plemenitby 
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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 16 Nárůst populace GZ bílé kozy 
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Graf 17 Nárůst populace GZ hnědé kozy 
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Vnitroplemenná diverizta plemen genetického zdroje 

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

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

chovů), snahou do budoucna je dosáhnout rovnoměrného rozložení – viz tab. 37  

Tab.37a  Zastoupení otcovských linií bílé kozy v populaci (počty kozlů v plemenitbě) 

Rok 
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Linie B Linie B 

Bera 40 19 18 16 16 13 19 Kaspar 31 26 21 22 34 31 30 

Bernd 14 7 7 14 15 18 18 Krasus 34 32 16 11 11 16 22 

Brit 36 22 10 6 6 2 1 Lax 22 28 20 17 9 3 7 

Bumsi 34 20 10 9 12 10 13 Mohykán 41 22 24 33 28 30 28 

Cesar 18 15 18 20 21 16 15 Molch 37 28 23 18 16 15 16 

Curt 40 35 35 57 61 61 54 Romeo 18 18 18 24 26 15 16 

Emil 23 21 16 6 5 8 17 Rudi 27 23 26 29 36 27 25 

Ferda 108 70 57 31 25 17 16 Sambo 84 46 32 26 17 12 18 

Hektor 63 54 31 21 19 13 15 Vesmír 39 14 26 21 25 24 29 

Kardinal 33 30 25 24 22 28 31 Zub 24 14 22 20 23 22 24 

Karele 30 20 15 11 8 15 13 Zuzek 36 21 17 6 4 2 7 

Karli 36 42 58 66 54 42 37 celkem 870 627 448 508 493 445 471 
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Tab. 37 b   Zastoupení otcovských linií hnědé kozy v populaci (počty kozlů v plemenitbě) 

Rok 
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Linie H Linie H 

Hansi 56 53 54 36 30 22 31 Othello 71 18 45 48 43 44 47 

Herman 16 29 48 38 32 31 30 Pauli 36 30 39 42 37 34 37 

Hermes 37 37 34 36 35 28 34 Poldi 40 52 38 28 21 16 13 

Javor 76 52 33 31 25 20 22 Roklan 55 50 49 41 43 34 36 

Ještěd 38 31 36 63 60 56 51 celkem 425 372 376 363 326 285 301 

 

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.  

V roce 2014 bylo proto podpořeno obnovení rutinního využívání inseminace, umístěním čtyř kozlů na 

nově zřízenou IS v Chorušicích. Kromě inseminace je část materiálu po karanténování připravena 

k uložení do genobanky Hradištko (400 ID kozlů, dva hnědé a dva bílé kozy). Podařilo se rovněž 

vykoupit 1185 inseminačních dávek bílých kozlů osmi linií vyrobených před rokem 1990 na IS Grygov, 

část pro použití v chovech a obnovu linií, část pro uložení v genobance Hradištko. 

Při výběru kozlů do plemenitby budou upřednostňována zvířata, která mají v populaci co nejméně 

příbuzných jedinců a zvířata, která dosud nemají sourozence a polosourozence zařazené do chovu. 

 

Mléčná užitkovost se u obou plemen udržuje na stabilní úrovni, stabilizuje se i obsah mléčných 

složek. U bílého plemene byla 733 kg mléka a 21,5 kg bílkoviny u hnědého plemene 745 kg mléka 

a 22,3 kg bílkovin. 

 

Graf 18  Vývoj ukazatelů mléčné užitkovosti (1) 
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Graf 19 Vývoj ukazatelů mléčné užitkovosti (2) 
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KRÁLÍCI   

český červený 

 
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

 

Stav populací 

Do genetických zdrojů králíků v roce 2014 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). 

Přes cílenou podporu se stále nedaří u některých 

plemen zvýšit stavy nad kritickou hranici, patrný je 

i pokles počtu chovatelů. 

   
 

 

Tab. 38 Přehled GZ králíků za roky 2014/2013/2012 

Plemeno 
Počet  

chovatelů 
Počet  
samců 

Počet  
samic 

Prům. hmot.  
dospělých. 1,0 

Prům. hmot.  
dospělých. 0,1 

Čs 23/24/26 89/83/83 209/207/208 3,60 3,50 

Mm 18/18/18 47/50/45 107/100/94 6,40 5,80 

Ča 16/14/16 61/56/49 112/105/98 4,50 4,40 

Mbh 7/9/6 30/28/26 44/54/39 3,50 3,40 

Čl 10/11/11 36/39/27 59/55/41 3,70 3,60 

Čč 14/16/16 34/46/42 86/106/97 3,10 2,90 

Ččp 7/8/11 10/12/14 33/31/41 3,20 3,10 

 
Pozitiva: 

• stabilizace celkového počtu registrovaných mláďat u většiny plemen 

• nárůst registrace u ČA, Ččp, ČS, Mbh vzhledem ke sledovanému časovému období, lze 

předpokládat vyšší počet registrovaných mláďat králíků těchto plemen 

 

Negativa: 

• zatím mírný pokles registrace u Čč 

• zatím mírný pokles registrace u Mm 

• zatím mírný pokles registrace u Čl 

• nižší intenzita reprodukce – v průměru pouze 7,67 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 – 2,94 (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. 

