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Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. 

 

 

Šlechtitelský program včetně řádu plemenné knihy pro plemeno 

 norický kůň 

 

 

 
1. Informace o historii plemene 

 Norický kůň pochází z alpské oblasti Rakouska, kde byl chován už před dvěma tisíci lety. 

Jeho název se odvozuje od názvu římské provincie Noricum vzniklé v oblasti Rakouska na 

počátku našeho letopočtu. Do Českých zemí se dostávali první norici jako nosní a později tažní 

koně po „Zlaté stezce“ směřující z Terstu, Solnohradu a Lince přes Prachatice do Netolic a dále 

do Českých Budějovic a do Prahy. V příhraniční oblasti jižních Čech se proto noričtí koně 

vyskytovali dávno před tím, než byli oficiálně první chladnokrevní hřebci přidělení do českého 

chovu, k čemuž došlo v roce 1868 v oblasti státního hřebčince v Písku. Ve větším počtu byli do 

Čech dováženi noričtí hřebci až v období 1892 až 1923 a po omezení jejich působení až do roku 

1938 se opět rozšířila jejich působnost intenzivnějším dovozem zvláště v roce 1943, kdy se začali 

tito koně dovážet z Rakouska i Bavorska. V roce 1946 bylo v Českých zemích 108 norických 

hřebců. 

Po vzniku samostatných plemenných knih pro jednotlivá chladnokrevná plemena koní v České 

republice v roce 1995 Řád plemenné knihy norika umožňoval, aby norické klisny byly 

zapouštěny hřebci slezského norika a bylo to považováno za proces zušlechťování. To bylo 

příčinou genetické propojenosti populace norika a slezského norika. Dotační podpora slezského 

norika jako genetického živočišného zdroje ovlivnila preferenci chovatelů. Výsledkem byl 

výrazný nárůst počtu slezských noriků a stálý pokles počtu evidovaných norických koní. 

Významnějším důsledkem však bylo postupné stírání dříve patrných rozdílů mezi norikem a 

slezským norikem, které se projevovalo především v rámci a plemenném typu koní. 

V roce 2012 došlo proto ke třem zásadním rozhodnutím: 

1. Klisna nemůže být zapsaná zároveň ve více plemenných knihách – tedy v PK norika i v PK 

slezského norika. 

2. Hříbě narozené z klisny zapsané v plemenné knize lze zapsat jako plemenné zvíře pouze do 

shodné plemenné knihy v jaké je zapsána matka. 

3. Rada plemenné knihy norika posoudila všechny perspektivní hřebce slezského norika, kteří 

mohli dosud zapouštět klisny v norické plemenné knize, a vybrala pro další využití pouze takové 

hřebce, u kterých byl předpoklad, že jejich potomci budou v norickém typu. Bylo rozhodnuto, že 

tito hřebci mohou být využíváni v chovu norika do skončení jejich kariéry hřebce.  Úkolem 

dalšího šlechtění je proto zvyšovat genetickou odlišnost obou těchto populací nejen z důvodu 

udržení norika jako nejstaršího chladnokrevného plemene koní na území České republiky. Na 

vytváření současné populace norických koní se největší mírou podíleli hřebci tohoto plemene, 

kteří byli potomky importovaných originálních rakouských a bavorských noriků. Současní hřebci 

náleží k následujícím významným liniím:Nero Diamant VI (*1941), Neuwirt Diamant IX 

(*1952), Zeus Schaunitz (*1981), Gothenscherz (*1940), Streiter Vulkan (*1939), Amor T 

(*1888), Wesinger Diamant XII (*1991), Vogel Vulkan XI (*1958), Direkt (*1974), Bravo 

(*1914), Randolf. 

 

2. Zeměpisná oblast působení plemenné knihy 

 

Zeměpisnou oblastí v níž se uplatňuje chovný cíl a šlechtitelský program norického koně je celé 

území České republiky. 
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3. Forma vedení plemenné knihy a velikost chovné populace koní 

 

Plemenná kniha je vedena elekronicky. Stav chovné populace v roce 2019 zahrnoval 38 hřebců 

a 484 klisen. Celkový počat norických koní evidovaných v Ústřední evidenci k 31. 12. 2019 činil 

1352 kusů. Počet evidovaných chovatelů v roce 2019 činil 387. 

