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KOORDINACE NÁRODNÍHO PROGRAMU  

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

programu byla rozhodnutím vedení ústavu a Rady instituce formalizována dlouholetá činnost 

koordinačního pracoviště Národního programu formálním ustanovením Národního střediska pro 

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

Zapojením specialistů – doktorandů do činností vyžadovaných programem na úseku charakterizace 

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

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

vlastností a poskytování informací nutných pro další směrování konzervačních programů.   

V roce 2015 byly zajišťovány následující aktivity schválené poskytovatelem dotace (MZe): 

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

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

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

● projekt revitalizace genetického zdroje české slepice (založení a podpora nových přípravných chovů) 

● uchování linií kanců a kryokonzervace genetického materiálu přeštického prasete v IS 

Kostelec nad Orlicí, 

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

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

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

jsou uvedeny u příslušných plemen. 

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

v genobance Uhříněves 

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

byla zajištěna kryokonzervace 785 inseminačních dávek ryb ve Výzkumném ústavu rybářském 

a hydrobiologickém Vodňany, konkrétně kapra šupinatého, 5 linií línů a sumce.  

● zajištění kryokonzervace inseminačních dávek koní v ERC Mnětice  (starokladrubský kůň) 

a jejich uskladnění v kryobance 

● výkup historických inseminačních dávek býků (IS Homole) 

● 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 Komise pro genetické zdroje  

FAO-OSN.  

Hlavním programem jednání Komise bylo stanovení harmonogramu dokončení a projednání Druhé 

globální zprávy o stavu genetických živočišných zdrojů pro výživu a zemědělství, a plán dalších 

činností. Vzhledem k narůstajícímu významu genetických zdrojů v akvakulturách pro zajištění globální 

potřeby živočišného proteinu pro výživu lidstva vznikla nová samostatná komise pro akvatické 

genetické zdroje, kde se ČR stala členem Mezivládní technické pracovní skupiny.  

V souvislosti s touto iniciativou Národní středisko v součinnosti s Výzkumným stavem rybářství 

a hydrobiologie ve Vodňanech a MZe zajistilo zpracování a odevzdání Národní zprávy o stavu 

akvatických genetických zdrojů. 
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● prezentace genetických zdrojů na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské 

techniky v Brně a  na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 

     (stánek s vzdělávacími a propagačními  materiály, podávání informací ) 

● 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   

● Novela zákona 154/2000 Sb. a metodiky plemen pro nové programovací období  2017-2021 - 

zpracovávání a projednávání nových metodik pro jednotlivá plemena, se zástupci svazů 

a garanty příslušných plemen a práce na novelizaci zákona 154/2000 Sb. – nové legislativní 

úpravy řízení genetických zdrojů. 

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

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

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

ve VÚŽV Uhříněves, diskuse s účastníky 

 doplňování publikací, archivování fotodokumentace, vydávání informačních tiskovin 

a propagačních materiálů pro prezentaci  

 shromáždění žádostí o podporu udržovatelů genetických zdrojů hospodářských a užitkových 

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

sazeb na jednotlivé předměty podpory  

Vzhledem k náročnosti programu bylo kromě pravidelného výročního jednání Rady GZ (v březnu 

2015) v prosinci 2015 zorganizováno další mimořádné jednání, zaměřené mj. na hodnocení 

uplynulého pětiletého období a návrhy změn pro nový cyklus programu od roku 2017.   

 

NÁVŠTĚVY A KONTROLY V CHOVECH GZ 

V roce 2015 jsme se soustředili zejména na genetické zdroje drobných zvířat – drůbež, králíky, ryby 

a včely, včetně nedotovaných chovů vodní drůbeže (zdrojových populací pro hybridizační programy 

Svazu šlechtitelů drůbeže). 

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

úpravy dotačních podpor.  

Navštívený chov Genetický zdroj Účastník Národního programu 

Výzkumný ústav včelařský Dol - Máslovice včela kraňská VK 00212 

Kachní farma Strkov s.r.o., 391 11 kachny DH 00914 

Rybářství Nové Hrady s.r.o., 374 01 Štiptoň ryby (kapr)  RB 00612 

Rybářství Nové Hrady s.r.o., 373 33 Byňov husa NH DH 00714 

Vladimír Kopřiva, 378 04 Chlum u Třeboně husa česká CH 02612 

Antonín Štětka, 253 01 Hostivice králík - český albín KR 11412 

Jaroslav Peták, 267 01 Vinařice husa česká CH 01512 

Štefan Kočica,  373 48 Česká Lhota hnědá koza KH 03312 

Marek Hloušek, 38001 Dolní Třebonín valašská ovce VOV 02814 

CHOVSERVIS, a.s. 500 03 Radostov přeštické prase PC 02813 
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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 

Z výplachů embryí bylo získáno a uloženo v genobance 125 embryí české červinky po býcích linií 

Ural, Polák, Brylant a Lad a 100 embryí české straky (ČESTR) po otci MKM 220. Pro potřeby 

chovatelů genetických zdrojů bylo uvolněno 116 ID červinky, a 169 ID a 55 embryí ČESTR. 

 

KRYOBANKA A IS KOSTELEC NAD ORLICÍ 

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

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

do chovů GZ. Dalších 1660 pejet (tj. ca 550 ID) bylo kryokonzervováno pro genobanku. 

 

INVENTARIZACE KRYOMATERIÁLU  

Tab. 1  Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu k 31.12.2015  

Centrální kryobanka Hradišťko  

Plemeno 
Embrya 

počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 

česká červinka 410 12 15612 

český strakatý skot 1205 27 17068 

starokladrubský kůň 0 39 2133 

huculský kůň 0 6 340 

slezský norik 0 9 543 

českomoravský belgik 0 14 727 

přeštické prase 0 33 1831 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 17 1602 

koza hnědá krátkosrstá 0 10 306 

šumavská ovce 0 58 1131 

valašská ovce 0 15 283 

Kryobanka Kostelec n.Orlicí  

Plemeno 
Embrya 
počet 

Inseminační dávky 

počet plemeníků počet dávek 

přeštické prase 0 71 9458 pejet 

prase CVM 0 8 668 pejet 

koza bílá krátkosrstá 0 12 213 

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

Druh a plemeno  Počet vzorků  

Skot :  česká červinka  609 

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

          český strakatý skot (původní typ – GZ) 551 

Prase: černostrakaté přeštické          59 

Ovce:  šumavská ovce  2462 

          valaška  458 

          zušlechtěná valaška  161 

Kozy:  bílá krátkosrstá koza  1471 

          hnědá krátkosrstá koza  772 

Koně:  starokladrubský kůň  698 

          slezský norik  405 

          českomoravský belgik  511 

          huculský kůň  282 

Drůbež: česká zlatá kropenka  574 

          česká husa  217 

Králík: moravský modrý   6 

          český strakáč  6 

           český luštič  6 

Nutrie: standardní českého typu 24 

           přeštická vícebarevná 6 

           stříbrná moravská 3 

 

 

PRACOVIŠTĚ VÚRH VODŇANY - KRYOKONZERVACE SPERMATU RYB  

V roce 2015 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu GZ ryb: jihočeského kapra šupinatého, pěti 

plemen línů a sumce. 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.  Současně se hodnotí motilita a fertilita spermií. 

Celkem se udržuje 7 618 inseminačních dávek 838 mlíčáků GZ ryb, chybí už jen kryokonzervace 

spermatu pstruha obecného (tepelská populace) a duhového (PdM). Na základě jednání 

s koordinačním pracovištěm bude v roce 2016 zřízen bezpečnostní duplikát kryobanky spermatu GZ 

ryb, přesunutím poloviny dosud zamraženého materiálu do kryobanky ČMSCH Hradištko. 
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Tab. 3  Aktuální přehled kryokonzervovaných dávek v kryotubách podle jednotlivých plemen 

a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek (tučně vyznačeny přírůstky roku 2015): 

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 15 550 2003, 2015 

žďárský lysec Žď-L 27 668 2004, 2009 

milevský lysec MV 42 523 2005, 2007,2014 

mariánskolázeňský šupinatý ML 10 100 2005 

lín obecný 

lín velkomeziříčský 81 190 1999, 2000, 2007, 2010 

lín hlubocký 86 169 1999, 2004, 2015 

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

2011, 2015 

lín modrý 6 25 2000 

lín zlatý 12 85 2000 

lín vodňanský 38 114 2007, 2015 

lín mariánskolázeňský 31 57 2007, 2015 

lín Kož.92 11 15 2015 

sumec velký 

sumec hodonínský 9 90 2000, 2004 

sumec vodňanský albinotický 2 20 2000 

sumec vodňanský 20 60 2000, 2015 

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

2014 

vyza velká čistý druh 6 840 2000, 2011, 2013 

pstruh obecný f. 

potoční 
šumavská populace 43 414 2005, 2006, 2008, 2009 

pstruh duhový 
PdD 75 30 350 2009, 2011 

PdD 66 „kamloops“ 15 150 2010 

síh maréna čistý druh 16 151 2012 

síh peleď čistý druh 
16, MIX1-

5 
142,1 2012, 2013 
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

SDRUŽENÍ SRAZ - TOULCŮV DVŮR 

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

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

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

škol - od MŠ po studenty škol vysokých. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 pokračovaly 

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

původních plemen a současně jejich odbornou prezentací. Těchto programů se ročně účastní okolo 

3000 dětí škol všech stupňů. Dalších cílené akce jsou připravovány pro studenty středních, vyšších 

odborných a vysokých škol a odbornou veřejnost. 

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

panely, které seznamují návštěvníky s národními plemeny hospodářských zvířat (každoroční návštěva 

okolo 40 000 neevidovaných osob, zejména rodin s dětmi) Dalších ca 30 000 návštěvníků se účastní 

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

Tab. 4 Přehled akcí Centra ekologické výchovy Toulcův dvůr   

Vzdělávací a osvětové akce - speciální počty účastníků 

ekologické výukové programy pro školní kolektivy 3071 

vzdělávání a osvěta široké veřejnosti 3734 

vzdělávání studentů (VŠ, SŠ, VOŠ - semináře, praxe) 394 

příměstské tábory 46 

vzdělávání odborné veřejnosti (semináře) 210 

  7455 

Kolekce zvířat plemen genetických zdrojů na farmě Toulcova dvora  v roce  2015 

Huculský kůň: 10 klisen 

Starokladrubský vraník: 1 valach 

Česká červinka : 2 krávy  

Přeštické prase : 2 prasnice 

Ovce původní valaška : 1 beran, 5 bahnice 

Koza bílá krátkosrstá : 1 kozel, 3 kozy bílé  

Králíci 

- český černopesíkatý  :  1 samec, 4 ramlice 

- český strakáč : 1 ramlice 

- český červený : 1 samec, 2 ramlice  

České husy : 1 houser, 2 husy 

Česká zlatá kropenatá slepice : 1 kohout , 15 slepic  

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“. 
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CENTRUM ROZVOJE CHOVU SLEZSKÉHO NORIKA  

 

Hřebec Gosun Developer 
Foto © Centrum rozvoje chovu slezského norika 

Občanské sdružení Centrum rozvoje chovu 

slezského norika Hradčany se v roce 2015 

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.  

 

Workshop v Kašperských Horách 

Dne 20.-22.2.2015 se uskutečnil pracovní workshop přístupný veřejnosti o víkendu pod hradem 

Kašperk. Pozvání přijali zastupitelé obce Kašperské Hory, kteří projevili zájem o turistickou atraktivitu 

koní v obecních lesích a navštívili místo workshopu. Všem návštěvníkům byl podáván přímo v terénu 

výklad o národním plemeni a další informace. 

 

Vzdělávací seminář 

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku ve spolupráci 

s Centrem aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. pod záštitou Ministerstva zemědělství 

uspořádali v Písku (24.9.2015) a ve Vimperku (22.10.2015) vzdělávací semináře pro veřejnost a odborníky. 

Členové Centra slezského norika se zúčastnili v teoretické části a v praktické části seminářů zajistili 

na požádání ukázky součinností technologií koňský potah X procesor se svými koňmi. Ukázky se 

týkaly i podkovářské péče o koně v lesnictví. Seminářů navštívili zástupci Ministerstva zemědělství, 

odbor lesnictví. Spolek CSN spolupracuje s MZe, odborem lesnictví nad problematikou uplatnění koní 

v LH vzhledem k nutnosti zachování jejich užitkových vlastností GZ.  

 

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. Pokračuje vydávání záznamových deníků 

frekventantům vzdělávacích kurzů s navyšováním hodin praxe i teorie. Účastníci jeví zájem 

o záznamy sami ze své strany a také zájem o doplňování informací o výkonnosti svých koní při 

aktivitách. Pracovní knížky koní slouží jako záznamový dokument o jedinci. 
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Environmentální výchova 

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

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

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

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

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

Základní škola z Velké Skrovnice. 

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

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

 

Sociální hiporehabilitace Spolupráce s ČHS 

Jindřiška Svobodová a Jaroslav Rázek se zúčastnili seminářů České hiporehabilitační společnosti 

v Liberci a v Praze – Suchdole (ČZU). V termínu 25.-26.7. t.r. připravovali workshop k sociální 

hiporehabilitaci pro zájemce z ČHS. S místopředsedkyní ČHS Vladimírou Caskovou, Ing. et Bc., 

předsedkyně sekce vzdělávání organizace, sestavují metodiku pro obor sociální hiporehabilitace, kde 

mají uplatnění chladnokrevná plemena bez ohledu na kvalitu mechaniky pohybu. Spoluprací vznikl 

návrh na manuál Specializační zkoušky pro koně v tahu v sociální hiporehabilitaci.  

V průběhu roku 2015 dále probíhá sociální hiporehabilitace s koňmi členů spolku. Je otevřená všem 

věkovým a sociálním kategoriím. 

K prezentaci koní SN  byla využita řada příležitostí – Orlický sekáč na Nebeské Rybné, Pochod 

k bitvě u Chlumu, Dožínky ve Slatině nad Zdobnicí, v historických postrojích a případně i s replikami 

vozů nebo zemědělské mechanizace. Účast na těchto akcích zvyšuje povědomost o rovnocenné 

existenci digestivního typu koní vedle koní k rekreaci a sportu. 

 

PferdeStark 2015 

V  pravidelném dvouletém intervalu se uskutečnil festival pracovních koní ve Wendlinghausenu 

v Německu v termínu 29.-30.8.2015. Výprava ze zástupců ČR opět získala několik významných 

umístění - členové Centra slezského norika  s březími klisnami SN v otevřeném Mistrovství Německa 

18. a 22. v singlech a 2.místo  párech,  v Mistrovství Evropy  4.místo v singlu, 2.místo v párech 

a 3.místo v těžkém tahu. Klisny startovaly na vrcholu svého produktivního věku (13 a 16 let) a výtečně 

zvládly celý výjezd včetně udržení kondice. Patří k tomu nejlepšímu, co český chov chladnokrevných 

koní vyprodukoval od roku 2000. Další zástupce ČR p. Hajtmar startoval s valachy do šesti let věku. 

Úroveň PferdeStarku velmi stoupá a startovní pole se výrazně omlazuje, což naznačuje trend 

v  západní Evropě, kde se chladnokrevná plemena těší stoupající oblibě v mnoha činnostech. Úroveň 

soutěže je srovnatelná se ZV II.st. v Česku. Článek byl uveřejněn v časopise Jezdectví. 