 

Zájem chovatelů se přesunuje k atraktivnějším plemenům s vyšší sazbou dotace:  
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Graf 20a  Vývoj počtu králíků u jednotlivých plemen GZ (1) 
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Graf 20b Vývoj počtu králíků u jednotlivých plemen GZ (2) 
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Tab. 39  Přehled reprodukce GZ králíků 

Plemeno Počet narozených  Počet odchovaných  Počet registrovaných 2014/2013 

Český albín 971 906 678/603 

Český červený 624 579 503/435 

Český černopesíkatý 425 380 315/232 

Český luštič 463 401 304/332 

Český strakáč černý 2288 1742 812/735 

Mor. bílý hnědooký 428 393 257/240 

Moravský modrý 987 860 668/656 

Celkem 6186 5261 3469/3301 
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Vystavování a propagace plemen 

Chovatelé zařazeni do programu genetických zdrojů se účastnili a propagovali národní plemena na řadě 

výstav místních, okresních, krajských a oblastních.  

Ve dnech 14. – 16. listopadu 2014 byla úspěšně prezentována národní plemena králíků na Celostátní 

výstavě Chovatel 2014 v Lysé nad Labem. 

Chovatelé národních plemen králíků se vrcholných výstav zúčastňují pravidelně. Na poslední 44. 

Celostátní výstavě mladých králíků v Litovli 5. – 6. září 2014 bylo nabídnuto k prodeji z počtu 299 ks 

vystavených králíků národních plemen celkem 156 ks tj. 52,17 %. Z celkového počtu 2337 králíků 

bylo vystaveno 12,79 % králíků národních plemen králíků. 

Na Celostátní výstavě Chovatel 2014 v Lysé nad Labem to bylo z počtu 2851 vystavených králíků 

321 ks národních plemen králíků 188 ks prodejných tj. 58,56 %. 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 2851 ks byl 11,25% 
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NUTRIE   
 

 

foto: Z. Gorgoň 

Stav populací GZ  

V roce 2014 došlo k zapojení dalších dvou chovů do programu, 

jeden chovatel v programu skončil. V celkovém počtu 

chovaných nutrií došlo k poklesu o 13 ks, u nutrií standardních 

i stříbrných je situace téměř shodná, propad, díky skončení 

jednoho chovu, je výrazný u nutrií přeštických vícebarevných /-

27 ks/. Problémem budoucnosti bude stříbrná nutrie a její 

příbuznost, neboť zvyšující se kvalita především na výstavách 

propojila chovy mezi sebou.  

Ve volné populaci jednoznačně vévodí systému plemenitby 

hybridizace, chovatelé nemají o čistokrevnou plemenitbu 

zájem. 

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.  

Celková situace na trhu s kožkami nutrií je přímo katastrofální, neboť nutriové kožky se nevykupují, 

a pokud ano, tak za ceny srovnatelné s výkupními cenami za kožky králičí. V ČR žádný chovatel nutrií 

nepodniká v tomto oboru, všechny chovy jsou postaveny statutárně chovy zájmovými. Všichni 

chovatelé nutrií v GZ velmi nelichotivě kritizují tlak a vydírání organizovaných chovatelů ČSCH 

opatřeními SVS ve smyslu zabíjení nutrií. Pokud by se měla situace opakovat, mnozí uvažují o 

skončení členství v ČSCH i v programu GZ.  

Výstavní činnost byla charakterizována tradiční expozicí nutrií při červnové výstavě v Přibyslavi. 

Nutno obecně podotknout, že letní výstavy jsou pro pořadatele velkým rizikem při vystavování 

kožešinových zvířat, především nutrií, pro přehřátí. I tak byla kolekce početná, i když se nezúčastnili 

všichni chovatelé GZ. Dominovaly nutrie standardní a stříbrné, početná, ale s nízkou kvalitou, byla 

tentokrát kolekce nutrií přeštických vícebarevných. Nejlepší kolekce prezentovali tradiční chovatelé 

GZ (Klimeš František, Homola František, Neubauer Jan). 

V rámci sledování užitkových vlastností bylo v roce 2013 zjištěno, že chovy jsou zatíženy parazity, 

a proto proběhlo parazitologické vyšetření v 8 chovech. Pro každý chov byla doporučena léčebná 

a preventivní opatření. V roce 2014 pokračovalo vyšetřování chovů. Bylo vyšetřeno 7 chovů, 

v každém chovu byly vyšetřeny všechny boxy se zvířaty, tj. kolem 10 vzorků v každém chovu. Ve 

dvou chovech bylo zatížení parazity poměrně malé (jednalo se o chovy vyšetřované již v roce 2013) 

a ve zbývajících chovech byly poměrně vysoké záchyty kokcidií, ale i trichocephalu a strongyloidů. 

Všechny chovy byly přeléčené proti zjištěným parazitům. Z vyšetření je zřejmé, že v chovech, které 

již byly přeléčené, se výskyt parazitů snížil. Je nezbytné další sledování zejména proto, že mezi 

chovateli dochází ke vzájemnému prodeji zvířat. 
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Graf 21  Vývoj populací GZ nutrií 
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DRŮBEŽ  

Česká slepice zlatá kropenatá 

 

foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

 

Stav populací  

V současnosti je chov českých slepic výhradně 

záležitostí menších, zájmových chovů, chová je 

v současnosti asi 80 chovatelů a celková populace 

čítá cca 700 - 800 zvířat. Z vývoje v posledních 

letech lze však usuzovat, že počty chovatelů 

i chovných zvířat vykazují spíše mírně sestupný 

trend. 

Národního programu se účastní pouze deset 

chovatelů. 

Tab.40  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 

2014 198 23 221 10 

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.  