 

3. 1. Údaje evidované v plemenné knize 

a) Identifikační číslo koně 

b) číslo ÚRP a jméno v PK 

c) datum narození (den, měsíc, rok) 

d) plemeno a pohlaví 

e) základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry 

f) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy 

g) základní číslo a jméno otce a matky 

h) jméno a adresa chovatele 

i) jméno a adresa majitele (aktuální stav) 

j) datum zápisu do plemenné knihy 

k) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy 

l) u hřebců a koní narozených po inseminaci a ET výsledek ověření původu podle DNA 

m) výsledky v chovu, výsledky výkonnostních zkoušek 

n) u plemenných hřebců stanovení genetického typu, záznam o zdravotním stavu, 

o) záznam o plodnosti hřebců a klisen a výskytu geneticky podmíněných vad a chorob 

  

4. Chovný cíl 

Chovným cílem je chladnokrevný kůň, dospívající ve čtyřech letech stáří, mírně delšího rámce, s 

dobrým osvalením. 

Hlava těžší, mohutná, s výrazným okem, rovná, možný mírný poloklabonos, krk středně dlouhý, 

středně vysoko nasazený s mírně výrazným kohoutkem, dobře úhlovaná až strmější lopatka, 

prostorný, středně hluboký, delší a oválný hrudník, se středně dlouhou volnější horní linií, středně 

dlouhá pevná bedra, mohutná, středně široká a dlouhá, oválná, mírně štěpená a svažitá záď. 

Fundament silný, kostnatý, suchý, s menším výskytem rousů, kopyta pevná, pružná, dobře utvářená. 

Klouby výrazné suché, spěnka kratší, pevná. Pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného 

temperamentu, dobrého charakteru, dobře živitelný, pohyblivý, se středně prostornými chody. 

 

 

5. Charakteristické znaky a vlastnosti 

Barva 

Převážně hnědáci až tmaví hnědáci a ryzáci až tmaví ryzáci, omezeně vraníci a sporadicky 

nevybělující bělouši. Výskyt bílých odznaků na hlavě a končetinách. Kůže tmavě pigmentovaná. 

 

Minimální tělesné míry při zápisu do plemenné knihy HPK a PK:                                              

 Hřebci 2,5 roku Hřebci 3,5 roku Klisny 3 roky 

KVP (cm) 166 170 165 

KVH (cm) 156 158 155 

Obvod hrudi (cm) 187 192 192 

Obvod holeně (cm) 23,5 24 23 
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Index formátu těla 

(ŠDT/KVH)x100 

103 - 109 104 - 110 105 - 115 

 

 

Požadavky na plemenné klisny a hřebce  a  při zápisu do plemenné knihy 

Ukazatel žádoucí nežádoucí 

Typ dostatečně mohutný a výkonný 

kontinentální chladnokrevník 

málo mohutný, slabý, úzký v 

prsou a hrudi 

KVH -H 158 až 165 malý nebo příliš velký rámec 

KVH - K 156 až 162 malý nebo příliš velký rámec 

Max KVH 170 přerostlí jedinci 

Ohol - H 23 až 26 slabší holeň, návní kosti 

O hol - K 22 až 25 slabší holeň, návní kosti 

Rámec obdélníkový, střední až velký krátký, příliš dlouhý 

Hlava těžká, dlouhá, hrubší, rovná i 

poloklabonos 

nesouměrná k tělu, štičí, příliš 

hrubá, s výrazným klabonosem 

Oko zřetelné, prasečí, rybí 

Krk středně dlouhý, svalnatý obrácený, slabý, příliš krátký 

Kohoutek dlouhý, méně zřetelný krátký, ostrý 

Hřbet dlouhý, někdy měkčí krátký, příliš dlouhý 

Bedra delší, pevná kapří, odsazená, vlčí 

Záď kratší, sražená, hranatá, někdy 

štěpená 

příliš úzká, zvláště u klisen 

Hrudník Válcovitý, dostatečně hluboký a 

široký, OH nejméně o 25 cm větší 

než KVP 

zaškrcený, úzký, mělký 

Končetiny delší, kostnaté, s výraznými klouby, 

hrubší 

slabé, lymfatické, s nevýraznými 

klouby 

Kopyta dobře utvářená správně zaúhlená, 

pevná, široká 

plochá, špalkovitá, nestejného 

tvaru, s poškozenou stěnou 

Pohyb prostorný, vydatný, pravidelný málo vydatný, nepravidelný, 

Temperament klidný až živý ariózní, nervozní, flegmatický 

Charakter dobrý, ochotně spolupracující jakékoliv vady charakteru 

Konstituce pevná jemná, lymfatická 

 

 

Chody – pravidelné, středně prostorné. 