Begatrekkingové expedice 

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

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

termínů pro zvýšený zájem rodin s dětmi a seniorů. Podmínkou těchto výprav je dosažení turistického 

cíle a zajištění stravy a pití ze strany spolku, aby expedice nebyla omezena na pouhé hodinové 

vyjížďky. Výpravy v různém tempu poznávají krajinu Orlických hor. 
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Publikace „Dvacet let hřebčína Hradčany“ 

Soukromý hřebčín Hradčany s čistokrevným chovem slezského norického koně přiznává v letošním 

roce dvacáté výročí vzniku. Datování vzniku souvisí s lesnickou těžařskou činností soukromé firmy 

Josef Svoboda, Hradčany z Pěčína, při jejímž výkonu využívá koňskou tažnou sílu a má zájem její 

uplatnění rozvíjet v úrovni obnovitelného zdroje energie. V lesnictví i v zemědělství, jako trvale 

udržitelný rozvoj venkova. Počátek držení chladnokrevných koní v rodinné firmě sahá do roku 1990, 

od roku 1995 se zaměřila výhradně na charakterní a typově vyhovující slezské noriky. Publikace vyjde 

tiskem firmy AG TYP Kostelec nad Orlicí. 

 

Natáčení pořadu pro ČT 

V období březen- červenec byl s předním českým režisérem dokumentárního filmu panem Tomášem 

Kratochvílem připraven a filmován dokument o působení chladnokrevných koní v praxi pro pořad Náš 

venkov na ČT2 s výkladem o slezském noriku. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-

venkov/315294340070008-kone-v-lese/.  Amatérský videozáznam pořídil zúčastněný člen Jiří Dráb 

https://www.youtube.com/watch?v=emmAKe53AgY 

Informace o činnosti Centra jsou průběžně doplňovány  na http://www.centrum-slezsky-norik.cz/. 

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

jsou volně dohledatelná na kanále You Tube.   

https://www.youtube.com/watch?v=8sOxehzavyM, https://www.youtube.com/watch?v=5boT7c-JT4s 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn0nLs9kUNA,https://www.youtube.com/watch?v=HxiyWWo6NHY 

https://www.youtube.com/watch?v=6P48h6sqaVk,https://www.youtube.com/watch?v=aUVCcBvWVb4 

https://www.youtube.com/watch?v=DvexaRk636Y,https://www.youtube.com/watch?v=DvexaRk636Y 

 

 

 

  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/315294340070008-kone-v-lese/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/315294340070008-kone-v-lese/
https://www.youtube.com/watch?v=emmAKe53AgY
http://www.centrum-slezsky-norik.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=8sOxehzavyM
https://www.youtube.com/watch?v=5boT7c-JT4s
https://www.youtube.com/watch?v=Sn0nLs9kUNA
https://www.youtube.com/watch?v=HxiyWWo6NHY
https://www.youtube.com/watch?v=6P48h6sqaVk
https://www.youtube.com/watch?v=aUVCcBvWVb4
https://www.youtube.com/watch?v=DvexaRk636Y
https://www.youtube.com/watch?v=DvexaRk636Y
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU  

VYUŽITÍ A ADMINISTRACE DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

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

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

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

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

 

Tab. 5 Náklady na realizaci programu v Kč  

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

Činnosti zajišťované Národním střediskem - metodické vedení a koordinace, tvorba databází, evidence dat 
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.   

Činnosti Národního programu zajišťované dalšími subjekty formou kooperačních smluv  

(chovatelské svazy, univerzity apod.) 
2 728 365 

konzervační nukleus a projekty revitalizace české červinky a ČESTR                            

(inseminace a výplachy embryí, embryotransfery, odchov plemenných býků) 
585 502 

konzervační nukleus přeštického prasete a IS Kostelec nad Orlicí (výroba a distribuce ID 

kanců odchov plemenných kanců přeštického prasete) 
91 813 

plemenářské a veterinární služby 118 616 

výroba a nákup inseminačních dávek (ERC Mnětice, IS Homole), výkup embryí červinek 

(ČZU Praha, Toulcův dvůr) 
677 107 

materiál pro konzervaci a genotypizaci (chemikálie, laboratorní pomůcky) dusík 108 545 

ostatní spotřební a kancelářský materiál 36 600 

Vlastní služby (dokumentace, reprostudio, IT, poštovné) 64 708 

Cestovní náklady a vnitrozemská doprava  72 579 

Poplatky (ERFP) 64 853 

Odpisy (vybavení genobank Uhříněves a Kostelec aj.) 93 760 

Režie 1 458 202 

Osobní náklady 899 350 

Celkem zajištění Národního programu Kč 7 000 000 
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Tab. 6 Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2015 

druh/plemeno n sazba částka 
 

druh/plemeno n sazba částka 

SKOT                česká červinka 198   1 267 900 
 

SLEPICE         
ČZK 

214 300 64 200 

kráva v KU mléčné užitkovosti 7 16 500 115 500 
 

    kráva  BTPM  81 8 000 408 000 
 

HUSA          160   96 000 

jalovice od 7.měsíce 87 6 400 550 400 
 

  česká  99 600 59 400 

jalovička - tele 16 4 000 68 000 
 

  česká chocholatá 61 600 36 600 

plemeník v chovu 7 18 000 126 000 
 

    SKOT                          ČESTR  30   223 000 
 

KRÁLÍCI 943   309 740 

kráva v KU mléčné užitkovosti 8 12 000 96 000 
 

  moravský bílý hn. 100 300 30 000 

jalovice od 7. měsíce 13 7 000 91 000 
 

  český luštič 94 300 28 200 

jalovička - tele 9 4 000 36 000 
 

  morav. modrý 173 200 34 600 

        
 

  český strakáč 305 400 122 000 

KOZY bílé 2253 770 1 681 680 
 

  český albín 157 260 40 820 

KOZY hnědé  1074 770 810 040 
 

  český červený 72 460 33 120 

        
 

  černopesíkatý 42 500 21 000 

OVCE                       šumavka 2169 

 

1 205 520 
 

    bahnice (plem.chov) 1056 720 760 320 
 

NUTRIE    205   134 200 

bahnice v ostatních chovech 1113 400 445 200 
 

  standard 107 600 64 200 

                                 valaška 803   722 700 
 

  stříbrná 42 800 25 200 

bahnice a ročky 803 900 722 700 
 

  vícebarevná 56 800 44 800 

        
 

        

PRASE přeštické 357   1 586 000 
 

RYBY (hejna) 36    3 759 340 

  prasnice 308 4 000 1 172 000 
 

  kapr 13 85 000 1 105 000 

  kanec 49 9 000 414 000 
 

  pstruh duhový 4 180 000 720 000 

        
 

  pstruh potoční 4 140 000 560 000 

KONĚ              starokladrubský 28   412 000 
 

  lín 8 80 000 640 000 

klisny nově zařazené/ohřebené 6 12 000 72 000 
 

  sumec 2 105 000 210 000 

klisny v altern.připařování 20 15 000 300 000 
 

  síh maréna 1 104 340 104 340 

hřebec/max.3 nejlepší 2 20 000 40 000 
 

  síh peleď 2 105 000 210 000 

                                    hucul 50   504 000 
 

  jeseter 2 105 000 210 000 

klisny 48 10 000 480 000 
 

  vyza 0 0 0 

hřebec 2 12 000 24 000 
 

        

                               ČM belgik 96   909 000 
 

VČELA  KRAŇSKÁ 349   345 140 

klisny nově zařazené/ohřebené 83 9 000 747 000 
 

  plem.matka a 47 3 500 164 500 

klisny v altern. připařování 12 12 000 144 000 
 

  plem.matka b 61 1 100 67 100 

hřebec/max.3 nejlepší 1 18 000 18 000 
 

  plem.matka c 39 700 27 300 

                          slezský norik 92   861 000 
 

  plem.matka d 56 440 24 640 

klisny nově zařazené/ohřebené 77 9 000 693 000 
 

  plem.matka e 176 350 61 600 

klisny v altern. připařování 13 12 000 132 000 
 

   
  

hřebec/max.3 nejlepší 2 18 000 36 000 
 

CELKEM 14 893 000 
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STAV OCHRANY A VYUŽITÍ PLEMEN GENETICKÝCH ZDROJŮ 

SKOT 

Česká červinka (ČČ) 

 
   foto Jitka Pikousová 

Stav populace 

V roce 2015 se registrují v Národním programu tři 

noví chovatelé, z celkového počtu 30 registrovaných 

chovů je 29 chovů  prostých nákazy IBR, tři chovy 

jsou  ozdravené. 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 31.10.2015 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 7  GZ české červinky 

krávy 
jalovice 

nad 6 měs. 

jalovičky            

do 6 měs. 
býci plemenní CELKEM k 31.10.2015 

94 88 19 7 208 

 

Plemeníci v chovu  - vývoj linií    

V chovech se uplatňuje sedm  plemenných býků v přirozené plemenitbě (BRY 013, PPC 312, PPC 418, 

PPC 438,  PO 007, LAD 002  a UL 005). 

V inseminaci jsou používány inseminační dávky býků BRY 006, BRY 008, BRY 013, PO 004, PO 009, 

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. Jediný 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). 

Pro genobanku  se  podařilo odkoupit 763 ID býka st.reg. BRY 003, uložených  v ISB Homole. 

 

Linie URAL 

V dubnu 2015 je od soukromého chovatele pro testaci v  Odchovně plemenných býků v Osíku 

u Litomyšle (OPB)   vykoupen  mladý býček 501495 011 po otci UL 005. Pokud projde začátkem roku 

2016 Základním výběrem , plánujeme odběr jeho ID pro uložení do genobanky.  
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Kontrola užitkovosti ( KU ) 

Do kontroly mléčné užitkovosti jsou zapojeny čtyři chovy.  
 
Tab. 8  Průměrné hodnoty KU mléka ve 200 laktačních dnech (n=12) 

  200 dnů laktace 305 dnů laktace 

pořadí 
laktace 

mléko (kg) tuk  (%)        bílkoviny (%) mléko (kg)  tuk (%)         bílkoviny (%) 

I. 2696 3,84 3,62 3778 4,02 3,65 

II. 3223 3,79 3,52 5970 3,80 3,58 

III. 4487 3,61 3,36 

    

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

Tab. 9  Průměrné hmotnosti KUMP podle linií otcův chovech BTPM 

linie LAD POLAK BRYLANT URAL 

pohlaví                                      
(počet zvířat) 

jalovice   
(n=6) 

býk         
(n=7) 

jalovice   
(n=8) 

býk         
(n=7) 

jalovice   
(n=21) 

býk         
(n=8) 

jalovice   
(n=7) 

býk         
(n=8) 

hmotnost porodní  (kg) 30 32 25 28 26 30 32 38 

hmotnost 210 dní (kg) 215 249 243 270 186 215 241 279 

přírůstek od narození (g) 873 1 032 1 038 1 152 761 881 995 1 151 

 

Projekt regenerace plemene – využití kryokonzerovaných embryí a výroba nových 

Ve spolupráci s firmou Bovet a.s. Sloupnice pokračují  výplachy a  případně embryotransfery 
v chovech: Netluky - farma VUŽV,v.v.i., Lány ŠZP ČZU a z chovu SRAZ- Toulcův dvůr. Embrya jsou 
průběžně ukládána v genobance v bance spermatu ČMSCH,a.s.Hradištko. 

  

Tab. 10  Embrya uložená v genobance v projektu regenerace 2010-2015  

registr býka UL005 PO004 BRY003 BRY006 BRY008 BRY009 LAD002 BRY013 Celkem 

kryokonzervovaná 

embrya 
41 124 39 77 16 3 51 7 266 

 

Plánované aktivity projektu regenerace pro rok 2016 

 Uložit do GB embrya  od  každého  nově oteleného zvířete na farmě VUŽV,v.v.i. a rozšířit 

spolupráci i na další chovy. 

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

oocyty.  

 Odchovat,   pokračovatele býků linie LAD a 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 plemene.   
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Český strakatý skot   

 

foto Jitka Pikousová 

Stav populace 

V roce 2015 je registrováno deset 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 31.10.2015 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 24 15 60 

 
 
Garant plemene při kontrole GZ ČESTR ve stáji Osičky chovu Agrodružstvo Lhota pod Libčany 

doporučil, vzhledem k omezenému množství zvířat zařazených do GZ (kdy je problém zvyšující se 

Fx), zařadit nově do GZ prvotelky, narozené vybraným plemenicím nezařazeným do GZ, zapuštěným 

přidělenými býky z GZ.   

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 červenci 2015 byl do  OPB v Osíku u Litomyšle umístěn býček po otci BO 824 z matky   101496/951, 

narozený 6.4.2015. Základní výběr bude absolvovat v květnu 2016. Pokud bude vybrán k plemenitbě 

počítáme s jeho umístěním do ISB Zásmuky, odběrem a uložením jeho inseminačních dávek v GB 

v bance spermatu ČMSCH,a.s.Hradištko 

Zvířata v konzervačním nukleu na farmě Netluky VÚŽV,v.v.i jsou v dobré kondici, ale středního až 

menšího tělesného rámce, garant plemene doporučuje zapouštět plemenice ve stáří minimálně 16 

měsíců, optimálně 18 měsíců. Zvířata s lepším hodnocením zevnějšku neprodávat, ale především 

využít k rozšíření GZ v rámci stáda s využitím ET. Zvířata s horším hodnocením zevnějšku  vzhledem 

k počtu zvířat v GZ zatím nevyřazovat (pouze z důvodů zdravotních nebo reprodukčních poruch).  

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. 
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Tab. 12  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 39 24 35 10 4 338 

 

Embrya uvolněná v roce 2015 
 

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

ČMSCH,a.s.Hradištko uvolňována embrya, která se přenáší ve dvou chovech.  

Navýšení počtu zvířat zařazených do GZ ve stávajících větších chovech GZ ČESTR bude mít význam 

pro jeho udržení v potřebném rozsahu, pro lepší vyhodnocování růstových, užitkových i plemenářských 

ukazatelů a podpoří vznik nových chovů GZ rychlejším uspokojením poptávky po plemenných 

zvířatech. 

Tab. 13  Počty uvolněných embryí a březost po otcích 

 

Zemědělský podnik Stračov 
 

Zemědělské družstvo Opařany 

otec      
embryí 

přeneseno 
embryí březost %   

otec             
embryí 

přeneseno 
embryí březost % 

HB 185 3 100 
 

ME 075 9 44 

FAN 182 2 100 
 

HB 185 6 33 

      
 

FAN 195 5 0 

  
  

 
CSM 342 10 50 

 

 

V plemenitbě 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, ME170, MKM 220. Selekcí se postupně eliminují zvířata s hrubými vadami zevnějšku. Proto je 

prodej jalovic, narozených po ID dříve odebraných býků, do dalších chovů dočasně pozastaven. 

 

Opatření navržená garantem plemene:  

 každoročně vybrat pro plemenitbu 2 – 3 býky různých linií od nejlepších krav z genového zdroje, 

velikost stáda udržet na úrovni 20 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 305 dní laktace 

v roce 2015 mezi dojnicemi GZ ČESTR a C 100 na hospodářství VÚŽV Netluky jsou uvedeny 

v následujících grafech.  

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že ekonomický efekt chovu GZ v porovnání s produkčním 

(dojeným) chovem ČESTR lze vyčíslit jako ztrátu ve výši 13-15 000 Kč na kus a rok. 