Tab. 41  Česká slepice zlatá kropenatá – výsledky v rámci KU ČSCH 

Ukazatel 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 

průměr. snáška (ks) 141,4 143,4 133,8 159,7 152,5 159,93 162,1 161,9 170 

průměr. hmot. vajec (g) 58,1 58,9 58,00 57,47 57,54 57,45 57,6 57,3 57 

líhnivost (%) 74,2 63,7 65,9 74,38 76,31 77,48 65,4 54,7 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 
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z chovů s hromadnou, jednak s individuální kontrolou užitkovosti. Všechna kuřata byla označena 

křídelními značkami a předána chovatelům. 

 

Test reprodukčních vlastností vzorků z chovů s individuální kontrolou užitkovosti 

Tento test byl součástí rodokmenového líhnutí kuřat pro chovy genových zdrojů ČZK, nasazeno bylo 

ve dvou termínech celkem 295 násadových vajec. Průměrná hmotnost byla 59,9 g, oplozenost 

92,4 % a líhnivost z oplozených 74 %. 

 

Test reprodukčních vlastností vzorků z chovů s hromadnou kontrolou užitkovosti 

Z 1182 vajec ve dvou cyklech o průměrné hmotnosti 55,9g bylo oplozených 84%, líhnivost 

z oplozených 82,1 %. 

 

Staniční test užitkových vlastností Čzlkp – odchov kuřic  

V testu byly prověřeny čtyři vzorky pocházející od 4 chovatelů (p. Melč, p. Bukovský, p. Kosík a p. 

Pirkl). Odchov kuřic genetických zdrojů byl proveden tak, aby se co nejvíce přiblížil podmínkám chovů 

u jednotlivých chovatelů. Přesto byly zjištěny rozdíly v živé hmotnosti na konci odchovu ve 24. týdnu. 

Hmotnosti slepiček se pohybovaly v rozmezí 1682 – 1852g a kohoutků 2086 - 2283g. Ztráty do 

9. týdne odchovu dosahovaly od 4,1 do 15,38 %, v dalším období byly od 0 do 8,3 % ztrát. 

Podle odhadu početních stavů není plemeno bezprostředně ohroženo, ale vzhledem k tomu, že u 

většiny populace se nesleduje velikost snášky a výsledky z malého počtu kontrolovaných chovů 

i z MTD Ústrašice mají trvale klesající trend, je nutné brát v úvahu i možné snížení životaschopnosti 

v budoucnu. I když u většiny populace je stupeň příbuzenské plemenitby nízký (proti stavu v roce 

2007 se podařilo jej snížit), v některých chovech se přibližuje rizikové hranici.  

 

Graf 23 Rozsah inbreedingu v populaci ČZlkp 
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Graf 24 Stupeň inbreedingu v jednotlivých chovech 

 

 

Na základě požadavku koordinátora Národního programu ochrany genových rezerv provedlo 

pracoviště molekulární genetiky VÚŽV v letech 2007 a 2014 analýzu 16ti lokusů mikrosatelitů u české 

slepice zlatě kropenaté chovů GZ.  

V roce 2007 analýza odhalila nízkou úroveň genetické variability ve sledovaném souboru. Průměrný 

počet alel, vysoká frekvence hlavní alely, nízká heterozygotnost a další parametry odpovídaly 

i vysokému stupni inbreedingu – 0,098.  

V nové populaci (vzorky z roku 2013 u 95 jedinců pocházejících od 14 chovatelů) je situace 

příznivější. Klesla frekvence hlavní alely, heterozygotnost je vyšší, díky chovatelským opatřením se 

podařilo výrazně snížit koeficient inbreedingu – až na téměř nulovou hodnotu (0,0086). 

Zcela zásadním problémem je ovšem ztráta celkem 23 alel, zjištěná v roce 2013 oproti roku 2007 

(z celkového počtu 126). Nastal tak výrazný genetický posun celé populace. Diferenciace mezi 

populacemi je přibližně na poloviční hodnotě uváděné pro rozdíly mezi evropskými plemeny. Toto 

potvrzují i vypočtené hodnoty genetických distancí, které jsou opět zhruba poloviční, oproti 

hodnotám uváděným u evropských plemen.  V populaci genového zdroje, který má mimo jiné sloužit 

jako rezervoár vlastností pro šlechtění produkčních linií, je ztráta variability a potažmo i některých 

vlastností krajně nežádoucím jevem.  

Proti tomuto trendu lze bojovat několika cestami. Výraznější zvýšení počtu zvířat v plemenitbě a tím i 

potomků zpomalí genetický drift. Intenzita selekce populace by se měla snížit – v populaci genového 

zdroje by mělo docházet pouze k velmi mírné selekci vyřazování atypických zvířat, aby byl udržen ráz 

plemene jako takového. Jakékoliv intenzivnější šlechtění vede ke ztrátě vlastností, a to nejen těch 

nežádoucích, ale i potenciálně užitečných, které s nimi mohou korelovat. Dalším možným opatřením 

je genotypování potenciálních plemeníků a přednostní vybírání těch, které mají vzácnější alely 

(přístup často používaný v záchraně ohrožených druhů, ovšem finančně náročnější). 
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Projekt revitalizace 

V roce 2014 byly podstoupeny kroky k rozšíření populace českých slepic. V první fázi byla svezena 

násadová vejce zpravidla od chovatelů – majitelů genetických zdrojů a centrálně vylíhnuta v MTD 

Ústrašice. Jednodenní kuřata byla umístěna k odchovu na dvě univerzity a vybraní odchovaní jedinci 

po hodnocení pak i do dalších přidružených chovů. 