Užitkové vlastnosti 

Plemeno se vyznačuje, dlouhověkostí, dobrou plodností, pevnou konstitucí, adaptabilitou pro různá 

prostředí a dobrou krmitelností. Je určeno především pro práci v tahu. 

Psychické vlastnosti 

Zvířata jsou klidného až živého temperamentu, dobrého charakteru, snadno ovladatelná, učenlivá, 

pracovitá a dobře spolupracující s lidmi. 

 

6. Selekční kritéria 
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Při zápisu do plemenné knihy (mimo knihu hříbat) je zpracován lineární popis koně podle platné 

metodiky a koně jsou hodnoceni s využitím 10 bodové stupnice, přičemž se hodnotí: 

a) plemenný typ a pohlavní výraz 

b) utváření jednotlivých tělesných partií 

1. hlava 

2. krk 

3. stavba těla 

4. přední končetiny 

5. zadní končetiny 

c) mechanika pohybu 

1. krok 

2. klus 

d) vnitřní vlastnosti 

1. temperament 

2. charakter 

Hodnocení je s přesností na 0,1 bodu podle následující stupnice:  10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 

8 – dobrý, 7 – téměř dobrý, 6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – 

špatný, 1 –  velmi špatný. 
 

7. Řád plemenné knihy 

1. Základní aspekty řádu plemenné knihy 

Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, 

plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 

448/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 136/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, veterinární zákon č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon na 

ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. splnění podmínek daných 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických 

a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních 

plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do 

Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení 

některých aktů v oblasti plemenitby zvířat. 

Dále jsou závazné následující předpisy: Chovný cíl, Šlechtitelský program, Řád plemenné knihy a 

Zkušební řád populace plemene N a dále Finanční řád chovatelů a majitelů PK N. 

 

 

2. Účel plemenné knihy, její naplňování, charakteristika 

2.1 Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chované 

populace plemene norických koní v zájmu zvyšování výkonnosti a konkurenční schopnosti. 

 

2.2. Pro naplnění tohoto úkolu organizace, která je nositelem PK sama, nebo v součinnosti s jinými 

organizacemi zejména:    

- stanoví chovný cíl a standard plemene, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu a metod 

zjišťování a testování vlastností a tělesných znaků  (exteriéru) 

 - usměrňuje a hodnotí vývoj šlechtění plemene 

- registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK 

 

 - registruje a osvědčuje původ a plemennou hodnotu zvířat   
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 - stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat k reprodukci populace a   podílí se na jejich    

výběru          

- zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK a o kategoriích zvířat  ve spolupráci s organizací 

určenou k vedení ústřední evidence 

- každoročně vyhodnocuje realizaci šlechtitelského programu a zveřejňuje jeho  výsledky 

- navazuje a udržuje kontakty s tuzemskými a zahraničními organizacemi obdobného poslání a s 

Ústřední evidencí         

- propaguje přiměřenou formou a prostředky plemeno N koně v národním a mezinárodním 

kontextu.       

- Postihuje černou plemenitbu včetně vyvozování kárných důsledků. 

 

Rozhodující metodou šlechtění je čistokrevná plemenitba. Do Plemenné knihy hřebců a hlavní 

plemenné knihy klisen budou zapisováni jedinci se známým původem do 4 generace předků, kde 

otcovská část rodokmenu náleží k vlastní chovné populaci plemene, nebo k takové populaci, 

která splňuje záměry a cíle šlechtitelského programu. 

 

8. Členění plemenné knihy 

Plemenná kniha zahrnuje: 

- rejstřík chovatelů (dále jen RCH) 

- plemenný registr (dále jen PR)   

- připouštěcí rejstřík (dále jen PřR) 

V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí ke členství v PK. 

V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního 

zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je nadále vedeno 

v PR. RPK může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců, kteří nejsou v souladu 

s šlechtitelským programem nebo zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva a zhoršují jeho 

zdravotní stav. 

V PřR jsou evidována veškerá zapouštění klisen a připuštění hřebců, včetně provedených 

 inseminací a transferu embryí. 

 PřR je průpisový a obsahuje prvopis a 3 kopie 

            -   Prvopis po připouštěcím období je archivován na ÚE 

 - 1. průpis je archivován po skončení připouštěcího období u uznaného chovatelského 

sdružení       

-  2.a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození  hříběte a 

výsledku připouštění a 3.průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako 

podklad pro vystavení potvrzení o původu.         