 

 
24 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

 

Graf 1a,b Porovnání užitkovosti krav GZ ČESTR a C 100    

 

 
 

 
 
 

Pilotní studie variability mezi produkční populací plemene ČESTR a populací genetického 

zdroje ČESTR 

Do studie byla vybrána jedna bodová mutace, která se nachází v genu pro hormon leptin. Analýza 

proběhla na vzorku 650 krav z produkčních stád a 45 krav, které jsou registrovány jako genetický 

zdroj. U všech zvířat byl zjišťován genotyp – varianta bodové mutace a dále byly vyhodnocena 

frekvence výskytu jednotlivých genotypů a další parametry populační variability. 
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Graf 2  Genotypové frekvence v rámci populací českého strakatého skotu  

 

Studovaná mutace byla již popsána u jiných plemen skotu, kde byl zjištěn vtah mezi alelou C 

a zvýšenou dojivostí zvířat a alela T je spojována s vyšším příjmem krmiva. Tyto výsledky potvrzují 

zvýšenou frekvenci výskytu genotypu CC u krav z produkčních stád, šlechtěných na zvýšení dojivosti. 

Předpokládáme tedy, že vyšší výskyt genotypu TT u populace genetického zdroje zůstal zachován 

díky absenci tzv. zušlechťujících plemen v jejich plemenitbě. Domníváme se také, že vyšší frekvence 

TT homozygotů v této populaci je odrazem  plemenného typu s kombinovanou užitkovostí, u něhož 

vyšší příjem krmiva umožňuje kratší dobu výkrmu.  

Z genotypových frekvencí je možné zjistit, jestli se populace nachází v Hardy-Weinbergově genetické 

rovnováze. Populace krav z genetických zdrojů se v rovnováze nacházela, naopak zvířata 

z produkčních stád vykázala průkazný (p < 0,01) odklon z této rovnováhy. Tato odchylka poukazuje 

na předchozí selekci na tuto mutaci v produkční populaci a změnu rozložení genotypů oproti 

přirozenému stavu.  

Co se týče variability mezi jednotlivými populacemi, bylo možné pozorovat v populaci genetického 

zdroje velké množství heterozygotů (CT genotyp) a to dokonce až o 11% více než bylo očekáváno. 

Naopak u produkčních stád bylo oproti očekávání pozorováno skoro o 24 % heterozygotů méně. 

Další parametry genetické diverzity populace, jako je například polymorfní informační obsah, 

genetická diverzita i efektivní počet alel byly v našem pozorování příznivější (vyšší) v populaci zvířat 

genetického zdroje, to znamená původního (nezušlechtěného) typu české straky. 

Zjištěné výsledky naznačují předchozí selekci v této mutaci u produkčních stád ČESTR a snížení jejich 

genetické variability. Toto snížení může být způsobeno nižším počtem býků, kteří jsou díky umělé 

inseminaci v chovu skotu využíváni. Dále je pravděpodobný již zmíněný selekční tlak v této mutaci 

a díky snížené frekvenci heterozygotů je možné uvažovat i o výskytu příbuzenské plemenitby 

v populaci, která může být opět ve vztahu s nižším počtem plemenných býků. 

Předkládané výsledky jsou prozatím pouze ,,první vlaštovkou“ ve studiu variability mezi populacemi 

českého strakatého skotu. Nicméně i přesto, že byla studována pouze jedna mutace, zjištěné 

výsledky poukazují na nebezpečí snížení genetické variability u našeho tradičního plemene. Uvedené 

výsledky také dokládají že, program uchování genetických zdrojů plní velmi dobře svoji funkci a i přes 

nízký počet zvířat, která se podařilo uchovat, se jejich variabilitu alespoň v tomto lokusu podařilo 
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zachovat. Předpokládáme také, že význam zachování genových zdrojů bude nadále nabývat 

důležitosti, protože je pravděpodobné, že ke snížení variability produkční populace ČESTR došlo 

i v jiných lokusech (oblastech). Varianty genů, které jsou uchovány u zvířat z genových zdrojů, by 

mohly být strategické ve zlepšování funkčních vlastností produkčních stád skotu. Tyto vlastnosti jsou 

z hlediska rentability chovu skotu nepostradatelné, a tudíž jim bude v dalším výzkumu věnována 

náležitá pozornost. 

 

 

 

Plánované aktivity v roce 2016 na farmě Netluky, VUŽV,v.v.i. 
                

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

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

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

dávek. 

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

„Uchování genetické rezervy Český strakatý skot“. 

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

ekologických a agroturistických center. 
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PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE  (PC) 

 
foto Jitka Pikousová 

Stav populace 

V roce 2015 tvořilo šlechtitelskou základnu 

přeštického černostrakatého plemene prasat 27 

chovů. Počet prasnic plemenného jádra ke dni 

31.12.2015 byl 389 prasnic a 80 kanců. 

V porovnání s předchozím  rokem došlo ke snížení 

početního stavu. Do Národního programu uchování a 

využívání genetických zdrojů se zapojilo 6 nových 

chovů, jeden chov ukončil svoji činnost (Zemas 

a.s.- chov Terezín). Jednalo se o chov s vysokým 

počtem prasnic plemenného jádra (v roce 2014 

byl průměrný stav 95 prasnic), jeho zrušení tedy 

významně přispělo ke snížení počtu prasnic.   

V roce 2015 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 

projednávána úprava metodiky chovu přeštických prasat pro další období.  

Jako genetický zdroj budou nadále uznávány prasnice plemenného jádra z chovů splňujících dané 

podmínky pro zařazení do Národního programu. 

Byly vytipovány nejvhodnější chovy, splňující podmínky pro přiznání statutu šlechtitelského chovu. Do 

konce roku 2015 získaly tento statut chovy ZD Mladotice a Chovservis Radostov. 

Vzhledem k situaci PPRS v chovech a nutnosti produkce dostatečného počtu kanců ve vyhovující 

liniové struktuře a s ohledem na minimalizaci příbuzenské plemenitby  v PPRS prostém chovu bude 

i pro další období důležité zachovat funkci nukleového chovu Kostelec nad Orlicí. 

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 2015 chov zahrnoval 11 plemenných kanců a 11 prasnic. Od  prasnic bylo získáno 23 vrhů, 

z narozených selat bylo pět prasniček a tři kanečci klasifikováni a uznáni jako plemenný materiál.         

K plemenitbě bylo využíváno 10 kanců, od kterých bylo získáno celkem 1660 pejet, které byly 

uloženy do kryobanky. Jeden kanec byl v průběhu roku prodán, jeden nakoupen a tři kanci byli 

vyřazeni z chovu.  

Více než 500 inseminačních dávek bylo distribuováno do pěti chovů genetického zdroje a dalším 

drobnochovatelům.  

Výsledky chovu genetického zdroje v chovech zařazených do Národního programu 

Věková struktura GZ PC v roce 2015 byla následující: zapuštěné prasničky tvořily 16,5 %, prasnice na 

1. a 2. vrhu 42 %, prasnice na 3.až 5. vrhu tvořily 31,5 % a prasnice na 5. a dalším vrhu 10 % 

populace plemenic. V porovnání s rokem 2014 se snížil podíl zapuštěných prasniček, podíl prasnic na 

1. a 2. vrhu je na úrovni předchozího roku a podíl prasnic na 3.-4. vrhu i na 5. a vyšším vrhu se 

zvýšil. Tato změna odpovídá vývoji v počtu prasnic a struktuře populace v předchozích letech.  
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Tab. 14 Seznam chovů zapojených do NP a počet prasnic v těchto chovech v roce 2015 

(nové chovy jsou označené *) 

Podnik Chov 
Průměrný stav 

prasnic 2015 

Stav  

k 31. 12. 2015 

ZOD Onomysl * Miletín 8 9 

Medito s.r.o. Doubravčany 7 7 

Emeran 1791, s.r.o. * Kokořín 7 8 

Jihočeská univerzita Školní zem. podnik 8 8 

Vávra Ladislav Čížkrajice 7 9 

Valenta Josef * Trhové Sviny 1 1 

Borkovec * Křtenovice 4 5 

Žihelský statek a.s. V. Č. Hať 61 81 

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

Baumrukr Michal Soběkury 8 6 

ZD Mladotice Mladotice 78 78 

Chovservis Radostov 17 16 

Šimek Vladimír * Čistá v Krkonoších 8 9 

VÚŽV Praha Kostelec n. Orlicí 11 10 

Švec Miloš Běleč n. Orlicí 15 17 

Petra Hudečková Trnava 7 7 

Zemet s.r.o. Tečovice Mysločovice 24 26 

Zemas a.s. Terezín 35 0 

Blanka Moresová Milotice 12 13 

Lescus s.r.o. Uhřice 1 0 

Mikagro s.r.o. Mikálka 9 16 

CHS Rychnovský dvoreček * Proseč u Skutče 4 6 

Selvem s.r.o. Hrušky 9 9 

Pavel Kostrbel Tučapy u Holešova 16 14 

Korneliusz Walek Skorošice 7 5 

Ing. Marian Sedlář  Pod lesem Cvrčovice 15 15 

Martin Hladký Brankovice 5 7 

Celkem 389 

 

Reprodukční užitkovost prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech v roce 2015 

Průměrně bylo dosaženo 10,7 všech narozených selat, 9,9 živě narozených a 9,1 dochovaných 

selat/prasnici/vrh. Průměrná délka mezidobí činila 171,4 dne a mléčnost 56,5 kg. Uvedené ukazatele 

reprodukce jsou o 0,3 všech narozených a o 0,2 živě narozených a dochovaných selat vyšší než 

v roce předchozím. Počet vrhů/prasnici/rok dosáhl úrovně 1,7 vrhu.  

Z celkových 667 vrhů bylo 605 vrhů čistokrevných a 62 hybridních. V posledních letech docházelo ke 

zvyšování podílu čistokrevných vrhů. V roce 2010 byla pouze polovina vrhů čistokrevných, v  roce 

2014 79,5 % a v roce 2015 již 90,7 %.  Zabřezávání prasnic bylo na úrovni 86,7 % v přirozené 

plemenitbě a 59,8 % v inseminaci. Podíl inseminace v roce 2015 byl na stejné úrovni jako v roce 

předchozím (44,8 %). Průměrný počet živě narozených selat/vrh v přirozené plemenitbě byl 10,0 ks, 

v inseminaci 9,8 ks.   
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V chovech PC bylo v roce 2015 celkem odchováno 380 prasniček a 46 kanečků a klasifikováno 

(s  posouzením TKZ) 187 prasniček a 15 kanečků.  V porovnání s rokem 2014 bylo klasifikováno o 23 

prasniček více a o 1 kanečka méně.  

Užitkovost odchovaného potomstva dosáhla v roce 2015 následujících hodnot: průměrný denní 

přírůstek u prasniček 538 g (korekce na 90 kg živé hmotnosti), u kanečků 539 g. (korekce na 100 kg 

živé hmotnosti). Podíl libového masa klesl u prasniček na hodnotu 57,8 % a u kanečků na hodnotu 

59,1 %. Výška špeku byla zjištěna na úrovni 1,13 cm u prasniček a 1,15 cm u kanečků.  

Počet a zastoupení kanců podle genealogických linií v roce 2015 je uveden v tabulce č. 14.  

Nejpočetněji zastoupenou linií je Amperor, Akoga, Pirátek a Wiskont. Naopak nejméně kanců je v linii 

Sudet a Viskont. Kanci linie Sudet jsou zařazeni pouze v přirozené plemenitbě v chovech ZD 

Mladotice a Žihelský statek. Dva kanci linie Viskont jsou zařazeni do inseminace a dva jsou 

v přirozené plemenitbě.  

Tab. 15 Seznam kanců podle genealogických linií k 31.12.2015 

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 

celkem 73 

 

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. 
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KONĚ  

Starokladrubský kůň  

Velikost populace starokladrubských koní v posledních letech stagnuje, v roce 2015 nedošlo ke 

znatelnému nárůstu. Stav plemenných koní (plemenní hřebci a chovné klisny) se rovněž výrazně 

nemění, došlo k mírnému nárůstu chovných klisen. Ve stavu je (k 31.12.2015) 45 plemenných hřebců 

(22 běloušů, 23 vraníků) a 526 chovných klisen (253 bělek, 273 vranek), do genetických zdrojů je 

zařazeno 43 hřebců – 21 běloušů a 23 vraníků a 348 klisen– 155 bělek a 193 vranek. 

Tab. 16  Stavy starokladrubských koní dle barvy a majitele ke dni 31.12.2015 

Kategorie 
NH Kladruby Privátní chov STKL koně 

B V celk B V celk B V celk 

Plemenní hřebci 14 12 25 8 11 17 22 23 46 

Z nich v GZ  13 12 25 7 11 18 20 23 43 

plemenné klisny  68 77 145 185 196 381 253 273 526 

Z nich v GZ  58 74 132 97 119 216 155 193 348 

Odchov ročník 2015 30 44 74 13 23 36 43 67 110 

Odchov ročník 2014 31 24 55 17 32 49 48 56 104 

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

Výcvik ročník 2012 26 28 54 28 29 57 54 57 111 

Ostatní ročník 2011  7 13 20 37 24 61 44 37 1 

Ostatní ročník 2010 9 13 22 38 35 73 47 48 95 

Ostatní ročník 2009 4 6 10 42 30 72 46 36 82 

Ostatní ročník 2008 1 4 5 28 37 65 29 41 70 

Ostatní ročník 2007 2 6 8 42 34 76 44 40 84 

Starší koně  7 3 10 174 193 367 181 196 377 

Celkem  214 251 465 642 667 1309 856 918 1774 

Graf 3   Vývoj početního stavu populace STKL  

 



 

 
31 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

Tab. 17  Vývoj populace GZ v letech 2010-2015 

a) - privátní chov : 

Rok Plem. hřebci v GZ  
(B + V) 

Plem. klisny v GZ 
(B + V) 

Plem. klisny celkem 
(B + V) 

Počet 
chovatelů 

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 (104 +116) 392 (196 + 196) 202 

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

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) 

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) 

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

 

Plemenní hřebci 

V roce 2015 uhynuli plemenní hřebci Generalissimus Santalina XXXVIII a Generalissimus Secondara 

XXXV, z plemenitby byli vyřazeni Generalissimus Ravella XLI a Favory Falstra XXV (prodáni do 

zahraničí) a tři hřebci byli nově zařazeni (Generalissimus Rarita II, Favory Elpasa XXIX a Favory 

Sacrina XXX). 

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

 

Graf 4   Složení aktuální hřebčí populace (podíl linií) 
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Mateřská populace  

Graf 5   Složení populace klisen (podíl rodin)  

 
 

Pro klisny zařazené do genetického zdroje je od r. 2004 zpracováván alternativní připařovací plán pro 

privátní chovatele, který je k dispozici na webových stránkách NH Kladruby n.L. Díky dotačnímu titulu na 

klisnu, která se ohřebila po zapuštění hřebcem z doporučené kombinace rodičovského páru, se rodí 

v posledních letech většina hříbat s většinovým podílem krve daného plemene v rodokmenu (min. 

87,5%) a zároveň není překročena hodnota koeficientu příbuzenské plemenitby 6,25 (Fx).  

U vybraných čtyřletých koní je prováděn lineární popis exteriéru. Údaje jsou využívány při sestavování 

konkrétních rodičovských párů, k hodnocení plemenných hřebců na základě potomstva apod. 

 

Výsledky reprodukce  

V roce 2015 se narodilo v NHK 78 živých hříbat, před odstavem bylo registrováno 76 hříbat. 

V privátním chovu přetrvává tendence zapouštět méně klisen, v roce 2015 se živě narodilo 39 hříbat 

(z toho 2 v Polsku), registrováno bylo 35 hříbat. Proti roku 2014 je to tedy opět značný pokles.  