Nejčastějšími vadami u hodnocených jedinců byly tyto: u několika kohoutů byly výrazně porušená 

struktura v letkách nebo krycím peří, převážně bílá podsada, veverčí ocas, slabá konstituce a 

nedostatečný pohlavní výraz, křivá záda a vady hřebenů. Všechny ostatní znaky kohoutů byly v rámci 

obvyklé variability. Nejzávažnější vadou slepic bylo vyšší procento výskytu ostruh. Po zkušenostech s 

touto vadou a s ohledem na skutečnost, že hodnocené slepice byly teprve na počátku pohlavní 

dospělosti, je nezbytné vyřazení těchto slepic z chovu. Druhou závažnou vadou byla velmi výrazně 

porušená struktura v letkách. Několik slepic mělo velmi vysoko nesené ocasy. Všechny ostatní znaky 

slepic byly v rámci obvyklé variability.  

Vysoká příbuznost chovů – stávajících genetických zdrojů – vyžaduje zařazení nepříbuzných zvířat. To 

naráží na podmínku začlenit do dotovaných chovů genetického zdroje pouze zvířata s jasně daným 

původem do druhé generace. Chovatelé se chovají se tržně, zařazují proto zvířata, na něž dostanou 

dotaci, ale jejich zdroj je omezen na malý počet chovů s individuálním líhnutím.  

S často používaným argumentem zdůrazňování exteriéru zvířat na úkor užitkových vlastností ČSCH 

nesouhlasí.  Pakliže by se hodnocení na exteriér neprovádělo a do chovů by se zařazovala všechna 

zvířata, postupně by se populace vizuálně blížila kuru bankivskému. Samozřejmě to neznamená, že 

lze podceňovat užitkové vlastnosti.  

V nově připravované metodice proto budou navržena opatření, která by měla vést k postupnému 

zlepšení stavu i v oblasti užitkovosti.  

 

Záložní chovy (subpopulace) 

Vzhledem k nutnosti zvýšit genetickou diverzitu v populaci budou formou záložní subpopulace 

chováni souběžně i jednici bez kompletního rodokmenu, přednostně z nepříbuzných chovů 

(tj. z chovů se známou historií a původem zvířat, jejichž chovatelé se ale neúčastnili NP a tedy 

nedisponují potřebnou dokumentací). Pro tyto chovy zpracuje registrátor plemene připařovací plán 

(přidělení a výměnu kohoutů), jehož cílem je odchov jedinců z co největšího počtu různých 

rodičovských párů, kteří po standardním hodnocení budou postupně zařazováni do GZ. 
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České husy a české husy chocholaté 

 

  
foto: archiv VÚŽV, v.v.i. 

Obě plemena jsou dlouhodobě 

stabilizována, daří se získávat i nové 

majitele genetických zdrojů. Exteriérové 

vlastnosti nezaznamenávají žádné výrazné 

či alarmující výkyvy, užitkovost nelze však 

považovat, vzhledem k možnostem 

plemene, za momentálně uspokojivou. 

Na tuto oblast bude v budoucnu zaměřena 

pozornost. 

 

Tab. 42  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 

2014 113 (74+39) 74 (46+28) 187 22 

Tab. 43  Výsledky dosažené u jednotlivých chovatelů hus v rámci kontroly užitkovosti ČSCH 

Rok 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 

česká husa: 

prům. počet vylíhlých housat 
6,21 5,85 6,4 5,1 5,8 5,4 7,0 5,3 9,3 

prům. hmotnost vajec (g)                  162,6 164,6 168,4 167,8 172 166,4 165,9 159,5 162 

líhnivost (%)                                         63,9 57,6 56,7 46,9 50,1 57,5 64,7 51,6 82,1 

česká husa chocholatá: 

prům. počet vylíhlých housat  
6,72 5,85 6,8 5,1 7,4 7,3 7,7 6,6 8,3 

průměrná hmotnost vajec (g)                                     165,5 164,6 161,5 162,5 161,9 174,4 175,6 176,3 162,0 

líhnivost (%)                    65,2 57,6 60,20 50,6 60,3 63,1 59,2 77,8 86,8 

V roce 2014 byl ukončen dvouletý cyklus kontroly užitkovosti hus v MTD Ústrašice. 

Do snáškového testu ČH byly zařazeny 2 vzorky - ČH víceletá a ČH dvouletá. Výkrmový test byl 

proveden pouze u jednoho vzorku potomstva. Test probíhal podle metodiky testů MTD 
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Reprodukční vlastnosti 

Oplození vajec bylo 78 % u víceletých hus a 85 % u dvouletých, líhnivost byla 49 a 65 %. 

Snáška vajec byla u víceletých hus 17 ks, u dvouletých 12,7 ks. Počet vylíhnutých housat byl u 

víceletých hus 7,25 ks, u dvouletých pak 7,12 ks. 

Živá hmotnost 

Na konci snášky byla živá hmotnost víceletých hus 4,8 kg, dvouletých 5,2 kg, houserů shodná 5,9 kg. 

 

Spotřeba krmiva 

Spotřeba krmiva na 1 krmný den byla 159,04 g u víceletých a 140,445 g u dvouletých hus. Na jedno 

vylíhnuté house pak 2456 g a 2107 g. 

Ve výkrmovém testu  ve věku 56 dnů dosahovaly vykrmené husy 3,68 kg (houseři) a 3,29 kg 

(husy). Průměrná spotřeba krmiva na 1 kg živé hmotnosti byla 2,95 kg a 3,01 kg. 