        

Plemenná kniha se člení na: 

- plemenná kniha hřebců (PKH) 

- hlavní plemenná kniha klisen (HPK) 

- plemenná kniha klisen (PK) 

- pomocná plemenná kniha klisen (PPK) 

- plemenný registr (PR) 

 

9. Podmínky zápisu do plemenné knihy 
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Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění specificky daných podmínek stanovených ve směrnicích 

RPK, splnění ustanovení šlechtitelského programu, zkušebního řádu a tohoto řádu, RPK a 

přihlášením hřebce k plemenné knize a předložením potvrzení o původu. Hřebec je do PK hřebců 

zapsán na základě Zápisu o výběru plemenného hřebce a jeho zápisu do PK (viz příloha) 

Při zápisu hřebců do PK musí otec a otcové matek v přímé mateřské linii do 4. generace předků 

příslušet k vlastní chovné populaci plemene, nebo k populaci, která splňuje záměry a cíle 

šlechtitelského programu. 

Podmínkou pro zařazení hřebce do chovu je minimální hodnocení typu a pohlavního výrazu, 

tělesné stavby a výkonnosti na úrovni nejméně 7,5 bodů a hodnocení dílčích znaků tělesné stavby 

a dílčích vnitřních vlastností na úrovni nejméně 5,0 bodů. 

Nezbytnou podmínkou pro zapsání hřebce do PKH je úspěšné složení zkoušek výkonnosti s 

výsledkem minimálně 7,0 bodu při úrovni dílčích známek nejméně 5 bodů a udělení výběru k 

plemenitbě. V případě importu plemenného hřebce nebo spermatu musí tento mít v dané zemi 

příslušnou licenci a musí být odsouhlasen Radou plemenné knihy. Rada plemenné knihy může 

schválit zařazení do plemenitby hřebce jiného plemene pro požadovaný příliv krve. V případě 

záchrany linie, může Rada plemenné knihy rozhodnout o zařazení hřebce, který je starší 4 let, či 

hřebce, který nesplňuje některou ze stanovených podmínek. 

Do PK klisen jsou zapisovány průběžně jednotlivé klisny po splnění specificky daných podmínek 

stanovených Řádem plemenné knihy, splnění ustanovení šlechtitelského programu, zkušebního 

řádu a tohoto řádu, pokud nebyly na základě rozhodnutí majitele z PK individuálně vyloučeny. 

Klisny jednou vyloučené mohou být znovu zapsány na základě rozhodnutí Rady plemenné knihy. 

- HPK klisen – 4 generace stejnosměrný původ, exteriér i výkonnost 8,0 b., dílčí znaky 

tělesné stavby a vnitřních vlastností nejméně 6,0 b. 

PK klisen – 4 generační stejnosměrný původ, exteriér i výkonnost nejméně 6,0 b., dílčí znaky 

tělesné stavby i vnitřních vlastností nejméně 5,0 b. 

- PPK klisen – 3 generační stejnosměrný původ, nebo klisna nesplňuje v zevnějšku či 

výkonnosti podmínky PK, klisna nedělala výkonnostní zkoušky 

- Plemenný registr – klisny s převažujícím procentem norického původu, podmínka je 

splnění plemenného typu norika 

- Všechny klisny zapsané v plemenných knihách a plemenném registru, budou označované 

výžehem. 

 

Uznané chovatelské sdružení oprávněné k vedení PK naplňuje chovný cíl metodou čistokrevného 

chovu. Čistokrevným chovem rozumíme páření (připařování) jedinců chovné populace (viz ŠP). 

Příliv genů jiných plemen koní je přípustný pouze po schválení RPK. Použití jedinců jiných 

chovných populací se řídí šlechtitelským programem, a to jak u hřebců, tak u klisen a musí být 

schváleno RPK. 

 

Chovatelské komise 

Posuzování exteriéru a užitkových vlastností u hřebců a klisen včetně jejich potomstva provádí v 

duchu ustanovení šlechtitelského programu chovatelská komise určená RPK. Závěrů je 

dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

Chovatelská komise pro hodnocení klisen a potomstva je minimálně 3 členná a předsedu volí ze 

svého středu. 

Chovatelská komise pro zkoušky výkonnosti klisen je tříčlenná a předsedu volí ze svého středu. 

 

 

Chovatelská komise pro hodnocení zkoušek výkonnosti hřebců je až 6 členná a předsedu určuje 

RPK. Skládá se z členů RPK nebo jmenovaných RPK. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

komise. 
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Z každé akce se pořizuje zápis, podepsaný členy příslušné komise. 