 

V roce 2015 bylo zapuštěno v privátním chovu 75  klisen, z toho 24 klisen bylo inseminováno 

čerstvým  spermatem hřebců, kteří  stáli v sezóně v Zemských hřebčincích Písek a Tlumačov.  V NHK 

bylo v roce 2015 zapuštěno 109 klisen z celkového stavu 145 (75%), to je opět méně než v roce 

2014 (zapuštěno 112 klisen z celkového stavu 144 tj. 78%).  
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Graf 6 Vývoj počtu narozených hříbat STKL koní 

 

 

V roce 2015 byly uspořádány výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců v hřebčíně Slatiňany 

(12.-13.5.2015), na podzim byly uspořádány výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen v hřebčíně 

Slatiňany (15.-16.9.2015) a v hřebčíně v Kladrubech nad Labem (22.-23.9.2015). Do GZ bylo po 

výkonnostních zkouškách celkem zařazeno 6 hřebců a 25 klisen – 2 hřebci (kmen Favory) byli přímo 

licentováni a zařazeni do plemenitby. 

 

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 (včetně 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: 

V roce 2015 se vzhledem k nákazové situaci v Evropě (infekční anemie koní) uskutečnilo méně akcí 

a výjezdů koní NHK. 

Galavečer Koně na Žofíně 2015, 28.2.2015  

Přehlídka koní určených k prodeji – Slatiňany, 28.3.2015 

Dámský den ve Slatiňanech, 11.4.2015 

Vystoupení v rámci „International Wiesbadener Pfingst Turnier“ SRN, 22.-25.5.2015 

Účast na slavnostech Městské policie Ostrava, 29.8.2015 

Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“, 5.-6.9.2015 a v Lysé nad Labem, 18.-20.9.2015 

Účast slavnostního spřežení na Velké pardubické steeplechase, 11.10.2015 

Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem, 31.10.2015 a v Heřmanově Městci, 7.11.2015 

Sváteční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda v Kladrubech n. L., 4.12.2015  

  

http://www.nhkladruby.cz/
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Huculský kůň  

 
Foto NH Kladruby Šárka Weinhauerová 

Současný stav genetického zdroje  

Počet aktivních plemeníků v GZ proti roku 2014 

stoupl, a činí 12 hřebců. Další dva hřebci jsou 

zapůjčeni do zahraničí.  

Stav klisen včetně zařazených po výkonnostních 

zkouškách se zvýšil na 156. Všechny klisny GZ 

mají evropsky uznanou rodinu zakladatelek.  

Plemeníci 

V roce 2015 bylo oprávněno působit v plemenitbě populace huculských klisen ČR 12 plášťových 

plemeníků, kteří všichni splnili požadavek 100 % původních genů plemene hucul. Mimo aktivní 

působení v chovu byli k dispozici hřebci 2658 Oušor Míša a 740 Goral Ind zapůjčení do zahraničí. 

V tomto případě šlo o již dlouhou dobu využívané hřebce, kteří mají v českém chovu řadu potomků. 

Po zkouškách výkonnosti bude nově zařazen další hřebec. 

Věkový průměr současných plemeníků pro NPGZ činil  v roce 2015 - 12,6 roků. Počet hřebců zůstává stále 

nízký, 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. Plemeník, který je téměř v celé populaci klisen v PK nepříbuzný (1848 Pietrosu Nelson), byl 

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

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

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

Tab. 18  Vývoj podílu genealogických linií v populaci huculského koně 

Linie Rok Goral Gurgul Oušor Hroby Pietrosu Celkem 

Počet hřebců 2009 9 3 3 3 1 19 

Počet hřebců 2010 8 4 3 2 1 18 

Počet hřebců 2011 9 4 3 2 1 18 

Počet hřebců 2012 7 2 3 2 1 15 

Počet hřebců 
2013 

6 2 3 2 2 15 

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

Počet hřebců 
2014 

6 1 1 1 1 10 

%v aktivní populaci 60 10 10 10 10 100 

Počet hřebců 
2015 

6 2 1 1 2 12 

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

V  rámci celé plemenné knihy Huculský kůň bylo v letošním roce nově zařazeno do chovu  23  klisen. 

Z nich 21 vykonalo zkoušky výkonnosti, požadavky na zařazení do GZ splnilo 12 klisen. V seznamu 

GZ je celkem 156 klisen, tj. 33,3% celé klisní populace (plemenný nukleus). 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 produkováni jedinci na úrovni koně nevhodného k zařazení do NPGZ.  

Věková struktura samičí části zařazené populace do GZ zůstává v zásadě na shodné úrovni. Stále 

vysoký průměrný věk (v posledních pěti letech mezi 13,9-14,4 roků) je především výsledkem 

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

nepříznivou reprodukční situaci jen potvrzuje. 

Graf 7   Věková struktura klisen GZ huculského koně  

 

 

Genealogická příslušnost klisen aktivní populace GZ huculského koně 

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

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

uznaných původních rodin. Podle rozhodnutí Rady PK a platného ŘPK 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 GZ huculský kůň byla zpracována genealogická struktura zařaditelných klisen GZ podle 

příslušnosti až k mezinárodně uznaným zakladatelkám rodin huculského koně. V České republice jsou 
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aktuálně v rámci celé PK chovány klisny 27 původních genealogických rodin, v populaci klisen GZ se 

vyskytuje potomstvo celkem 20 zakladatelek. 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 44 plemeníků čtyř základních genealogických 

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

která přináší srovnání posledních pěti let: 

 

Tab.19  Zastoupení linií hřebců v samičí populaci 

Linie Gurgul  Goral Oušor Hroby Polan Prislop Celkem 

 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 

 Počet klisen 2015 53 49 37 12 1 4 156 

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

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

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

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

o rozšíření ostatních linií na úkor linie Goral a Gurgul. Tento předpoklad bude teoreticky možno 

naplňovat po zařazení dcer z importovaných klisen.  

 

Podíl původních huculských genů 

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

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

podílem. Zastoupení jednotlivých intervalů počítaných ze 3. generace předků znázorňuje následující 

tabulka, která přináší srovnání posledních pěti let:  

Tab. 20  Podíl huculských genů v populaci klisen GZ 

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

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

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

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

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

 

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 GZ zařazovány pouze klisny s úspěšně vykonanou 

zkouškou výkonnosti typu „A“,  zajišťující všestranné přezkoušení charakteru, jako nejvýznamnějšího 
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výkonnostního činitele každého koně. Aktuální samičí populace GZ má vykonány všestranné 

výkonnostní zkoušky podle platných pravidel typu „A“ ve 130 případech, tj. 83,3 %.  

Příbuznost klisen zařazených v NP GZ charakterizovaná průměrným koeficientem příbuzenské 

plemenitby dosahuje v současné době F(x) = 3,247 - počítáno z 5. generace předků.  

Hodnotu F(x) vyšší než 5,0 deklaruje 15,4 %, tj. 24 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 12 tj.7,7%. vývoj zastoupení 

v posledních  letech plyne z níže uvedené tabulky:  

 

Tab. 21  Koeficienty příbuzenské plemenitby 

Fx% ˂ 3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 

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

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

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

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

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

 

Koncentrace chovu 

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

roztříštěnosti chovu, což 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. 

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. 22  Přehled chovů s větším počtem klisen 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Farma Hucul –Janova Hora 23 16,2 24 16,6 25 17,1 27 18,5 25 16,0 

Peter - Dubová Hora 15 10,6 10 6,9 8 5,5 9 6,2 4 2,6 

Zmrzlík Praha 14 9,9 11 7,6 9 6,2 10 6,8 10 6,4 

Ing. Tetzeli Březí 12 8,5 14 9,7 13 8,9 12 8,2 16 10,3 

Klein  -Horní Slavkov 9 6,3 9 6,2 12 8,2 11 7,5 10 6,4 

Vopravil - Cunkov 6 4,2 6 4,1 6 4,1 8 5,5 11 7,1 

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

Ostatní 1 až 2 klisny 59 41,5 67 46,2 69 47,3 65 44,5 76 48,7 

Celkem ČR 142 100 145 100 146 100 146 100 156 100 

 

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

kvalitních hříbat pro GZ. Příkladem budiž např. chov Horní Slavkov nebo Adršpach, kde v posledních 

osmi létech nebylo vyprodukováno ani jedno hříbě v potřebné genové kombinaci. Naopak pokles 
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klisen na farmě Dubová Hora je zapříčiněn prodejem klisen mimo chov a nákupem kvalitních klisen 

ze zahraničí, který se projeví nárůstem klisen v GZ až  zařazením jejich potomků. 

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 GZ. 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 GZ bylo i v roce 2015 přistoupeno k vytvoření podkladů pro optimalizaci připařovacích plánů 

jako nástroje svobodné volby majitele klisen pro alternativní připařování aktivních plemeníků.   

Kombinace jsou zpracovány pro všechny aktuálně zařazené klisny GZ, i celý rozsah HPK a PK - predikce 

F(x) všech možných potomků, vždy se všemi budoucími aktuálními plemeníky pro rok 2016. Důvodem 

rozšíření je zmíněné přímé nezařazování importovaných klisen do GZ, ale až jejich potomstva. Koeficient 

příbuznosti F(x) z páté generace předků je vypočítán dle Wrighta.   

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

konzultací při jejich vyžádání chovatelem. Informace o možnosti využití 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  poněkud zmírnilo zařazení nepříbuzného hřebce do inseminace 

v NH Tlumačov.  

Zveřejnění plných vizitek huculských klisen 

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

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

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

chovatelům huculských koní po zadání individuálního hesla chovatele. 

 Publikace k problematice genetických zdrojů 

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

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 maďarském Aggteléku, ve dnech 28 - 30. srpna 2015. Z iniciativy 

maďarské strany byla navázána užší spolupráce a výměna vybraných dat s Universitou v Debrecinu 

prostřednictvím prof. Mihóka. 

Výstavy  

Aktivní účast kolekce huculských koní na výstavě  v Lysé nad L. ve dnech 18. až 20. září 2015. 

Výstavy se účastnily 4 klisny pana Vopravila zařazené v GZ. Klisny byly předváděny nejen formou 

přehlídky plemenného materiálu, pod sedlem, v kočáře, tahu v kládě, ale i ve večerní show 

vystoupení.    
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CHLADNOKREVNÁ PLEMENA KONÍ  

Českomoravský belgik (ČMB) 

 

hřebec ČMB Patriot, foto Jitka Pikousová 

Stav populace a GZ 

Z pohledu udržitelnosti je stav víceméně 

stabilizovaný. V GZ bylo v roce 2015 zařazeno 

55 hřebců a 424 klisen. Vývoji populace ale 

nesvědčí především snižování poptávky po 

koních v lesním hospodářství způsobené 

konkurencí moderních technologií.  

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.  

 

Vývoj počtu plemenných koní a koní zařazených do GZ v posledních pěti letech uvádí tabulka 22. 

Ve všech ukazatelích je proti roku 2014 patrný mírný pokles. 

Tab. 23  Počty koní v PK a GZ ČMB v letech  2005-2015 

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

zapsané v PK 
Počet chovatelů 

2010 58 386 1039 863 

2011 61 391 1012 853 

2012 62 446 1013 817 

2013 58 413 926 723 

2014 57 446 794 599 

2015 55 424 788 582 

Plemenní hřebci 

Do GZ je zařazeno 55 plemenných hřebců. Počet plemenných hřebců v posledních letech vyhovující, 

stejně jako jejich věková struktura. Do 8 let je 45,1% hřebců, mezi 9-15 roky 35,5%  a nad 15 let je 

19,4% hřebců. Také v příštím období bude nutné pokračovat ve stabilizaci málopočetných linií 396 

Bourgogne de Monti, 26 Miroš  a 3998 Pandor.  

 

Tab. 24   Počty zařazovaných hřebců 

Rok 
ČMB  věková struktura hřebců 

celkem po ZV  věk podíl v populaci % 

2011 7 7  do 8 let 45,1  

2012 3 3  9 – 15 let 35,5 

2013 6 6  nad 15 let 19,4 

2014 4 4    

2015 3 3    
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Tab. 25 Podíl linií hřebců působících v populaci ČMB v roce 2015 

Linie  počet 

% podíl 

v 
populaci 

 

133 Successeur 
de Boneffe 

10 
15,2 

9 Marquis de 
Vraimont  

1 
1,5 

26 Miroš 1 13,6 

3998 Pandor 1 1,5 

9 Marquis de 
Vraimont  

5 
30,3 

50 Corale 5 3,0 

426 Aglaé 15 10,6 

396 Bourgogne 
de Monti 

2 
13,6 

428 Branibor 8 9,1 

Celkem 55  

 

Nově zařazeni po testu byli hřebci: 

2200 Barman (linie 51 Bayard de Herédia), hodnocení 8,68.  

2201 Korbik (linie 50 Corale), hodnocení 8,25 

2199 Matouš (linie 9 Marquis de Vraimont), hodnocení 7,87 

 

Plemenné klisny 

V roce 2015 bylo do PK zapsáno 31 klisen. 24 klisen absolvovalo zkoušky výkonnosti a z nich 23 bylo 

nově zařazeno do GZ. Více klisen (16) bylo zařazeno do oddílu „Plemenná kniha“ oproti 15 klisnám 

zařazeným do „Hlavní plemenné knihy“.  

 

Graf 8 Vývoj počtu nově zařazovaných klisen ČMB 
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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 ČMB 

Ks majitel okres kraj 

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

8 Maršálek Václav, Pečetín - Klatovy  Klat    PLZ 

6 Potměšil Josef, Praha 2- Vinohrady Pha PHA 

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

5 Dvořák Jaroslav, Rácov  - Batelov  Jihl    VYS 

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

1-4 582 majitelů     

 

Díky možnosti čerpání dotací se udržuje v rámci plemene vysoký podíl čistokrevné plemenitby. 

Tab. 27  Vývoj počtů zapuštěných klisen ČMB v období let 2010 - 2014  

Rok zap. 
ČMB 

n Celkem n ČP % ČP 

2010 238 (107) 221 (108) 93 

2011 216 ( 83) 204 ( 83) 95 

2012 204 ( 98) 197 ( 96) 97 

2013 196 ( 97) 186 ( 96) 97 

2014 203 (92) 197 (91) 97 

 Legenda: n Celkem - celkový počet zapuštěných klisen 
   n ČP - absolutní počet klisen zapuštěných čistokrevně 

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

 

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

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

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

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

 

Výkonnostní zkoušky 

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

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

Hřebci absolvovali šedesátidenní test v Zemském Hřebčinci v Tlumačově.  

 

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 
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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 tříletých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti 

(5.-6.9.2015), doprovodného programu se zúčastnilo na 50 chladnokrevných koní. Konalo se zde 

mimo jiné MČR v absolutním tahu, MČR v ovladatelnosti s kládou a soutěž v orbě O ruchadlo 

bratranců Veverkových. 

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

chladnokrevných koní na Klokočově 3.- 4.10.2015, Kůň 2015 Lysá n. Labem (18.-20.9.2015). Dále 

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

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

výstav a soutěží, např. v Německém Brücku, či na Slovensku.  
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Slezský norik ( sn )  

 

 hřebec SN Nefrit, foto Jindřiška Svobodová 

 

Z pohledu udržitelnosti populace je současný stav 

stabilizovaný, i když počet klisen v GZ mírně poklesl 

na 291. Hřebců působilo 43, z toho 13 ve státních 

hřebčincích. 

Přetrvává situace z předešlých let, kdy důležitým 

motivačním prvkem pro chovatele je možnost čerpání 

dotací.  

Nárůstu populace naopak nesvědčí její roztříštěnost, 

ale především snižování poptávky po koních v lesním 

hospodářství způsobené konkurencí moderních 

technologií.  

 

Stav populace a management genetického zdroje SN 

Vývoj počtu plemenných koní a koní zařazených do GZ v posledních pěti letech uvádí tabulka 28. Ve 

všech ukazatelích kromě počtu klisen GZ je proti roku 2014 patrný mírný nárůst. Převaha soukromého 

vlastnictví hřebců ovlivňuje jistou nepružnost v jejich umisťování na stanice. Je snahou, aby státní 

hřebčince vykupovaly více hřebečků v požadované liniové struktuře.  