 

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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Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Linie drůbeže hybridizačních programů, experimentální inbrední a outbrední linie kura 

Na základě žádosti podané Svazem chovatelů drůbeže České republiky jako Uznaného chovatelského 

sdružení byly rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR od 1.1.2008 zařazeny do Národního programu 

uzavřené výchozí linie drůbeže využívané v rámci Uznaných šlechtitelských chovů v ČR, celkem 

19 linií nosného typu slepic, 7 linií kachen a 5 linií hus, a také  genetický zdroj 20 inbredních linií 

(CB,CC, CB.7, CB.R1, CC.R1, CC.R2, CC.13, CB.9, CB.15, CB.R4, CC.R4, CB.R5, CC.21, CB.ev17, 

CC.ev17+, WA, M, L15B, H6, BLi ) a 3 outbredních linií (BL, SH, P) kura na pracovišti Ústav 

molekulární genetiky AV ČR v.v.i. 

Hlavním smyslem a účelem zařazení těchto populací do kategorie GZ je přetrvávající potencionální 

riziko výskytu nebezpečných onemocnění drůbeže a volně žijícího ptactva a měnící se strategie 

a management ochrany proti šíření těchto nákaz, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje s vývojem 

a zvyšující se úrovní diagnostických metod ve veterinární vědě, výzkumu i praxi. 

Chovy nejsou dotovány, jedinou formou podpory v roce 2014 byl příspěvek na rozšířenou vakcinaci 

VAXIDUC provedenou vzhledem k nákazové situaci nad rámec běžných opatření ve šlechtitelském 

chovu kachen RITO (Sebol s.r.o.,chov Moravský Krumlov).  

 



 

 
76 

RYBY   

 
http://www.frov.jcu.cz/cs/mezinarodni-letni-skoly/letni-

rybarska-skola-2013 

Realizace programu  

Základním postupem, stejně jako v předchozích 

letech, zůstává uchování genetických zdrojů ryb 

in situ, tj. v živých genových bankách, formou 

tzv. kmenových hejn, chovaných registrovanými 

chovateli. Reprodukce a obnova kmenových 

hejn, značení jedinců a jejich genetická analýza 

probíhá podle schválené metodiky.  

 

V roce 2014 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 8 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 36 kmenových hejnech, chovaných celkem u 10 subjektů. Nadále je uchováván i genetický 

zdroj vyzy velké, na nějž nebyly v r. 2014 vzneseny žádosti o finanční podporu: chovatelé Rybářství 

Hluboká cz. s.r.o. a BaHa s.r.o.  musí nově vypořádat vlastnické vztahy a remontní vyzy velké ve 

vlastnictví FROV JU nejsou dosud v reprodukčním věku. 

Rovněž pokračuje program uchování genetických zdrojů ryb ex situ, tj. kryokonzervace spermatu. 

V roce 2014 bylo pokračováno v kryokonzervaci v kryokonzervaci spermatu GZ ryb: Jihočeského lysce 

BV, Milevského lysce MV a Vodňanského sumce SuVO. Zmrazuje se 10 ml spermatu od 1 mlíčáka, 

zmrazování je prováděno v kryoautomatu Planer Kryo 10 series III (Planer, UK), v 2 ml 

kryozkumavkách se zmrazovaným objemem 1 ml  Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se 

stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu.  Hodnocení fertility spermií je prováděno 

v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x – 4x u mlíčáka s hodnocením procenta 

vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací. 

 

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 2014 byly provedeny analýzy k ověření 

genetické čistoty  a variability u těchto genetických zdrojů ryb: 
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Tab.44  Kontrola genetické čistoty ryb 

Genetický zdroj Chovatel Chov Počet ryb Výsledek 

Kapr C73 

Rybářství Třeboň, 

a. s. 

Milevsko 160 Zjištěna přítomnost genomu asijského 

kapra. Nelze zařadit do chovu a 

doporučit k podpoře 

Kapr C73 VÚRH Vodňany Vodňany 195 Analýzy zatím probíhají 

Kapr Mariánskolázeňský 
šupináč 

Rybníkářství 

Pohořelice, a.s. 

Pohořelice 50 Analýzy zatím probíhají 

Kapr Pohořelický lysec 
Rybníkářství 
Pohořelice, a.s. 

Pohořelice 50 Analýzy zatím probíhají 

Lín táborská linie 
Rybářství Třeboň, 

a. s. 

Milevsko 60 Odpovídá dřívějším výsledkům 

Pstruh obecný – šumavská 
populace 

Klatovské 
Rybářství a.s. 

Annín 30 Odpovídá dřívějším výsledkům 

Pstruh obecný – šumavská 

populace 

ŠuNaP Borová 

Lada 

30 Odpovídá dřívějším výsledkům 

Pstruh duhový linie PdD75 
Klatovské 
Rybářství a.s. 

Annín 30 Odpovídá dřívějším výsledkům 

 

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

Tab.45   Odebrané vzorky tkání genetických zdrojů ryb do genové banky 

Druh Kapr obecný Kapr obecný Kapr obecný 

Plemeno  PoL MLŠ C73 

Chovatel Rybníkářství 

Pohořelice, a.s. 

Rybníkářství 

Pohořelice, a.s. 

VÚRH Vodňany 

Chov Pohořelice Pohořelice Vodňany 

Číslování v databázi vzorků B6135-39;B6160-64 B6185-89;B6210-14 B6395-6404 

Druh tkáně krev krev krev 

Fixativum ethanol ethanol ethanol 

Počet vzorků 10 10 10 

 

Druh Pstruh obecný Pstruh obecný Pstruh duhový 

Plemeno  šumavská populace šumavská populace PdD75 

Chovatel Klatovské Rybářství 

a.s. 