O výběru hřebce pro plemenitbu pořídí výběrová komise individuální zápis, jehož pravost stvrdí 

členové výběrové komise svými podpisy. Kopie zápisu je bezprostředně předána anebo zaslána 

majiteli hřebce. 

Dodatečné změny zápisu 

Pokud se při zápisu klisny vychází z chybných předpokladů, pokud se týká původu, může se 

provést změna zápisu. 

Odhlášení klisen 

Odhlášení klisen musí provést písemně majitel, a to nejpozději 6 týdnů před koncem roku. 

Vyškrtnutí v důsledku úhynu koně nebo nutného odporažení se musí uznanému chovatelskému 

sdružení neprodleně oznámit. 

Znovu zapsání klisen. 

Odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné zprávě majitele a při zachování 

jejího dřívějšího statutu zapsání. Znovuzapsání podléhá zaplacení poplatku. 

Změna majitele a umístění hřebce 

Změnu nahlásí nový majitel. Změna se provede na základě předložení Průkazu koně. Tento úkon 

je zpoplatněn. 

Změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit při obnovování výběru na příslušný rok 

uznanému chovatelskému sdružení.  Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena 

okamžitě uznanému chovatelskému sdružení, a to písemnou formou. 

Změna zařazení klisny 

Plemenné klisny, které jsou dle typu a exteriéru zapsány do jednoho z oddílů PK, mohou být na 

základě výsledků vlastní užitkovosti, či na základě výsledků kontroly dědičnosti, na žádost majitele, 

přeřazeny do vyššího oddílu PK, pokud splňují rodokmenové hodnoty (podmínky stanovuje RPK). 

Změna hodnocení hřebce 

Plemenní hřebci, kteří jsou zapsáni do PK, budou přeměřeni a přehodnoceni při obnově licence.   

  

 

10. Zootechnické osvědčení a potvrzení o původu 

 

Potvrzení o původu je oprávněno vystavovat a potvrzovat výhradně Uznané chovatelské sdružení 

(UCHS), a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo. 

Oficiální dokladem je: Zootechnické osvědčení - Potvrzení o původu koně – tento doklad vydává 

UCHS na všechny mladé a dospělé koně. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování 

a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na adresu UCHS, u starších koní 

musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Potvrzení o původu 

má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při prodeji, výstavách, svodech, 

likvidacích pojistných událostí, atd. Při ověřování původů může UCHS požadovat ověření původu 

podle DNA. U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení ověření 

původu podle DNA testu podmínkou k vystavení dokladu o původu. 

 

Vystavení zootechnického osvědčení – Potvrzení o původu 
Potvrzení o původu se vystavuje při splnění níže uvedených předpokladů: 

 • Otec i matka jsou v době připuštění nebo nejpozději v roce narození hříběte (do 31.12. daného roku) 

zapsaní do PKH  respektive PK . 

• Při registraci hříběte byl předložen potvrzený připouštěcí lístek. 

• Byla provedena identifikace a registrace hříběte pracovníkem pověřeným UCHS. 
 

Údaje v Zootechnickém osvědčení 
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V Zootechnickém osvědčení – Potvrzení o původu a Zootechnickém osvědčení bude uvedeno 

minimálně: 

• mezinárodní životní číslo koně (Unique Equine Lifenummer) – UELN 

• datum narození (den, měsíc, rok) 

• datum posledního připuštění matky (den, měsíc, rok) 

• plemeno 

• pohlaví 

• základní barva a popis odznaků a výžehů, 

• UELN a jméno, barva a plemeno otce a matky; jména, UELN a plemena předků v dalších 

generacích 

• jméno a adresa chovatele a majitele hříběte při registraci 

• datum registrace a údaje registrujícího orgánu (UCHS), podpisy odpovědných osob 

Do Zootechnického osvědčení – Potvrzení o původu se později zaznamenávají zápisy do PKH 

resp. PK a výsledky výkonnostních zkoušek. 

 

 

 

 

 

11. Selekční a chovatelské akce 

 

1. Evidence hříbat 

Označování a identifikace koní odpovídá vyhlášce 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Označování koní se provádí výžehem v pravém sedle. Označování provádí odborně způsobilé 

osoby, na základě smluvní dohody s uznaným chovatelským sdružením, výžehem, číselným 

kódem tak, aby bylo co nejvíce šetřeno zdraví a psychická pohoda koně. 