Tab. 28  počty koní v PK a GZ SN v letech  2010 -2015 

Rok 
Plem. hřebci 

v GZ 

Plem. klisny  

v GZ 

Plem.klisny celkem  

v PK 
Počet chovatelů 

2010 43 238 464 359 

2011 41 244 476 367 

2012 42 287 479 354 

2013 39 272 470 353 

2014 42 301 406 322 

2015 43 291 427 334 

Z rodokmenové analýzy chladnokrevných plemen koní, která se uskutečnila v rámci projektu  NAZV 

QJ1510141 Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní 

v České republice, vyplývá, že od roku 1990 dochází u plemene SN (ale i ČMB) k postupnému nárůstu 

průměrné hodnoty koeficientu inbreedingu, kdy jedinci obou plemen narození v roce 2013 dosahují 

průměrnou hodnotu blízkou 6%.  

Efektivní velikost populace se pohybuje okolo 100 jedinců. 
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Graf 9 Vývoj průměrného koeficient inbreedingu dle roku narození pro plemena slezský norik 

(SN), norik (N) a českomoravský belgik (ČMB). 

  

Studie dále prokázala, celková genetická proměnlivost mezi sledovanými plemeny je jenom ze 2% 

způsobena rozdíly mezi plemeny. Zbylých 98% je způsobeno rozdíly mezi jedinci bez ohledu na 

plemennou příslušnost.  Těmto hodnotám odpovídají i zjištěné hodnoty genetické diverzity uvnitř 

plemen (GDWS=0,957) a genetické diverzity mezi plemeny (GDBS=0,017), kdy hodnoty GDWS 

vykazují signifikantně vyšší hodnoty než GDBS. Hodnota GDBS značí, že mezi skupinami není skoro 

žádná genetická diverzita. Standardní genetické distance se pohybují v intervalu od 0,01 až 0,04. 

Tyto hodnoty poukazují na vysokou genetickou podobnost mezi sledovanými plemeny.  

 

Plemenní hřebci      

Všech 43 hřebců je zařazeno do NP GZ, jejich počet je dostačující, v příštích letech je nutné 

pokračovat ve stabilizaci málopočetných linií (2934 Hubert Nero IX, 2526 Höllriegel 1350 Streiter 

Vulkan, 1998 Randolf a 2500 Ritz Vulkan VIII).  

Tab. 29 Zastoupení linií hřebců SN 

Linie      počet 
% podíl v 
populaci 

Bravo 9 20,9 

Gothenscherz 5 11,6 

Höllriegel 1 2,3 

Hubert Nero IX 1 2,3 

Nero Diamant IX  9 20,9 

Neuwirth Diamant VI  8 18,6 

Randolf 2 4,7 

Ritz Vulkan VIII  2 4,7 

Streiter Vulkan 6 14,0 

Celkem  43 100 
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Plemenné klisny 

Nově bylo do PK zapsáno 42 klisen (33 do HPK a 9 do PK), z toho bylo 37 po výkonnostních 

zkouškách.  

Graf 10 Vývoj počtu klisen zapisovaných do PK SN 

 

 

Z původních uznaných zakládajících rodin SN je do dnešní doby zachováno 36. Ze 427 klisen v PK jich 

255 přísluší k jedenácti ohroženým rodinám (tj. těch, které mají pouze jednu až tři žijící klisny). 

V zájmu udržení vnitroplemenné diverzity je rozšíření základy těchto málopočetných rodin, to 

znamená navrhovat doporučená alternativní připařování s ohledem na tuto skutečnost.  

 

Tab. 30  Vývoj počtů zapuštěných klisen SN v období let 2010 -  2015 

Rok připouštění 

SL. NORIK 

n Celkem n ČP % ČP 

2010 155 (55) 150 (54) 97 

2011 173 (79) 172 (99) 99 

2012 151 (71) 151 (71) 100 

2013 152 (71) 152 (71) 100 

2014 167 (83) 164 (81) 98 

Legenda: 
 n Celkem - celkový počet zapuštěných klisen 

 n ČP  - absolutní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 

 % ČP  - relativní počet klisen zapuštěných v rámci čistokrevné plemenitby 
v závorce - klisny do 7 let stáří 

 

Chov GZ in situ 

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.  
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Tab. 31  Přehled chovů s více než čtyřmi klisnami plemene SN 

ks Majitel Okres Kraj 

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

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

5 Ing. Calta Tomáš, Brandýs n.L.- St. Boleslav Pha východ PHA 

1-4 331 majitelů     

Výkonnostní zkoušky 

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

2015 proběhly zkoušky výkonnosti klisen na deseti místech. Zúčastnilo se jich celkem 85 klisen 

plemen ČMB, N a SN. Ze 37 klisen SN, které se zkoušek zúčastnily, je úspěšně absolvovalo a celkem 

41 (včetně starších) bylo zařazeno do GZ.  

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

byl vybrán jediný 2202 Burobn z Lovčic linie 419 Bravo, hodnocení – 8,68 bodu.  

 

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 tříletých klisen proběhl v rámci výstavy Koně v akci na Pardubickém závodišti (5.-

6.9.2015), doprovodného programu se zúčastnilo na 50 chladnokrevných koní. Konalo se zde mimo 

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

Veverkových. 

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

chladnokrevných koní na Klokočově 3.- 4.10.2015, Kůň 2015 Lysá n. Labem (18.-20.9.2015). Dále 

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

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

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

Šumavská ovce 

 
foto Michal Milerski 

Stav populace  

V roce 2015 bylo do GZ zařazeno 2353 bahnic 

šumavské ovce chovaných ve 23 chovech.   

Oproti roku 2014 došlo tedy k mírnému nárůstu.  

Počet reprodukčně aktivních beranů  byl 100, 

a došlo tedy k mírnému snížení efektivní velikosti 

populace na Ne= 384. 

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

Rok  Počet chovů Bahnic  Beranů Poměr  pohlaví 

2008 36 3378 165 1:20,4 

2009 24 2296 129 1:17,8 

2010 24 2678 120 1:22,3 

2011 28 2850 121 1:23,6 

2012 27 2235 95 1:23,5 

2013 25 2745 98 1:28 

2014 21 2244 101 1:22,2 

2015 23 2353 100 1:23,5 

Zastoupení jednotlivých genealogických linií poměrně vyrovnané. Nejvíce je jedinců linií Javor (456) 

a Bright (329), nejméně pak zástupců linie Synek (133).   

Graf 11 Zastoupení linií beranů v populaci GZ 

 

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

chována v rámci početnějších stád. 
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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 

Počet stád 2015 3 2 7 3 2 2 4 

 

 

V rámci chovné sezóny 2014-2015 bylo zaregistrováno 2547 čistokrevných jehňat, nepatrný počet 

dalších (14)  mělo alespoň 93,75% podíl S, čímž rovněž splňovalo podmínky pro zápis do hlavního 

oddílu plemenné knihy a zařazení do genetického zdroje. 

Za chovný rok 2015 bylo v rámci KU šumavských ovcí dosaženo průměrného oplození 82,2% a průměrné 

plodnosti na obahněnou 129,3%. Celková plodnost na bahnici průměrného stavu tedy činila 106,2% 

a odchov 94,7%. 

Tab. 34  Výsledky reprodukce a růstových schopností v letech 2011-2015 

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

2010 133,3 23,3 203 

2011 134,6 23,3 201 

2012 131,8 23,8 209 

2013 129,8 23,6 207 

2014 130,4 23,1 200 

2015 129,3 23,6 203 

 

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.  

Podíly jednotlivých alel genu odolnosti vůči klusavce u vzorku 106 genotypovaných jehňat ročníku 

2015 je znázorněn na grafu č.12  

Graf 12 
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Průměrný koeficient inbreedingu v populaci šumavských ovcí v posledních létech mírně stoupá 

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

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

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

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

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

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

plemenných beranů. 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 

V roce 2015 nebyl proveden odběr spermatu ani embryí.  

Propagace plemene  

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

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

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

Země živitelka v Českých Budějovicích). 
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Valašská ovce 

 
foto Michal Milerski 

Stav populace  

V roce 2015 bylo v genetických zdrojích 

valašské ovce zařazeno 803 bahnic, které 

byly chovány v celkem v 50 chovech. 

V populaci působí 56 beranů.  

V porovnání s rokem 2014 došlo tedy 

k dalšímu zvýšení počtu chovatelů 

a plemenných bahnic, je i nadále udržován 

příznivý užší poměr pohlaví 1:14,3. 

 

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

Rok Počet chovů Bahnic a roček Beranů Poměr  pohlaví 

2004 11 136 19 1:7,2 

2006 15 207 22 1:9,4 

2008 17 204 27 1:7,6 

2010 26 400 37 1:10,8 

2011 32 493 37 1:13,3 

2012* 36 486 42 1:11,6 

2013* 40 624 58 1:10,8 

2014* 42 671 58 1:11,6 

2015* 50 803 56 1:14,3 

Pozn: * od roku 2012 pouze bahnice bez roček 

 

Nejvíce jehňat narozených v roce 2015 příslušelo ke genealogické linii Juráš (230) a Soláň (208), 

nejméně zastoupeny byly linie Jurek (6) a Beskyd (11). U posledně jmenované linie lze očekávat 

výraznější nárůst četnosti v rámci ročníku 2016, neboť v roce 2015 byli do chovu zařazeni 3 noví 

plemeníci této linie.  

 

 

Graf 13 : Zastoupení jednotlivých 

genealogických linií v rámci jehňat 

ročníku  2015 

. 
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Za chovný rok 2014 - 2015 bylo v rámci KU u valašských ovcí dosaženo průměrného oplození 92,8 % 

a průměrné plodnosti na obahněnou 142,1%. Celková plodnost na bahnici průměrného stavu tedy 

činila 131,9 % a odchov 120,6 %.  

Celkem bylo registrováno 1045 čistokrevných jehňat valašské ovce Dalších 11 jehňat mělo alespoň 

93,75% podíl V, čímž rovněž splňovalo podmínky pro zápis do hlavního oddílu plemenné knihy a 

zařazení do genetického zdroje. U 110 z těchto jehňat byla již provedena genotypizace PrP genu 

odolnosti vůči klusavce. Podíly jednotlivých alel tohoto genu jsou znázorněny na grafu 14.  

Graf 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 36  Fenotypové  trendy v kontrolované populaci valašských ovcí v ČR 

Rok/ročník 

narození 

Zjištěné hodnoty užitkovosti 

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

n LSM n LSM 

2002 42 18,17 32 138,4 

2004 116 20,16 115 130,3 

2006 160 20,91 153 140,3 

2008 217 19,10 201 131,5 

2010 316 22,11 290 153,4 

2012 550 21,80 462 147,8 

2013 645 20,52 592 150,5 

2014 768 20,67 657 151,7 

2015 1056 20,45 906 142,1 

 

V roce 2015 bylo v rámci kontroly užitkovosti zavedeno sledování variant zbarvení valašských ovcí 

 Graf 15 Procentické zastoupení barevných variant v populaci valašských ovcí
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Strategie šlechtitelské práce v populaci valašských ovcí 

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

ohrožených plemen do kategorie plemen ohrožených. V 80-tých létech minulého století plemeno 

prošlo velmi dramatickým poklesem stavů, nicméně zůstala zachována většina variant zbarvení 

valašské ovce, jaké známe z historické literatury, ilustrací či ústně předávaných tradic. Dodatečným 

zdrojem ohrožení plemene je fakt, že na našem území byl karpatský způsob chovu, charakteristický 

pro toto plemeno, nahrazen anglosaskými způsoby chovu.   

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

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

pak i s uplatněním tradičního salašnického produkčního systému. Do budoucna bude žádoucí posílení 

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

by i nadále měl být doplňován kryokonzervací zárodečných buněk či jiného biologického materiálu. 

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

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

sledována plodnost na obahněnou a hmotnost jehňat ve věku 100 dní. Pro tyto vlastnosti jsou 

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

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

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

 příbuznosti k ostatním zvířatům v populaci – budou upřednostňována zvířata, která mají 

v populaci co nejméně příbuzných jedinců a zvířata, která dosud nemají sourozence 

a polosourozence zařazené do chovu. 

 zevnějšku – bude brán ohled na zdravotní stav, korektnost tělesné stavby a charakteristické 

znaky valašských ovcí. 

 užitkovosti – budou stanoveny plemenné hodnoty pro plodnost na obahněnou a hmotnost 

jehňat ve 100 dnech a bude vypočítán selekční index CPH. Upřednostňovány budou zvířata 

s vyššími plemennými hodnotami. 

 genotypu v genu odolnosti vůči klusavce – budou upřednostňováni nositelé ARR alely, tedy 

příslušníci skupin R1 a R2. Berani skupin R4 a R5, tedy nositelé alely VRQ budou vyřazováni.  

V samičí části populace je předpokládáno udržení určitého podílu VRQ alely. 

 

Udržování genetické proměnlivosti v populaci valašských ovcí 

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. Vývoj průměrného koeficientu 

inbreedingu u valašských ovcí dokládá potřebu udržování přiměřených počtů zvířat v rámci populací 

genetických zdrojů. U valašských ovcí  jistě velkou roli co do vývoje průměrného koeficientu 

inbreedingu hraje i fakt, že v 80-tých létech minulého století plemeno prošlo velmi dramatickým 

poklesem stavů, tedy uplatnil se efekt „hrdla láhve“ (bottleneck). Nicméně díky reintrodukci části 

populace valašských ovcí z Německa v roce 2004 můžeme u tohoto plemene pozorovat přechodný 

pokles průměrného koeficientu inbreedingu, který se projevil  u ročníků  jehňat 2006-2010. Částečně 

je však tento efekt  potřeba připsat absenci záznamů o příbuzenských vazbách mezi českou 

a německou populací plemene. V současné době se průměrný koeficient inbreedingu v populaci 

valašských ovcí pohybuje na úrovni okolo 5%.  Jednorázové využití příbuzenské plemenitby zásadně 
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neovlivňuje proměnlivost v populaci. Je potřeba se ale vyvarovat opakovaného dlouhodobého užití 

příbuzenské plemenitby. U valašských ovcí byl zjištěn nejvyšší individuální koeficient inbreedingu  

(Fx=0,395). Rovněž byly zjištěny značné rozdíly mezi chovy co do průměrného koeficientu 

příbuzenské plemenitby v rámci chovu.  To ukazuje na rezervy v oblasti jednak osvěty mezi chovateli 

a jednak poskytování podkladových údajů pro výběr zvířat do plemenitby a organizaci jejich 

připařování.   

 

Kryokonzervace 

V průběhu roku 2015  nebyly odebrány žádné semenné dávky ani embrya valašských ovcí. 

Propagace plemene 

 

Valašské ovce byly v průběhu roku 2015 presentovány na  řadě chovatelských akcí a výstav jako 

například na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně,  výstavě Náš chov v Lysé nad Labem, na 

výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích nebo na Miyszaniu owiec v Košařiskách či Majstrowstwach 

goroli we strziganiu owiec v Nýdku. 
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KOZY 

Bílá krátkosrstá koza   

 
foto Jitka Pikousová 

Hnědá krátkosrstá koza 

 

 

 

Vývoj stavu koz a populací GZ  

Podle údajů ČSÚ se celkové stavy koz meziročně opět zvýšily (o 10%), ale na tomto zvýšení se podílí 

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

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

v KU trvale klesá. 