ŠuNaP Klatovské Rybářství 

a.s. Chov Annín Borová Lada Annín 

Číslování v databázi vzorků B6006-35 B6036-65 B5976-6005 

Druh tkáně ploutev ploutev ploutev 

Fixativum ethanol ethanol ethanol 

Počet vzorků 30 30 30 

Vzorky jsou deponovány v laboratoři genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. 
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Tab. 46  Aktualizace databáze chovatelů a chovů genetických zdrojů ryb 2014 

Plemeno Chovatel Chov 

Počet 

kmenových 
hejn 

Kapr obecný 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 7 

KINSKÝ Žďár, a.s.  Žďár nad Sázavou 2 

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

Rybářství Třeboň a.s. Lutová, Mokřiny 2 

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

Pstruh duhový 

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

Klatovské rybářství a.s. Žichovice 1 

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. Litomyšl Nedošín 1 

Pstruh obecný  
potoční 

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

Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz, 
České Budějovice 

Husinec 1 

Klatovské rybářství a.s. Ostružná, Žichovice 1 

Správa Národního parku a CHKO Šumava rybí líheň Borová Lada 1 

Lín obecný 

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

Toužim 
1 

Rybářství Třeboň a.s. Milevsko 1 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 6 

Sumec velký Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 1 

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

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

KINSKÝ Žďár, a.s.  Žďár nad Sázavou 1 

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

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 1 

 

Tab. 47   Souhrnný počet genetických zdrojů  dle hlášení chovatelů 

Plemeno (název - zkratka) Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

  
Počet plemenných 

ryb 

Počet plemenných 

ryb 

Počet plemenných 

ryb 

KAPR jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

C 434 108 92 100 74 112 82 

C 435 79 89 77 89 78 98 

Jihočeský lysec - BV 55 55 65 73 66 73 

Jihočeský kapr šupinatý - C73 60 83 38* 40* 54 67 

Mariánskolázeňský kapr šupinatý - ML 615 435 747 486 310 243 

Milevský lysec - MV 80 60 80 60 75 60 

Pohořelický lysec - PoL 222 221 205 214 141 190 

Telčský lysec - Te 76 92 60 82 51 69 

Třeboňský šupináč - TŠ 289 278 323 270 350 250 

Žďárský šupináč - Žď-Š 42*** 40*** 223 145 65*** 60*** 

Žďárský lysec - Žď-L 95 97 210 224 115*** 96*** 

LÍN   

Hlubocký - H 335 557 380 550 463 557 

Kož.92 250 235 200 200 210 169 
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Mariánskolázeňský - ML 208 136 190 90 213 105 

Modrý - MO 103 7 100 7 300 300 

Táborský - T 97 63 410 470 97 73 

Velkomeziříčský - VM 240 158 240 150 67 53 

Vodňanský - V 113 89 110 80 102 75 

SUMEC   

Hodonínský - H 87 87 83 83 126 126 

Vodňanský - V 47 50 47 50 62 62 

PSTRUH DUHOVÝ   

Pd M 100 50 100 50 300 240 

Pd D66 200 80 195 80 180 70 

PdD 75 1650 1350 1750 1400 1650 1350 

PSTRUH POTOČNÍ   

Šumavská populace - PoŠ 1473 801 709 435 1303 711 

Tepelská populace - PoT 600 400 600 400 600 400 

SÍH   

Síh severní maréna - čistý druh 400 189 130 56 130 56 

Síh peleď - čistý druh 570 279 740 396 820 534 

JESETEŘI   

Jeseter malý - čistý druh 293 215 482 405 395 319 

Vyza velká - čistý druh 11**, *** 215 rem**, 5 mlíč. 128 rem**, 5 mlíč. 

** zatím jen remont bez možnosti rozlišit pohlaví (pozdní dospělost) 

*** chybně vyplněná hlášení chovatelů do ÚE v r. 2012 a 2014, neodrážejí skutečný stav  

 

Užitkové vlastnosti genetických zdrojů 

Test kapra obecného vzešel z požadavku podniku Rybářství Třeboň a.s. Tento podnik využívá 

k produkci tržních šupinatých ryb v převážné většině čisté plemeno Třeboňského šupináče (TŠ), které 

je jedním z nejstarších českých plemen. V 70. až 80. letech 20. století bylo ohroženo připařováním 

s jinými plemeny (především Ropšínským kaprem) a zařazováním těchto hybridů do generačních 

hejn. Od roku 1998 bylo snahou Rybářství Třeboň a.s., Rybářství Nové Hrady s.r.o. a VÚRH JU ve 

Vodňanech ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově restaurovat 

a stabilizovat čistokrevnou populaci Třeboňského šupináče vyřazováním těchto hybridů na základě 

biochemických analýz.  

Účelem podniku je porovnat užitkové parametry čistého plemene TŠ s vybranými kříženci s tímto 

plemenem v mateřské pozici a posoudit efektivitu chovu jednotlivých skupin. Využití meziplemenného 

křížení v užitkových chovech se totiž ve většině předchozích testů ukázalo ve srovnání s čistokrevnou 

plemenitbou ekonomicky výhodnější. Pro křížení s plemenem TŠ byla vybrána plemena 1) Ropšínský 

kapr (ROP), 2) Mariánskolázeňský šupináč (ML) a 3) Tatajský kapr šupinatý (TAT). Plemena vybraná 

pro křížení s TŠ v tomto testu byla zvolena na základě jejich genetické vzdálenosti vůči TŠ, jejich 

dostupnosti a výsledkům jejich hybridů v předchozích testech užitkovosti 

Poslední testovanou skupinou byl lysý kříženec M2 x M72 používaný jako kontrolní skupina k testu 

šupinatých skupin. Díky charakteru testování, kdy byla použita jednotná kontrolní skupina, a kdy test 

stejných křížení probíhal na pěti organizacích, bylo možno provést celkové statistické zhodnocení 

výsledků a posouzení obecné využitelnosti testovaných skupin v podmínkách českého rybářství.  
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Výsledky testování se na jednotlivých podnicích mírně lišily, měly však některé společné prvky. 