Označování koní se provádí za účelem identifikace zvířete v kombinaci s popisem základní barvy, 

vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně. 

K zabezpečení identity se označuje výžehem každé narozené a registrované hříbě pod matkou, tj. 

nejpozději do stáří 8 měsíců. Pokud není hříbě označeno pod matkou, je vyžadováno ověření 

původu podle DNA. V pravé sedlové krajině se provede označení složené ze dvou částí. V horní 

části číslo územní knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v územní knize hříbat. Horní 

číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné. 

Na levém stehně hříběte bude provedeno pouze označení symbolu příslušnosti k plemenné knize. 

Čísla pro označování hříbat v pravé sedlové krajině nesmějí být menší než 3,5 cm a větší než 4 cm 

na výšku. Umístění označení v pravém sedle hříběte. Horní kraj čísel horní řady musí být na dlaň 

od střední linie páteře. Poslední číslo dolní řady (zadní okraj) musí být na dlaň od zadního okraje 

lopatky. 

 

Veškeré symboly označující příslušnost k plemeni nebo k chovateli a označení v pravé sedlové 

krajině podléhají schválení a evidenci u organizace, která vede plemennou knihu. Plemeno norický 

kůň má kódové označení 66.   

 

Řád výžehů - symboly označující příslušnost k plemeni jsou následující: 

Potomstvo hřebců a klisen zapsaných v HPK a v PK se při registraci pod klisnou označuje na levém 

stehně písmenem N. Hříbata exportována v mateřském těle nebo formou embryí mohou být 

opatřena výžehy PK N jen se souhlasem RPK. 

Při zápisu klisen jiných plemen do PK N se neprovádí výžehy příslušnosti k plemeni u těch koní, 

kteří jsou již označeni výžehy některého jiného svazu. 
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Každý kůň obdrží při registraci do plemenné knihy identifikační číslo. Toto číslo je 

patnáctimístné a nemění se. 

 

Plemenný hřebec 964 SCHIFON, p.s. : 13/716, nar.: 31. 3. 2001 

       Příklad : 203 001 661371601 identifikační číslo   

                            203 - kód země Česká republika 

   001 - číslo organizace, která provádí registraci (UCHS) 

   661371601- registrační číslo koně (dříve životní) 

   66 - kód plemene N 

   13 - číslo registrační knihy 

   716 - pořadové číslo koně v registrační knize 

    01- poslední dvojčíslí roku narození 

 

Symboly označující příslušnost k chovateli - vlastnické  výžehy - mohou být provedeny na 

pravém stehně na doporučení RPK a schválení Ústřední evidencí koní. 

 

Pojmenování koní 

Plemenní hřebci - dnem platnosti PK obdrží každý hřebec nově zapsaný do PK jméno, které má 

stejné začáteční písmeno jako jméno jeho otce, pokud jeho jméno tuto zásadu již nerespektuje, 

nebo pokud má stejné jméno jako jiný hřebec již v této PK zapsaný. 

Již jednou udělené jméno nějakému hřebci se nesmí použít pro jiného hřebce s výjimkou jeho 

vlastního bratra, a to s dodatkem 2, 3 atd. Stejné jméno bez dodatku smí být použito u jiného hřebce 

po uplynutí alespoň 25 let. 

Plemenné klisny - pojmenovávání plemenných klisen je libovolné a přísluší chovateli. 

 

2. Přehlídky hříbat pod klisnou 

Za účelem posouzení kvality hříbat po jednotlivých otcích jako první informace vztahující se ke 

kontrole dědičnosti jsou organizovány přehlídky hříbat pod klisnou. Klisna je předváděna na ruce   

a hříbě na ohlávce rovněž na ruce s vodičem, nebo na obřišníku u nohy klisny. U hříbat se hodnotí 

pomocí 10 bodové stupnice s přesností na 0,1 bodu: 

a) stupeň vývinu s ohledem na věk, 

b) plemenný typ a pohlavní výraz 

c) exteriér ( hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny) 

d) mechanika pohybu ( krok, klus) 

e) vnitřní vlastnosti (temperament, charakter) 

 

3. Zápis klisen do PK 

Klisny se do plemenné knihy zapisují ve věku 3 let, výjimečně později. Zápis zahrnuje identifikaci 

klisny včetně popisu základní barvy, odznaků vrozených a získaných a tělesných rozměrů. Pro 

vyjádření exteriérových znaků je využito lineárního popisu podle platné metodiky. 