 

Graf 16 Vývoj podílu původních plemen koz v KU 
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Rozsah celé domácí populace bílé kozy je v roce 2015 odhadován 10 000 jedinců, z toho 2950 je 

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

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

plemeníků, selekce). Více než 90 % plemeníků je stále produkováno v malochovu. Potřebný odchov 

plemeníků pro potřeby přirozené plemenitby je zajištěn, v populaci působí 472 kozlů (k 31.12.2015) 

23 linií, s četností 7-50 kozlů v linii, s výjimkou kriticky ohrožené linie Brit (jediný zástupce).   

Průměrný koeficient v populaci Fx se pohybuje v posledních letech pod 2%, i když u jednotlivých 

zvířat ojediněle dosahuje i víc než 30%. Efektivní velkost populace  je Nef = 1550, s přihlédnutím 

k možnosti využití konzervovaných inseminačních dávek 30 dalších kozlů je ještě vyšší (1634), tento 

stav se ale může v horizontu 3-5 let výrazně změnit. V roce 2015 je v rámci GZ evidováno 2180 

reprodukčně aktivních koz chovaných ve 115 chovech s velikostí 2 - 510 koz. 

 

Rozsah celé domácí populace hnědé kozy je v roce 2015 odhadován na 2000 jedinců, z toho 1600 

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

odchov plemeníků pro potřeby přirozené plemenitby je zajištěn, v populaci působí 297 kozlů 

(k 31.12.2015) devíti linií, s četností 18-52 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). V roce 2015 je v rámci GZ evidováno 1087 reprodukčně aktivních koz chovaných ve 

105chovech s velikostí 2 - 90 koz. 

Se zvyšováním rozsahu faremních chovů roste riziko pro obě plemena genetického zdroje, protože 

z ekonomických důvodů stále stoupá intenzita využívání exotických plemen, a to jak čistokrevných, 

tak v užitkovém křížení. Tento trend je patrný z počtu nově zařazovaných plemeníků GZ 

 

Graf 17 Plemenná příslušnost 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. I když se počty podporovaných koz v GZ 

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

 

Graf 18 Vývoj populací GZ bílé a hnědé kozy 

 

 

Vnitroplemenná diverzita plemen genetického zdroje 

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

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

chovů), snahou do budoucna je dosáhnout rovnoměrného rozložení – viz tab. 27)  

Tab.37  Vývoj počtu kozlů bílého plemene v plemenitbě podle linií 
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Bera 40 19 18 16 16 13 19 16 

 

Kaspar 31 26 21 22 34 31 30 32 

Bernd 14 7 7 14 15 18 18 21 

 

Krasus 34 32 16 11 11 16 22 25 

Brit 36 22 10 6 6 2 1 1 

 

Lax 22 28 20 17 9 3 7 10 

Bumsi 34 20 10 9 12 10 13 15 

 

Mohykán 41 22 24 33 28 30 28 31 

Cesar 18 15 18 20 21 16 15 19 

 

Molch 37 28 23 18 16 15 16 14 

Curt 40 35 35 57 61 61 54 49 

 

Romeo 18 18 18 24 26 15 16 13 

Emil 23 21 16 6 5 8 17 20 

 

Rudi 27 23 26 29 36 27 25 21 

Ferda 108 70 57 31 25 17 16 11 
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Hektor 63 54 31 21 19 13 15 13 
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Kardinal 33 30 25 24 22 28 31 31 
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Graf 19 zastoupení linií v roce 2015 

 

 

Tab. 38  Vývoj počtu kozlů hnědého plemene v plemenitbě  a současné zastoupení podle linií 
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Hansi 56 53 54 36 30 22 31 31 

Herman 16 29 48 38 32 31 30 35 

Hermes 37 37 34 36 35 28 34 27 

Javor 76 52 33 31 25 20 22 24 

Ještěd 38 31 36 63 60 56 51 52 

Othello 71 18 45 48 43 44 47 39 

Pauli 36 30 39 42 37 34 37 36 

Poldi 40 52 38 28 21 16 13 18 

Roklan 55 50 49 41 43 34 36 35 

celkem 425 372 376 363 326 285 301 297 

  

Vzhledem k nízkému počtu původních linií se hnědé plemeno dostává do problému doporučování 

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

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

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

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

 

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

složek. U bílého plemene v roce 2015 to bylo 784 kg mléka a 22,7 kg bílkoviny, u hnědého plemene 

764 kg mléka a 22,5 kg bílkovin. 
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Graf 20  Vývoj ukazatelů mléčné užitkovosti  

 

 

Z porovnání produkčních schopností plemen lze zejména u velkých komerčních chovů přechod od bílé 

nebo hnědé kozy k sánskému a anglonubijskému plemeni ve větším měřítku předpokládat.  

 

Graf 21 Produkční potenciál dojných plemen koz  
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KRÁLÍCI   

český červený 

 
foto Jitka Pikousová 

 

Stav populací 

Do genetických zdrojů králíků v roce 2015 bylo 

zařazeno všech sedm 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. 39 Přehled GZ králíků za roky 2012 - 2015 

plemeno 

2012 2013 2014 2015 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

počet 

zvířat 

počet 

chovů 

Čs 291 26 290 24 298 23 305 24 

Mm 139 18 150 18 154 18 173 23 

Ča 147 16 161 14 173 16 157 15 

Mbh 65 6 83 9 74 7 100 10 

Čl 68 11 94 11 95 10 94 10 

Čč 139 16 152 16 120 14 72 11 

Ččp 55 11 43 8 43 7 42 9 

 

Pozitiva: 

• stabilizace celkového počtu registrovaných mláďat u ČS 

•  nárůst registrace u ČA, Mm, Mbh  

 

Negativa: 

• výrazný pokles registrace u Čč 

• zatím mírný pokles registrace u Ččp 

• 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 – 2,90 (to je ale odrazem prošlechtěnosti 

a kresebné náročnosti plemene a odpovídá realitě současného chovu ČS, zejména když je u většiny 

králic registrován pouze 1 vrh. 
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Graf 22a  Vývoj počtu registrovaných králíků u jednotlivých plemen GZ (1) 

 

 
 

Graf 22 b Vývoj počtu registrovaných králíků u jednotlivých plemen GZ (2) 

 

 

 

Tab. 40  Přehled reprodukce GZ králíků – registrace k 27.11.2015  
(chovatelský rok končí 31.3.2016) 

 

Plemeno 
počet 
samic 

počet narozených králíčat 
počet od 

chovaných 
počet registrovaných 

Český albín 113 867 776 590 

Český červený 68 441 403 290 

Český černopesíkatý 69 413 353 299 

Český luštič 68 430 387 300 

Český strakáč černý 281 2377 1796 815 

Mor. bílý hnědooký 69 447 416 297 

Moravský modrý 136 1082 915 732 
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Vystavování a propagace plemen 

Chovatelé zařazeni do programu genetických zdrojů se účastní a propagují národní plemena pravidelně 

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 

45. Celostátní výstavě mladých králíků bylo nabídnuto k prodeji z počtu 307 ks vystavených králíků 

národních plemen celkem 134 ks tj. 43,64 %.  

Z celkového počtu 2330 králíků bylo vystaveno 13,17 % králíků národních plemen králíků. 

Na Celostátní výstavě Chovatel 2014 v Lysé nad Labem to bylo z počtu 2818 vystavených králíků 

308 ks národních plemen králíků 176 ks prodejných tj. 57,14 %. 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 2818 ks byl 10,92% 
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NUTRIE   

standardní nutrie/ stříbrná nutrie/ vícebarevná nutrie (přeštická) 

 

foto Jitka Pikousová 

Stav populací GZ  

U standardních nutrií došlo k nepatrnému 

zvýšení, stříbrné nutrie se ve stavu ustálily, 

nutností je nejen zvýšení stavu čistokrevně 

chovaných jedinců, ale především rozšíření 

krevní výběrové základny nepříbuznými zvířaty. 

To se jednoznačně nedaří. Přeštické 

vícebarevné zvýšily stav uznáním dalšího 

chovatele, který je zatím bez produkce.  

Ve volné populaci je převážně využívána 

hybridizace, zaměřená na maximální masnou 

produkci, neregistrované chovy se snahám o 

organizaci nebo spolupráci s Národním programem 

z řady důvodů brání. 

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

chovy nebo farmy 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 další 

rozšiřování takových chovů a chovatelů, kteří jsou schopni zajistit nejen technické, ale i zootechnické, 

plemenářské a chovatelské podmínky chovu nutrií Národního programu.  

Výstavní činnost se soustředila na tradiční červnovou výstavu v Přibyslavi. Nutno obecně podotknout, 

že letní výstavy jsou pro pořadatele velkým rizikem při vystavování kožešinových zvířat, především 

nutrií, pro přehřátí. Stále více se objevují připomínky ze strany chovatelů na místo a délku výstavy. 

Příkladem je neúčast chovatelů na celostátní výstavě v Lysé n. L. v měsíci listopadu, především proto, 

že chovatelé chtějí vystavovat jeden den, aby doprava byly efektivní s dovozem zvířat na výstavu 

a odvozem zpátky domů. Druhým problémem je výstavní fundus, neboť dostatečný počet klecí, ve 

kterých se dají vystavovat nutrie, mají pouze ZO Přibyslav a ZO Holice.  

Produkce byla ovlivněna nejen stále vysokým zatížením chovů parazity, které pokračuje, ale 

především extrémními klimatickými podmínkami. Velmi vysoké teploty v letním období ve většině 

chovů způsobily snížení počtu mláďat ve vrhu a velký výskyt zmetání. Většina podzimních porodů pak 

byla posunuta na konec října a na listopad. Došlo k prodlužování intervalu mezi vrhy, takže 

v některých chovech se podařilo získat za chovatelský rok pouze jeden vrh na samici. Standardní 

nutrie dosáhly na samici a 6,71 odchovaného mláděte, nutrie stříbrné měly 7,65 a přeštické 

vícebarevné 3,89 odchovaného mláděte na chovnou samici. U této mutace přichází další etapa 

zvýšené selekce na zbarvení, neboť se i na výstavě objevili jedinci bez standardní kresby. Chovatelé 

si musí uvědomit, že cílem chovu je typická kresba přeštické vícebarevné nutrie. 

 

V roce 2015 bylo hlavní činností zhodnocení zdravotního stavu nutrií, ve druhé polovině roku byly 

chovy vyšetřeny na výskyt parazitů. Vyšetření bylo systematické a proběhlo v 9 chovech a bylo 

vyšetřeno 78 vzorků. Z tohoto vyšetření vyplynulo, že v jednom chovu, který je poměrně hodně 
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zatížen především kokcidiózou a trichurisem se objevila rezistence proti běžně používaným 

přípravkům a bylo nutné doporučit odlišnou léčbu. Ve třech chovech, kde podrobné vyšetření probíhá 

již třetím rokem je patrný pokles výskytu parazitů, protože v návaznosti na vyšetření jsou pak zvířata 

přeléčena. Ve zbývajících chovech je výskyt parazitů střední až vysoký. Ve všech chovech se 

vyskytuje kokcidióza, v osmi chovech byl zaznamenán výskyt Trichuris myocastoris v rozsahu od 20 

do 100 % výskytu ve vzorcích. V sedmi chovech byl dále detekován i Strongyloides myopotami 

v rozmezí 10 až 30 % vzorků v chovu.  

Výsledky tohoto sledování poskytují velmi dobrý přehled o situaci v chovech nutrií. Opakované 

sledování pak ukazuje nutnost pravidelné ošetření v chovu, které významně snižuje výskyt parazitů. 

Je zřejmé, že stejně jako u králíků, tak i nutrií jsou kokcidie běžné, ale přeléčením zvířat lze snížit 

nejen počet druhů, ale především intenzitu zatížení. Pro větší účinnost tohoto sledování je nezbytné 

pokračovat ve vyšetřování chovů. 

Graf 23 Vývoj populací GZ nutrií 

 

 

 

Tab. 41 Přehled chovů GZ nutrií v roce 2015 

Plemeno/chov 
Počet 

zvířat 

Počet 

samců 

Počet               

samic 

Počet 

narozených 
mláďat 

Počet 

odstavených 
mláďat 

Průměr na 

samici 

P ř e š t i c k á  v í ceba revná            

Homola František, H.Libochová  6 1 5 28 26 5,2 

Neubauer Jan, Dlouhá Ves  13 1 12 69 67 5,6 

Šalom Petr, Lužany  30 6 24 96 90 3,8 

Tábor Jiří, Choťovice  7 1 6 0 0 0 

C e l k e m 56 9 47 193 183 4,8 
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Tab.41 (pokračování) Přehled chovů GZ nutrií v roce 2015 

Plemeno/chov 
Počet 
zvířat 

Počet 
samců 

Počet               
samic 

Počet 

narozených 

mláďat 

Počet 

odstavených 

mláďat 

Průměr na 
samici 

Standa rdn í  českého  typu              

Homola František,H.Libochová  7 1 6 26 25 4,2 

Klimeš František, Obyčtov  21 3 18 111 106 5,9 

Kotfald Josef, H.Ředice  6 1 5 48 46 9,2 

Neubauer Jan, Dlouhá Ves  6 1 5 42 40 8,0 

Shejbal Jaroslav, H.Roveň  20 3 17 146 142 8,4 

Šůla Vlastimil, Měřín 13 2 11 65 59 5,4 

Tábor Jiří, Choťovice  7 1 6 30 29 4,8 

Valeš Martin Bc., Matějov 27 3 24 174 171 7,1 

C e l k e m 107 15 92 642 618 6,7 

S t ř í b r n á   (moravská )              

Homola František,H.Libochová  6 1 5 30 30 6,0 

Klimeš František, Obyčtov  14 2 12 89 86 7,2 

Kotfald Josef, H.Ředice  6 1 5 42 41 8,2 

Neubauer Jan, Dlouhá Ves  5 1 4 65 58 14,5 

Šůla Vlastimil, Měřín 6 1 5 28 25 5,0 

Tábor Jiří, Choťovice 5 1 4 28 28 7,0 

C e l k e m 42 7 35 282 268 7,7 

P ř e š t i c k á   v í ceba revná              

Homola František,H.Libochová  6 1 5 28 26 5,2 

Neubauer Jan, Dlouhá Ves  13 1 12 69 67 5,6 

Šalom Petr, Lužany  30 6 24 96 90 3,8 

Tábor Jiří, Choťovice  7 1 6 0 0 0 

C e l k e m 56 9 47 193 183 4,8 

 

Celková situace na trhu s kožkami nutrií je stále katastrofální, nutriové kožky se nevykupují, a pokud 

ano, tak za ceny srovnatelné s výkupními cenami za kožky králičí, jediným produktem chovu je 

produkce kvalitního nutriového masa. V ČR žádný chovatel nutrií nepodniká v tomto oboru, všechny 

chovy jsou statutárně chovy zájmovými. Situaci dále komplikuje tlak a vydírání organizovaných 

chovatelů ČSCH opatřeními SVS ve smyslu zabíjení nutrií. Proto si zákonitě musíme položit otázku, 

jak dlouho to budou chovatelé schopni a ochotni v členství v ČSCH i v programu GZ pokračovat. 
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DRŮBEŽ  

Česká slepice zlatá kropenatá 

 
foto Marie Jeníková 

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 

jedenáct chovatelů, dalších pět je zařazeno 

v přípravném programu. 

 

Přes značné úsilí Klubu chovatelů českých slepic v řešení problémů chovu GZ českých slepic se 

dlouhodobě nedaří naplnit cílové stavy populace. Občasné získání nového, perspektivního 

chovatele je výjimečné a naopak někteří dřívější, často dlouholetí chovatelé s chovy končí (po 

sezóně 2015 to budou chovatelé Jiránek, Pirkl, Skácelová a Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích). Oproti roku 2015 tak z GZ zmizí 10 kmenů a 108 chovných zvířat. Důsledkem tohoto 

zmenšení populace bude nepochybně další nárůst vzájemné příbuznosti zvířat a zvýšení rizika 

dopadů inbreedingové deprese. 