Výsledky naznačují, že jednotlivé skupiny (plemena, linie, kříženci) mohou reagovat na různé 

podmínky prostředí různým způsobem, což potvrzuje nutnost testovat jednotlivé skupiny ryb na co 

nejvíce lokalitách. Na základě výsledků testování šupinatých skupin kapra obecného po druhé 

vegetační sezóně bylo zjištěno, že užitkovost růstu šupinatých skupin byla buď vyrovnaná, nebo 

vyšších hodnot dosahoval hybrid TŠ x ROP, a to s poměrně vysokým heterózním efektem. Hodnoty 

přežití se zpravidla mezi skupinami nelišily, pravidelně stabilnějších výsledků přežití dosahoval hybrid 

TŠ x ROP a překvapivě i plemeno TŠ.  

U lína obecného byla porovnávána užitkovost tří hybridů vůči plemeni Hlubockému při vrcholovém 

křížení. Výsledky po druhé vegetační sezóně neukázaly významné rozdíly v růstu testovaných skupin, 

projevily se ale rozdíly v přežití. Nicméně hodnoty přežití v jednotlivých etapách testování jsou u 

skupin značně variabilní, a proto nelze v tuto chvíli ještě přesně určit, zda je některý z testovaných 

hybridů lína vhodnější pro užitkové chovy než čisté plemeno. 

Výsledek testování plemen a populací u pstruha duhového prováděného pravidelně na podniku 

Klatovského rybářství a.s. překvapivě nepotvrdil statisticky vyšší růstové vlastnosti u selektované 

populace vůči neselektované. 

 

Propagace plemen 2014 

 XXIV. Vodňanské rybářské dny, 17. 5. 2014. Expozice okrasných druhů ryb včetně GZ a 

jeseterů.  

 účast na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem ve dnech 21.-25.5. 2014. Prezentace činností 

fakulty včetně GZ, propagace rybí gastronomie. 

 účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 28.8.- 2.9. 2014.  

Prezentace činností fakulty včetně posterů o genetických zdrojích ryb a ukázky GZ ryb. 

 14. česká ichtyologická konference na FROV JU, ve středisku MEVPIS ve Vodňanech ve dnech 

1.-3.10. 2014: prezentace fakulty, expozice ryb a  vědecký program v přednáškových sekcích.  

 III. česko-izraelský vodohospodářský seminář na FROV JU, ve středisku MEVPIS ve 

Vodňanech 22.10.2014, přednášky o GZ ryb, o rybničním chovu kapra v ČR, ukázky plemen. 

 

Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2015 

Nenavrhujeme žádné zásadní změny certifikované metodiky 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. Aktualizované znění návrhu metodiky uchovávání GZ ryb je 

podáváno separátně.  
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VČELA MEDONOSNÁ KRAŇSKÁ   

 

foto: V. Souralová 

Realizace programu chovu včely medonosné kraňské  

Realizace programu v roce 2014 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 

má vzestupný trend, ale genetické zdroje ve všech chovech 

jsou ošetřovány alternativně a je prováděn monitoring 

parazita, aby se předešlo klinickým příznakům varroázy. 

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 lze sledovat. Jednak jsou všichni chovatelé v kontaktu se svými okresními veterinárními 

inspektory příslušných KVS, jednak lze počet a polohu ohnisek moru vyčíst z mapy na:  

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP  

Situaci monitorujeme každoročně opakovaným vyšetřováním včelstev metodou kultivačního vyšetření spadu 

(měli) ze dna úlů. Monitorujeme též výskyt nového žaludečního parazita Nosema ceranae pro další rok už 

mají chovy opět povinnost nosemózu vyšetřovat.  V případě ztrát včelstev monitorujeme jejich příčiny. 

Do aktivit národního programu je zapojeno 7 šlechtitelských chovů. V roce 2014 uplatnilo všech sedm 

chovů nárok na podporu. 

Kontrolní a koordinační činnost chovech s genetickými zdroji 

Šlechtitelský chov Skřivánek 

Chov je v dobrém stavu, nález varroázy i nosemózy je v normálních mezích. Chov i nadále pokračuje 

v postupné obnově úlového vybavení a dalšího chovatelského zařízení. Byla provedena inseminace 

jedné série matek pro zajištění kontinuity plemenného materiálu. Chov je zapojen do pokusů 

s přípravkem Vaderis a do výzkumných projektů VÚVč monitorujících zátěže ze životního prostředí. 

Pro rok 2014 byla podána žádost o podporu. 

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

aktuálně ohroženy. 

Šlechtitelský chov Liběchov 

Inseminace byla i v letošním roce ve šlechtitelském chovu Liběchov vzhledem k přijatelné vzdálenosti 

Liběchova od Dolu provedena několikrát pracovníkem VÚVč Dol ing. Janem Tylem. Chov podle plánu 

rozšiřuje stav včelstev a rozsah testování, podílí se na křížových testech rezistence. 

Chov nemá v okolí ohniska nebezpečných nákaz ani jiné závažné problémy ve vztahu k chovu GZ,  

splňuje podmínky pravidel pro nárok na podporu, proto byla žádost podána. 

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

Chov 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). Vedoucí chovu se stále podílí na 

řadě aktivit spojených s udržováním uspokojivého zdravotního stavu včelstev Jihomoravského kraje. 