 

Celkové hodnocení zahrnuje: 

a) plemenný typ a pohlavní výraz 

b) exteriér ( hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny) 

c) mechanika pohybu ( krok, klus) 

d) vnitřní vlastnosti (temperament a charakter) 

 Podle výsledku celkového hodnocení je klisna zařazena do příslušného oddílu plemenné knihy. 

 

4. Zkoušky výkonnosti klisen 

Zkoušky výkonnosti klisen probíhají podle schváleného zkušebního řádu. Zkoušku absolvují tříleté 

klisny, výjimečně starší. Před zkoušku musí klisna být zapsána do PK. Klisny absolvují zkoušku v 
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lehké zápřeži ve dvojspřeží (obě klisny tříleté) nebo v jednospřeží ve dvou ojích v disciplině parkur 

a drezura a v těžké zápřeži (v saních o hmotnosti 300 kg) v jednospřeží. Posuzuje se krok, klus, 

ovladatelnost a ochota k tahu pomocí 10 bodové stupnice s přesností na 0,1 bodu. Pro složení 

zkoušky musí klisna absolvovat všechny části zkoušky s bodovým hodnocením nejméně 5 bodů. 

Absolvování výkonnostní zkoušky je předpokladem pro využití klisny pro produkci plemenných 

hřebců. Toto ustanovení platí pro klisny narozené v roce 2015 a později. 

 

 

 

5. Výstava tříletých klisen 

Pro porovnání kvality tříletých klisen a za účelem vzdělávání chovatelské veřejnosti jsou 

organizovány výstavy tříletých klisen. Na výstavách se klisny předvádí na ruce na vozové ohlávce 

se čtyřkroužkovým lomeným udidlem, klisny jsou okované na předních končetinách. Hodnotící 

komise je nejméně tříčlenná a posuzuje: 

a) plemenný typ a pohlavní výraz 

b) exteriér ( hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny) 

c) mechanika pohybu ( krok, klus) 

d) vnitřní vlastnosti (temperament a charakter) 

Hodnocení je individuální, veřejné, s přesností na 0,5 bodu a pořadí je stanoveno na základě součtu 

dosažených bodů. Komise je oprávněna nepovolit předvedení klisny, která není patřičně připravená, 

v odpovídajícím kondičním nebo zdravotním stavu, nebo v případě, že předvádějící není patřičně 

upraven podle předen daných pravidel. Obdobným způsobem se postupuje při hodnocení koní na 

všech výstavách a přehlídkách pro veřejnost. 

 

6. Zkoušky výkonnosti hřebců 

Předpokladem zařazení hřebce do plemenitby je skutečnost, že úspěšně absolvuje výkonnostní 

zkoušky. Zkouška hřebců probíhá za stejných podmínek jako zkouška výkonnosti klisen s tím 

rozdílem, že drezuru i parkur v lehkém tahu absolvuje každý hřebec v jednospřeží. Požadavek pro 

splnění zkouška výkonnosti pro hřebce je dosažení celkového výsledku nejméně 7,0 bodů, přičemž 

žádné kritérium nesmí být hodnoceno méně než 5 body. 

 

7. Výběr hřebců do plemenitby a jejich přehodnocení 

Rozhodnutí o zařazení hřebce do plemenitby podléhá schválení Rady plemenné knihy. Pro toto 

rozhodnutí má RPK k dispozici údaje o původu hřebce, rozsahu jeho příbuzenstva z otcovské i 

mateřské strany, aktuální tělesné rozměry a živou hmotnost včetně porovnání s růstovým 

standardem.  RPK při předvedení hřebce na ruce posoudí základní zdravotní informace (oči, zuby, 

varlata) a jeho celkový zdravotní stav a zaznamená kvalitu exteriérových znaků včetně celkového 

bodového hodnocení zahrnujícího plemenný typ a pohlavní výraz, exteriér, mechaniku pohybu a 

vnitřní vlastnosti. Pro udělení výběru jsou požadována následujíc kritéria: 

1) prokazatelný původ známý do 4 generace předků 

2) hřebec je bez zdravotních a dědičně podmíněných vad 

3) hřebec nezaostává za požadavky růstového standardu 

4) Hřebec nemá závažné exteriérové nedostatky 

5) Jeho celkové hodnocení je nejméně na úrovni 7,5 bodu za exteriér a 7,0 za výkonnost. 

Oprávnění k připouštění jednotlivých hřebců pro připouštěcí sezónu (vydání připouštěcího 

rejstříku) uděluje Rada plemenné knihy na základě písemné žádosti majitele plemenného hřebce. 