Graf 24  Vývoj početního stavu GZ ČZK 

 

 

I při tomto nepříznivém stavu se daří zlepšovat kvalitu exteriéru. Ze znaků, které jsou již po několik 
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V poměrně značném rozsahu napříč celou populací se ale vyskytují některé závady, které se 
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v menším rozsahu vadné postavení zadního prstu, tzv. „kachní běhák“ a poměrně časté výrazné 

probělení podsady u kohoutů. Výskyt této vady je ale v současnosti, po provedených plemenářských 

opatřeních a několikaleté tvrdé selekci již menší než před několika lety. Z občasných méně závažných 

vad lze zmínit vady hřebenů, vysoko nesené ocasy, chybná kresba pláště některých slepic a občasný 

výskyt zelených běháků.  

Z některých znaků fenotypu (přerostlé a bledé hřebeny, zašedlé obličeje, depigmentované oči, velmi 

světlé běháky a větší výskyt vad ve struktuře peří) pozorovaných v odchovu ČZU Praha lze usuzovat, 

že chov v prostorově značně omezeném prostředí boxového ustájení v hale tomuto plemeni 

šlechtěnému pro podmínky neomezených výběhů příliš nevyhovuje. 

 

Parametry užitkovosti zůstávají zhruba na úrovni několika posledních let. Celková průměrná snáška je 

v celé populaci již několik let mírně pod spodní hranicí standardu a stále se snižuje, v roce 2015 ji 

však mohlo negativně ovlivnit také dlouhé období extrémně vysokých letních teplot. V růstu a vývoji 

mladých zvířat nejsou patrné žádné závažnější problémy, u většiny kuřic začíná snáška do věku šesti 

měsíců a kvokavost se téměř nevyskytuje.  

Tab. 42  Česká slepice zlatá kropenatá – výsledky v rámci KU ČSCH 

Ukazatel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 

průměr. snáška (ks) 135,7 141,4 143,4 133,8 159,7 152,5 162,1 161,9 170 

průměr. hmot. vajec (g) 57,5 58,1 58,9 58,00 57,47 57,54 57,6 57,3 57 

líhnivost (%) 77,0 74,2 63,7 65,9 74,38 76,31 65,4 54,7 75 

Graf 25  
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podmínkám chovů u jednotlivých chovatelů. Přesto byly v průběhu růstu i na konci odchovu ve 

24. týdnu zjištěny rozdíly v živé hmotnosti, u slepiček se pohybovaly v rozmezí 1682 – 1852g.  

Ve snáškovém testu (hromadná snáška kmenů) byl aplikován přirozený světelný režim, aby se chov 

genetických zdrojů co nejvíce přiblížil podmínkám u jednotlivých chovatelů. Snáška začala v 25. 

týdnu věku nosnic a byla hodnocena v 12 čtyřtýdenních periodách, ukončena byla v 72. týdnu věku 

nosnic. Rozdíly mezi skupinami byly opět zjištěny v době pohlavní dospělosti (od 168 do 188 dnů), 

množství vyprodukovaných vajec na průměrný stav (nejnižší 93,26 ks a nejvyšší počet vajec byl 

115 ks). Průměrná hmotnost vajec byla u všech vzorků podobná a pohybovala se mezi 53,76 g 

a 54,40 g.  

Testování genetických zdrojů drůbeže v MTD je pro svoji 

objektivnost naprosto nezbytné, protože výsledky od 

jednotlivých chovatelů jsou zatíženy subjektivními 

podmínkami v chovech.  

Žádný z chovů, které budou pokračovat po roce 2015 

nemá bohužel podmínky pro individuální sledování snášky. 

Pro další období byla v MTD pořízena technologie, která 

umožní individuální kontrolu snášky.  Do stávajících čtyř 

boxů s výběhem pro chov slepic ČZK instalovány 

tříetážové obohacené klece pro individuální kontrolu 

snášky. Do těchto klecí lze individuálně umístit 12 slepic 

z každého vzorku. Na každou slepici zde připadá 1890 cm2 

podlahové plochy klece. Obohacená klec obsahuje kromě 

krmítka a kapátkové napáječky ještě hnízdo, popeliště 

a prostředek na obrušování drápů. Sběr vajec je ruční 

a umožňuje individuální kontrolu snášky.  

 

Projekt revitalizace 

Na podzim 2014 byly založeny tři nové  chovy s celkovým počtem devíti kmenů ze zvířat se známou 

historií a původem, jejichž chovatelé se ale neúčastnili NP a tedy nedisponují potřebnou 

dokumentací. Pro tyto chovy byly zpracovány připařovací plány (přidělení kohoutů), s cílem odchovu 

jedinců z co největšího počtu různých rodičovských párů, kteří po standardním hodnocení budou 

postupně zařazováni do GZ. 

V roce 2015 se do NP registrovalo z nich vzniklých  pět chovů s celkovým  počtem devíti kmenů, další 

čtyři kmeny vznikají v MTD Ústrašice. Na podzim 2015 z jejich produkce bylo bonitérem hodnoceno 

216 zvířat, z toho vybráno do nových kmenů 155 zvířat. Ze záložního chovu (reintrodukovaná 

populace 2013) bylo vybráno jako GZ do dalšího roku 41 zvířat. 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.  

 



 

 
68 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

 České husy a české husy chocholaté 

 
foto Jitka Pikousová 

Obě plemena jsou dlouhodobě stabilizována, 

i když počty zvířat v GZ vykazují mírný pokles. 

V  roce 2015 se podařilo pro příští období 

uznat několik nových chovů.      

Exteriér obou plemen je na vysoké úrovni. 

Zejména nejdůležitější znaky, tedy tvar 

trupu, utváření hlavy a zobáku a kvalita peří 

jsou mimořádně prošlechtěné a v rámci celé 

populace vykazují pouze velmi malou variabilitu. 

Žádné závažnější vady se nevyskytují.  

 

Z užitkových vlastností lze kladně hodnotit především růst mladých zvířat, nenáročnost na prostředí, 

kvalitu masa a výtěžnost. Snáška většiny hus se pohybuje v rozmezí stanoveném standardem,  

chovné husy již vykazují schopnost k sezení na vejcích a vodění housat. U části hus se projevuje 

vloha pro druhou snášku, ze které pravidelně odchovávají housata. 

Problémy, které by mohly vznikat z poměrně značné vzájemné příbuznosti zvířat, se snaží 

dlouhodobě eliminovat Klub chovatelů českých hus, který jejich plemenitbu zajišťuje - konkrétně 

plemenářskou evidencí navazující na registraci zvířat, koordinovanou plemenitbou a pravidelným 

každoročním hodnocením odchovu spojeným s přísnou selekcí.  

Graf 26 Vývoj početních stavů GZ hus 
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Tab. 43  Výsledky dosažené u chovatelů hus v rámci kontroly užitkovosti ČSCH 

plemeno 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

česká husa: 
prům. počet odchovaných 

housat 

10,4 5,7 6,3 6,5 5,8 6,4 5,8 6,2 6 

prům. hmotnost vajec (g)                  160 161 159,6 164,6 172 168,4 164,6 162,6 164,5 

líhnivost (%)                                         83 98,5 61,2 59,8 50,1 56,7 57,6 63,9 63,6 

česká husa chocholatá: 
prům. počet odchovaných 

housat  

6,8 5,9 8 7 7,5 6,8 5,8 6,7 5,2 

průměrná hmotnost vajec (g)                                     160,5 166 168,3 161,5 161,9 161,5 164,6 165,5 160 

líhnivost (%)                    80 68,1 61,3 59,9 60,3 60,2 57,6 65,2 71,9 

 

Mikrosatelitní analýza genetických parametrů populace české a novohradské husy 

Na základě požadavku koordinátora Národního programu byla v roce 2015 zahájena genetická 

analýza populace hus. Mikrosatelitní mapování je standardní metodou pro odhad genetické diverzity 

hospodářských zvířat. První fáze mapování se týkala 20 jedinců plemene česká husa z testačního 

hejna MTD Ústrašice a 44 jedinců novohradské husy, jejíž uzavřené výchozí linie hybridizačních 

programů jsou jako genetický zdroj rovněž zařazeny do Národního programu.  

Analýza 22 lokusů odhalila velice nízkou úroveň genetické variability ve sledovaných souborech. 

Průměrné hodnoty hetorozygotnosti, (0,25) PIC (polymorfic information content – 0,22), průměrný 

počet nalezených alel (2,42) stejně jako vysoká frekvence nejběžnější alely (0,69) ukazují na vysoký 

stupeň příbuzenské plemenitby, vysoké intenzity selekce a další faktory negativně ovlivňující 

genetickou variabilitu. Osm  lokusů je monomorfních (mají pouze jednu variantu), přičemž tyto stejné 

lokusy dříve použité při obdobné studii u genetických zdrojů hus v Polsku měly průměrně 10 alel. 

Zmiňované parametry získané u kontrolního souboru vykazují přibližně poloviční hodnoty oproti těm 

nalezeným u genetických zdrojů hus v Polsku.  

Mezi populací české husy a novohradské husy je geneticky jen velmi malý rozdíl. To vyplývá jednak 

z nalezené hodnoty Wrightova fixačního indexu (Fst) = 0,017,  tak z genetické distance (dle Nei 

1983) – 0,378. Obě populace se lišily pouhými šesti unikátními alelami. 

Důvodů pro nalezení takto nízké variability u plemene Česká husa může být více – soubor 

analyzovaných jedinců byl značně omezený, navíc s ne úplně jasnou rodokmenovou strukturou (pro 

studie mikrosatelitů jsou vyžadováni jedinci vzájemně nepříbuzní alespoň do druhé generace). 

Výsledky jsou proto pouze předběžné a je nutno je brát s jistou rezervou. Na podzim roku 2015 proto 

byly odebrány vzorky hus u jednotlivých chovatelů a v roce 2016bude studie rozšířena o dalších více 

než 60 jedinců. Výsledky se tím tak značně zpřesní a bude možné vyvodit konkrétní chovatelská 

opatření pro zabránění dalším nežádoucím ztrátám variability u genového zdroje.   

 

Testování užitkových vlastností ČZK v Mezinárodní testovací stanici drůbeže  

Do snáškového testu ČH byly zařazeny dva vzorky - ČH víceletá a ČH dvouletá. Výkrmový test byl 

proveden pouze u jednoho vzorku potomstva. Test probíhal podle metodiky testů MTD. 

Výsledky nejsou plně kompatibilní, sledují se odlišné parametry (za dvě snášky/rok): 
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Tab. 44 Výsledky testů užitkovosti hus v MTD Ústrašice 

skupina počet hus 

počet snesených 

vajec na  
prům. stav 

průměrná 

hmotnost vajec 
(g) 

líhnivost % 

počet vylíhnutých 

housat na 
prům.stav 

ČH - víceletá 11 30 175,3 49,9 14,6 

ČH - jednoletá 8 20,5 140 49,6 10 

 

Veřejná informovanost a propagace 

Chovu genetických zdrojů drůbeže je věnována značná pozornost. Ve svazové ročence a na 

webových stránkách ČSCH jsou uvedeny kontaktní adresy na Klub chovatelů českých plemen slepic 

a Klub chovatelů českých hus a na majitele genetických zdrojů. Ve věstníkové části svazového 

časopisu Chovatel jsou zveřejňovány zprávy z jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže 

a z jednání Rady PK drůbeže, součástí jsou informace o genetických zdrojích. Každoročně jsou 

vyhodnoceny a v časopise Chovatel zveřejněny výsledky kontroly užitkovosti plemen, jež jsou 

evidována PK drůbeže. V tomto časopise jsou zveřejňovány články o národních plemenech drůbeže. 

Na mnoha svazových výstavách jsou instalovány speciální expozice věnované genetickým zdrojům. 

Drůbež z genetických zdrojů je vystavována také na speciálních výstavách.  
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Linie drůbeže hybridizačních programů 

Experimentální inbrední a outbrední linie kura 

 

šlechtitelský chov kachen TTH Strkov,  

foto Jitka Pikousová  

Na základě žádosti podané Svazem chovatelů 

drůbeže České republiky jako Uznaného 

chovatelského sdružení byly rozhodnutím 

Ministerstva zemědělství ČR od 1.1.2008 

zařazeny do Národního programu uzavřené 

výchozí linie drůbeže využívané v rámci 

Uznaných šlechtitelských chovů v ČR, celkem 

19 linií nosného typu slepic, 7 linií kachen a 5 

linií hus. 

 

Účastníky programu jsou: 

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

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

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

slepice HORAL). 

V  roce 2015 bylo v těchto uznaných chovech chováno téměř 45 000 plemenných zvířat. 

Tab. 45 Počty plemenných zvířat GZ výchozích linií drůbeže 

Druh a typ GZ Počet samců Počet samic 
Podíl v rodičovských 

chovech ČR 

nosná plemena slepic Moravia 770 5613 4,5 

 Horal 1380 5888 5,9 

 Dominant 1360 9762 9,1 

kachny TTH 520 2860 4,5 

 RITO 1794 9908 16,2 

husy  NH 2829, 2821 986 3848 58,8 

 

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

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

v alternativních výrobních podmínkách (ekochovy).  

Z odborného hlediska jsou tyto chovy významné i z pohledu uchování gramotnosti v šlechtitelství 

a plemenářské práci u drůbeže  v ČR. 

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

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

linií (BL, SH, P) kura na pracovišti Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. 
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Hlavním smyslem a účelem zařazení těchto populací do kategorie GZ je přetrvávající potencionální 

riziko výskytu nebezpečných onemocnění drůbeže u volně žijícího ptactva a měnící se strategie 

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 posledních 3 letech bylo poskytnutí příspěvku na 

rozšířenou vakcinaci provedenou  vzhledem  k nákazové situaci nad rámec státem nařízených 

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

SCHD ČR  dle aktuální situace. V roce 2015 to bylo ve šlechtitelském chovu kachen RITO (Sebol 

s.r.o., chov Moravský Krumlov). Případné rozšíření této podpory  s ohledem na  zdravotní rizika 

z dovozů drůbeže do ČR  by bylo velice žádoucí. 
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RYBY   

 
foto archiv Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 

Realizace programu  

Základním postupem, stejně jako v 

předchozích letech, zůstává uchování 

genetických zdrojů ryb in situ, tj. v živých 

genových bankách, formou tzv. kmenových 

hejn, chovaných registrovanými chovateli. 

Reprodukce a obnova kmenových hejn, 

značení jedinců a jejich genetická analýza 

probíhá podle schválené metodiky.  

 

V roce 2015 projednala a schválila Šlechtitelská rada pro chov ryb Rybářského sdružení České 

republiky (27.8. ve FROV JU, VÚRH ve Vodňanech) žádosti chovatelů o finanční podporu  

 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), u vyjmenovaných plemen a linií v  36 kmenových hejnech, chovaných u 10 subjektů. Nadále 

je uchováván i genetický zdroj vyzy velké, na nějž nebyly v r. 2015 vzneseny žádosti o finanční 

podporu: chovatelé Rybářství Hluboká cz. s.r.o. a BaHa s.r.o.  dosud nevypořádali 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 2015 bylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu GZ ryb: Jihočeského kapra šupinatého 

C73, lína Vodňanského V, Hlubockého H, Táborského T, Kož.´92 a Mariánskolázeňského ML,  

a Vodňanského sumce SuVO  

 

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 2015 byly provedeny analýzy k ověření 

genetické čistoty  a variability u těchto genetických zdrojů ryb: 

Tab. 46  Kontrola genetické čistoty ryb 

Genetický zdroj Chovatel Chov Počet ryb Výsledek 

Kapr Milevský lysec 
Rybářství Třeboň, 

a. s. 