V sedmé etapě projektu bylo vyšetřeno téměř osm set vzorků od téměř 11 tisíc včelstev a nebyl 

nalezen žádný pozitivní vzorek mimo ochranná pásma. Ochranná pásma moru včelího plodu jsou i 

nadále pod dobrou kontrolou. V oblasti byl pokusně nasazen proti varroáze přípravek Gabon Flum.  

Chov splňuje podmínky pravidel pro nárok na podporu, žádost byla podána. 

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

opatrnost vzhledem k blízkosti ochranných pásem ohnisek moru včelího plodu je zajištěna. 

 

Šlechtitelský chov Přerov - Žeravice 

Chov má dobré personální a technické zázemí, pracuje podle metodiky a využívá vlastní inseminaci. 

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 splňuje podmínky pravidel 

pro nárok na podporu, proto byla žádost podána. 

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

ohroženy výskytem moru v blízkosti. 

 

Šlechtitelský chov Pekařov 

Chov nemá aktuálně žádné zjevné problémy. Realizace plemenářského programu probíhá podle 

plánu. Pracoviště je vybaveno technikou pro morfometrické hodnocení exteriéru včel. Tato měření se 

provádějí pro vlastní potřebu, pro potřebu dalších chovů a pro potřebu kontroly dotačních pravidel 

SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond). V provozu je veřejně přístupná databáze 

morfometrických rozborů plemenných včelích matek v chovech na adrese: 

http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm. 

Inseminace je v chovu prováděna v dostatečném rozsahu vedoucím chovu. Chov splňuje podmínky 

pravidel pro nárok na podporu a žádost byla podána. 

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

moru v okolí. 

 

Šlechtitelský chov Zubří 

Vedení chovu zajišťuje odpovídající péči o cenný materiál. 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 
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a profylaktické zásahy jsou na výborné úrovni. Inseminaci provádí vedoucí chovu sám. Chov je 

zaměřen i na produkci oddělků a zimování záložních včelích matek v malých společenstvech.   

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

 

Šlechtitelský chov Dol 

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 2014 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. 

Podmínky pravidel pro nárok na podporu jsou splněny a žádost byla podána. 

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

 

Školení vedoucích chovů 

Ve dnech 28.2. a 1. března 2014 proběhl tradiční aktiv vedoucích vyšších šlechtitelských chovů a ve 

dnech 19.- 20.9.2014 byl aktiv rozmnožovacích chovů. Porad se zúčastnilo přes 100 vedoucích těchto 

chovů.  Účastníci byli seznámeni s novými poznatky o teoretických základech plemenného chovu včel 

a se zkušenostmi z praktického chovu.  

Chovatelé byli též seznámeni s výsledky kontrolních návštěv a plánem kontrol na další období 

a opětovně upozorněni na nezbytnost vedení předepsané formy dokumentace.  

Do chovatelského řádu byla zakotvena povinnost podrobit se vnitřním auditům, které by pomohly 

předcházet nedostatkům při kontrolách prováděných Státním zemědělským intervenčním fondem. 

 

Porada vedoucích chovů s genetickými zdroji proběhla dne  4.-5.3. 2014 v Dole. Program byl 

věnován zopakování pravidel a metodik Národního programu, zlepšování metodik kontroly užitkovosti 

a testování požadovaných vlastností. S pracovníky byl probrán způsob vedení záznamů o včelstvech 

a souvisejících údajích. Byl sestaven předběžný plán inseminací v chovech, které využívají externí 

inseminační službu. Vedoucí Šlechtitelských chovů byli též seznámeni požadavky výzkumných 

projektů NAZV a funkčního úkolu MZe (monitorovací pokusy na rezistenci Varroa destruktor). 

Představena byla diagnostická sada na monitoring intenzity varroázy ve včelstvech. 
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Účast na odborných konferencích 

V roce 2014 jsme se zúčastnili několika zahraničních akcí s tématikou navazující na problematiku 

uchování  genetických zdrojů a udržení zdraví včel. Byly to konference EurBee Murcia (ES), IHC 

Opatia (HR) a AFI Bern (CH). 

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. 

Tab.48 Počet podporovaných matek 

Kategorie matky 
celkový počet v r. 

2014 

Plemenné včelí matky podrobené kontrole užitkovosti včetně testů na dcerách 
alespoň na dvou stanovištích 

45 

Plemenné včelí matky určené jako zdroj trubců 58 

Včelí matky, jejíž dcery byly podrobeny testům  57 

Inseminované plemenné včelí matky odchované a usazené ve vlastním chovu  55 

Plemenné včelí matky odchované a usazené ve vlastním chovu 191 
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Ostatní aktivity  

Spolupráce s  rakouskými, německými a maďarskými chovateli včely medonosné kraňské v roce 2014 

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

v chovech pana Klause (AT), Schweinesbeina (D), Beera (D) a v Györu (H). 

V roce 2014 byla opět provedena řada dalších morfometrických rozborů pro tuzemské i zahraniční 

zájemce o problematiku genofondu včel.  

Ve spolupráci v Katedrou zoologie a rybářství ČZU v Praze Suchdole byla podána úspěšná grantová 

přihláška. TAČR poskytl podporu tříletému projektu TA04020317 Populace včely medonosné v ČR. 

Projekt mapuje plemennou příslušnost včely medonosné na celém území ČR. Vzorky nejsou 

odebírány od chovatelů a sbírány podle předvolené čtvercové sítě přímo na květech v terénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na Radě genetických zdrojů dne 25. února 2015. 