Udělení tohoto oprávnění je zpoplatněno. Pro toto rozhodnutí bere Rada plemenné knihy v úvahu 

především  věk hřebce, jeho dosavadní uplatnění v plemenitbě, kvalitu jeho potomstva a výsledky 

plodnosti. Hřebci, který není aktuálním přínosem ve šlechtění plemene, může RPK odmítnout 

udělení oprávnění k plemenitbě pro příslušný rok. Toto rozhodnutí je RPK povinna majiteli hřebce 

písemně sdělit s odůvodněním. V případě, že z nějakých důvodů dojde k zapuštění klisny hřebcem, 

jemuž pro příslušný rok nebylo uděleno oprávnění k plemenitbě, ale který je evidován ve státním 
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registru plemenných hřebců, je možné takovému hřebci na základě písemné žádosti jeho majitele 

oprávnění k připouštění (připouštěcí rejstřík) pro příslušný rok dodatečně vystavit v zájmu 

evidence oboustranného původu potomka. Poplatek za jeho vystavení je v tomto případě 

dvojnásobný. U hříběte narozeného z takového připouštění bude požadováno ověření původu 

stanovením genetického typu. 

 

8. Hodnocení potomstva hřebců (odhad plemenné hodnoty) 

Posouzení kvality potomstva (kontrola dědičnosti) je chápáno jako základní metoda k postupnému 

zkvalitňování chovu.  Podle finančních možností chovatelské organizace bude kontrola dědičnosti 

realizována některou z těchto metod nebo jejich kombinací: 

a) posouzení výsledků plodnosti plemenných hřebců 

b) posouzení a porovnání kvality hříbat po hřebcích 

c) porovnání jednotlivých znaků zevnějšku potomstva podle výsledku lineárního popisu 

včetně výsledku jednotlivých součástí celkového hodnocení s využitím statistických metod 

d) statistické porovnání výsledků jednotlivých disciplin zkoušek výkonnosti po jednotlivých 

hřebcích a liniích. 

e) Kontrola dědičnosti exteriéru a výkonnosti s využitím metody BLUP – AM ve spolupráci 

s VÚŽV Praha Uhříněves. 

Výsledky budou každoročně před začátkem připouštěcího období zveřejňovány na stránkách 

chovatelské organizace. 

 

12. Ověřování původu koní 

 

Stanovení genetického typu je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do PK. Náklady nese v 

tomto případě ten, kdo požádal o licenci a zápis hřebce do PK. 

 

U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má být 

registrováno, může uznané chovatelské sdružení žádat ověření původu akreditovanou 

imunogenetikou laboratoří. V těchto případech nese náklady uznané chovatelské sdružení. 

Výsledky ověření původu jsou uloženy u uznaného chovatelského sdružení. 

 

Před vystavením potvrzení o původu koně se musí provést výše uvedené ověření původu, a to v 

těchto případech: 

1) Hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu, náklady nese chovatel. 

2) Existují-li pochybnosti o udaném původu v případě že: 

- klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci 

- klisna byla zapuštěna hřebcem, jemuž byl vystaven připouštěcí rejstřík dodatečně 

- hříbě nebylo identifikováno pod matkou 

         V těchto případech nese náklady chovatel. 

 

 

13. Použití reprodukčních technik 

 

Šlechtitelský program předpokládá jako základní metodu reprodukce přirozenou plemenitbu, 

popřípadě využití inseminační techniky. Embyotransfer včetně oplození in vitro jsou možné. 

 

 

14. Výskyt zdravotních a genetických defektů 

 

V současnosti se v chovu plemene plošně žádné zdravotní defekty nevyskytují. S ohledem na 

využití koní je zvýšená pozornost věnována případnému výskytu letní vyrážky s předpokladem 

vyřazení takových koní z chovu. Při případných genotypových analýzách se předpokládá zaměření 
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pozornosti na výskyt myoglobinurie případně dalších zdravotních problémů u kterých je 

předpoklad genetické podmíněnosti. 

 

 

15. Odpovědné orgány 

 

Odpovědný orgán Činnost 

ASCHK ČR 

U hřebčince 479 Písek, www.aschk.cz 

tel: 382 210 644, mail: info@aschk.cz 

Vedení plemenné knihy, 

registrace hříbat 

Rada plemenné knihy N 

Předseda: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. 

Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice 

tel: 605 430 012, mail: marsalekck@seznam.cz 

Výkonnostní zkoušky, 

zápisy klisen 

výběry hřebců 
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