Mokřiny 169  Odpovídá dřívějším výsledkům, lze 

zařadit do chovu 

Kapr C73 VÚRH Vodňany Vodňany 40 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 



 

 
74 

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat  

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

Tab.47   Odebrané vzorky tkání genetických zdrojů ryb do genové banky 

Druh Kapr obecný Kapr obecný Kapr obecný Kapr obecný 

Plemeno MV ML PoL C73 

Chovatel 
Rybářství Třeboň, 
a.s. 

Rybníkářství 
Pohořelice, a.s. 

Rybníkářství 
Pohořelice, a.s. 

VÚRH Vodňany 

Chov Mokřiny Pohořelice Pohořelice Vodňany 

Číslování  

v databázi vzorků 

B6985-89;B7043; 

B7046-49 
B7384-88; B7409-13 B7434-38;B7459-63 B7484-7523 

Druh tkáně krev krev krev sval 

Fixativum ethanol ethanol ethanol ethanol 

Počet vzorků 10 10 10 40 

 

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

 

Tab. 48  Aktualizace databáze chovatelů a chovů genetických zdrojů ryb 2015 

Plemeno Chovatel Chov 

Počet 

kmenových 
hejn 

Kapr obecný 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 6 

KINSKÝ Žďár, a.s.  Žďár nad Sázavou 2 

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

Rybářství Třeboň a.s. Lutová, Mokřiny 2 

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

Pstruh duhový 

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

Klatovské rybářství a.s. Žichovice 1 

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. Litomyšl Nedošín 1 

Pstruh obecný  
potoční 

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

Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz, 

České Budějovice 
Husinec 1 

Klatovské rybářství a.s. Ostružná, Žichovice 1 

Správa Národního parku a CHKO Šumava rybí líheň Borová Lada 1 

Lín obecný 

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

Toužim 
1 

Rybářství Třeboň a.s. Milevsko 1 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 6 

Sumec velký Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 2 

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

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

KINSKÝ Žďár, a.s.  Žďár nad Sázavou 1 

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

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Vodňany 1 
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Tab. 49   Souhrnný počet genetických zdrojů  dle hlášení chovatelů 

Plemeno (název - zkratka) Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

  
Počet plemenných 

ryb 
Počet plemenných 

ryb 

Počet plemenných  

ryb 

KAPR jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků jikernaček mlíčáků 

C 434 100 74 112 82 137 159 

C 435 77 89 78 98 128 147 

Jihočeský lysec - BV 65 73 66 73 62 58 

Jihočeský kapr šupinatý - C73 38* 40* 54 67 64 78 

Mariánskolázeňský kapr šupinatý - ML 747 486 310 243 523 299 

Milevský lysec - MV 80 60 75 60 70 60 

Pohořelický lysec - PoL 205 214 141 190 216 215 

Telčský lysec - Te 60 82 51 69 70 84 

Třeboňský šupináč - TŠ 323 270 350 250 222 187 

Žďárský šupináč - Žď-Š 223 145 65*** 60*** 58*** 57*** 

Žďárský lysec - Žď-L 210 224 115*** 96*** 112*** 95*** 

LÍN   

Hlubocký - H 380 550 463 557 196 197 

Kož.92 200 200 210 169 150 150 

Mariánskolázeňský - ML 190 90 213 105 160 110 

Modrý - MO 100 7 300 300 500 501 

Táborský - T 410 470 97 73 206 247 

Velkomeziříčský - VM 240 150 67 53 70 82 

Vodňanský - V 110 80 102 75 60 60 

SUMEC   

Hodonínský - H 83 83 126 126 77 78 

Vodňanský - V 47 50 62 62 60 60 

PSTRUH DUHOVÝ   

Pd M 100 50 300 240 90 40 

Pd D66 195 80 180 70 580 170 

PdD 75 1750 1400 1650 1350 1800 130 

PSTRUH POTOČNÍ   

Šumavská populace - PoŠ 709 435 1303 711 162 1681 

Tepelská populace - PoT 600 400 600 400 600 400 

SÍH   

Síh severní maréna - čistý druh 130 56 130 56 150 57 

Síh peleď - čistý druh 740 396 820 534 520 250 

JESETEŘI   

Jeseter malý - čistý druh 482 405 395 319 529 486 

Vyza velká - čistý druh 215 rem**, 5 mlíč. 128 rem**, 5 mlíč. 
6 6 

121 rem** 

** zatím jen remont bez možnosti rozlišit pohlaví (pozdní dospělost) 

*** chybně vyplněná hlášení chovatelů do ÚE, neodrážejí skutečný stav  
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Propagace plemen 2015 

 XXV. Vodňanské rybářské dny, 16. 5. 2015. Expozice okrasných druhů ryb včetně GZ 

a jeseterů.  

 účast na 42. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 27.8.- 1.9. 2015.  

Prezentace činností fakulty včetně posterů o genetických zdrojích ryb a ukázky GZ ryb. 

 

Problematika genetických zdrojů ryb je výzkumně řešena v rámci projektů: 

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

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

•  GAČR P502/11/0090 Dozrávání a stárnutí spermií ryb: Komparativní studie mezi kostnatými a 

chrupavčitými rybami, tedy taxonomicky vzdálenými modely (2011-2015, odpovědný řešitel 

Ing. Marek Rodina, Ph.D.) 

• GAČR P502//12/1973 Charakterizace pohybu bičíku spermií ryb: biofyzikální kvantifikace     

(2012–2015, odpovědný řešitel Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.) 

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

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

odpovědný řešitel Ing. Martin Pšenička, PhD.) 

• GAČR 14-28375P Mezidruhová kompetice spermií jeseterů a plodnost výsledných hybridů 

(2014-2016, odpovědný řešitel Ing. Miloš Havelka, PhD.) 

• GAČR 14-0290S Ploidní a hybridní diverzita jeseterů (Acipenseriformes) a její dopady na 

ochranu a chov (2014-2016, odpovědný řešitel  prof.. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.) 

• EU COST FA 1205 Hodnocení a zlepšení kvality vodních gamet vedoucí k posílení vodních 

zdrojů - potřeba harmonizovat a standardizovat rozvíjející se  metodiky a zlepšit transfer 

znalostí z akademické sféry do praxe (11/2012–12/2016, odpovědný řešitel za  FROV JU  Ing. 

Martin Pšenička, Ph.D.) 

• GAJU 114/2013/Z Nové metody a biotechnologické přístupy v genetice a reprodukci ryb 

(2013-2015, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.) 

• 7.RP EU AQUAEXCEL - Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research 

(2011–2015, odpovědný řešitel za část svěřenou na FROV JU prof. Ing. Otomar Linhart, 

DrSc.) 

 

 

Návrh dalšího postupu managementu plemen pro rok 2016 

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 Veronika Souralova 

Realizace programu v roce 2015 pokračovala 

v podobných intencích, jako v předchozích 

letech. 

V chovech s genovými zdroji se nevyskytly 

žádné zásadní problémy, v uplynulém období 

nebyly hlášeny klinické příznaky varroázy. 

Vzhledem k nastupující rezistenci parazitických 

roztočů vůči používaným akaricidům byl 

v chovech aplikován Formidol (aktivní látka 

kyselina mravenčí) a byl prováděn monitoring 

napadení metodou oklepu roztočů pomocí 

moučkového cukru.  

Dva chovy zapojené do Národního programu se dostaly do ochranných pásem moru včelího plodu. 

Všechna včelstva jsou vyšetřena podle nařízených mimořádných veterinárních opatření (MVO) 

a nákaza nebyla nalezena. Situaci monitorujeme nad rámec MVO opakovaným vyšetřováním včelstev 

metodou kultivačního vyšetření spadu (měli) ze dna úlů. Monitorujeme též výskyt Nosema ceranae, 

tato povinnost platí pro všechny chovy. V případě ztrát včelstev monitorujeme jejich příčiny.  

Tlumení varroázy je stále nejdůležitější možnost, jak chránit chovy před asociovanými virózami. 

Do aktivit národního programu je zapojeno 7 šlechtitelských chovů.  

Kontrolní a koordinační činnost chovech s genetickými zdroji 

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, kapacita zcela dostačuje i pro výjezdy na 

inseminační službu. Produkce inseminovaných matek je nutná pro realizaci plemenářského programu, 

část inseminovaných matek se může poskytnout dalším chovatelům.   

Chov má též prostory vybavené pro výuku inseminace včelích matek, výuku a plnění úkolů 

bakalářských a diplomových prací posluchačů ČZU. V roce 2015 zde proběhly opět dva kurzy 

inseminace pro zájemce z ČR i ze zahraničí a stáž italské doktorandky v rámci projektu 7FP EcoSyn.  

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

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 

dvou sérií matek pro zajištění kontinuity plemenného materiálu. Chov je zapojen do pokusů 

s přípravkem Vaderis a do výzkumných projektů VÚVč monitorujících zátěže ze životního prostředí. 

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

aktuálně ohroženy. 
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Šlechtitelský chov Liběchov 

Inseminace byla i v roce 2015 provedena několikrát pracovníky VÚVč Dol. Chov 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. 

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

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. Vedoucí chovu se stále podílí na řadě aktivit spojených 

s udržováním uspokojivého zdravotního stavu včelstev Jihomoravského kraje. V sedmé etapě projektu 

bylo vyšetřeno 776 vzorků od více než 11 tisíc včelstev a byl nalezen jeden pozitivní vzorek v okrese 

Hodonín. Ochranná pásma moru včelího plodu jsou i nadále pod dobrou kontrolou. V oblasti byl 

pokusně nasazen proti varroáze přípravek Gabon Flum.  

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). Stanice realizuje i  pokusy s novými postupy 

dezinfekce a osvětové působení na chovatele v okolí.  

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. Inseminace je v chovu prováděna v dostatečném rozsahu vedoucím chovu. Pracoviště je 

vybaveno technikou pro morfometrické hodnocení exteriéru včel. Měření se provádějí pro vlastní 

potřebu, pro potřebu dalších chovů a pro potřebu kontroly dotačních pravidel SZIF. V provozu je 

veřejně přístupná databáze morfometrických rozborů plemenných včelích matek v chovech na 

adrese: http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm. 

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. 

 

Školení vedoucích chovů 

Ve dnech 27. a 28.2.2015 proběhl tradiční aktiv vedoucích šlechtitelských chovů. Porad se zúčastnilo 

přes 84 vedoucích těchto chovů.  Účastníci byli seznámeni s novými poznatky o teoretických 

základech plemenného chovu včel a se zkušenostmi z praktického chovu, dále 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. 2015 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).  

Databáze  

Klasifikace a výběr zvířat do GZ vychází z udržovaných linií, přičemž data o výkonnostních testech se 

kombinují s výsledky testů odolnosti vůči nemocem tak, aby obě skupiny  parametrů byly ve 

stanovených limitech. Údaje o matkách jsou vedeny v matrikách a na rodokmenových kartách. 

Databáze je vedena v klasické i elektronické podobně, je pravidelně aktualizována, zálohována 

a podle požadavků předávána zadavateli. 

 

Odběry vzorků v terénu, morfometrické a molekulární rozbory 

Má-li se vést seriózní odborná diskuse o plemenném chovu včel a o případných dovozech včelích 

matek, je nutné, abychom vycházeli ze skutečného stavu a ne z představ a odhadů. Poslední 

systematický průzkum plemenné příslušnosti včel na území České republiky byl prováděn před 

padesáti lety. Vzorky od včelařů a jejich morfometrický rozbor přinesly závěr, že včelaři chovají 

pestrou směs kříženců.  Současný projekt VÚVč Dol, který probíhá pod vedením katedry zoologie a 

rybářství ČZU, podpořila grantem TA04020317 „Populace včely medonosné v ČR“ Technologická 

agentura České republiky. Cílem projektu je získání podkladů pro mapu plemenné příslušnosti včel na 

celém území republiky. 

Pro rozčlenění plochy ČR byla použita metoda převzatá ze stránek biblioteka.cz České přírodovědné 

bibliotéky. Mapa ČR byla rozdělena na jednotlivá území, kde bylo postupně v letech 2014 a 2015 

odchyceno 254 vzorků včel ze 115 lokalit. Vzorky včel nebyly odebírány od včelařů, už to samo je 

jistý zdroj chyb. Létavky byly odchyceny pracovníky a studenty ČZU na kvetoucích rostlinách ve volné 

přírodě. Podařilo se nasbírat vzorky ze 70 % plánovaných odběrů. Vzorky postupně zpracováváme. 

http://biblioteka.cz/Pages/Lokality/MapovaPole_MapaSiteCR.aspx
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Mapa znázorňuje místa odběru, kde byly vzorky nachytány (zelená pole). Zbývající území se 

vynasnažíme doměřit v roce 2016. 

 

Mapa odběrových oblastí 

 

 

Morfometrická analýza 

Křídla odchycených včel byla odstřižena a jednotlivě upevněna mezi mikroskopická krycí sklíčka 

a takto připravené vzorky byly převedeny do digitální podoby skenováním. Souřadnice měrných bodů 

(tzv. landmarků) na obrázcích křídel byly vyhodnoceny specializovanými programy.  

Dále byla vytvořena referenční (srovnávací) databáze souřadnic landmarků 2005 křídel včel, 

získaných z území přirozeného výskytu čistých populací včel Apis mellifera carnica (kraňka), Apis 

mellifera mellifera (včela tmavá), Apis mellifera ligustica (vlaška) a Apis mellifera caucasica 

(kavkazanka) od chovatelů ze Slovinska, Rakouska, Ukrajiny, Francie, Norska, Švédska, Švýcarska, 

Itálie, Ruska a Gruzie). Databáze byla doplněna o souřadnice křídel buckfastských včel z Dánska 

a Německa. 

Získané klasifikační funkce byly po připojení matice souřadnic českých křídel k referenční databázi 

použity ke klasifikaci jednotlivých vzorků.  

 

Graf 27 Včely z území ČR (červeně) na pozadí srovnávacích databází  
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Z výsledků morfometrické analýzy první části vzorků je patrné, že populace včely medonosné v ČR je 

po letech intenzivního šíření kraňky prostřednictvím sítě rozmnožovacích chovů pokryta z velké části 

tímto plemenem. Vzorky místní včely byly z 87 % klasifikovány jako kraňka. Vzorky klasifikované jako 

jiné rasy a vzorky dubiózní bude nutné vyhodnotit také analýzou mikrosatelitů ke stanovení míry 

hybridizace. Na tomto poli spolupracujeme se švýcarskou firmou Apigenix a výsledky popisujeme 

v odborných publikacích. 

 

Ostatní aktivity 

V roce 2015 se pracovníci VÚVč zúčastnili několika zahraničních akcí s tématikou navazující na 

problematiku uchování  genetických zdrojů a udržení zdraví včel. Byly to konference ÖEIB  

(21. – 22.2.2015 Graz), a AG (24.-26.3.2015 Münster). 

Spolupráce s  rakouskými, německými a maďarskými chovateli včely medonosné kraňské v roce 2015 

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

v chovech pana Klause, Kodyma (AT), Schweinesbeina (D), Beera (D) a v Kecskemetu (H). 

V roce 2015 byla opět provedena řada dalších morfometrických rozborů pro tuzemské i zahraniční 

zájemce o problematiku genofondu včel.  
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Výroční zpráva byla projednána na Radě genetických zdrojů dne 16 března 2016. 


