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Český norik 

Do oblasti Čech se dostávali noriční koně od počátku 11. sto-
letí, kdy byli využíváni pro dopravu zboží po Zlaté stezce směřu-
jící z Bavorska přes Čechy do Lužice a dále na sever k Baltu. Tito 
koně se díky tvrdému odchovu na horských pastvinách vyznačo-
vali odolností, otužilostí, vydatným pohybem a výbornou kvalitou 
kopyt. 

Jejich významnou užitkovou vlastností je i schopnost kompen-
zace růstu, která se projevovala v tvrdých horských podmínkách 
Alp zpomalením růstu v nepříznivých podmínkách výživy, ale na 
jarní a letní pastvě jsou schopni noričtí koně tuto ztrátu dohonit. 
Tato vlastnost souvisí i se schopností dobrého využití objemného 
krmiva.

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s., vzniklý v roce 2020 za 
účelem propagace a záchrany koní norického plemene na území 
České republiky se snaží vzbudit zájem chovatelů koní o toto odol-
né a výkonné plemeno koní a vytvořit podmínky nejen pro jeho 
udržení, ale i pro jeho další rozvoj a smysluplné šlechtění.

Zdá se, že především díky fi nanční podpoře Lesů české repub-
liky, s.p., které poskytly v roce 2021 i 2022 dar na podporu repro-
dukce norických koní, se podařilo drastický pokles který vedl ke 
snížení stavů norických koní mezi léty 2010 a 2020 o 40 % zasta-
vit a zatímco na začátku roku 2022 byl celkový počet norických 
koní 1305, během roku došlo k mírnému navýšení.

Za rozhodující pro další rozvoj chovu považujeme skutečnost, 
že 17. 2. 2022 schválilo Ministerstvo zemědělství České republiky 
nový šlechtitelský program s nímž souvisí i ofi ciální změna názvu 
plemene na český norik.

Druhým rozhodujícím momentem je, že Asociace svazů 
chovatelů koní jako „Uznané chovatelské sdružení“ pověřené 
Ministerstvem zemědělství ČR ke šlechtění českého norika uza-
vřela se Svazem chovatelů a přátel norika „Smlouvu o spoluprá-
ci a kompetencích…“, ze které vyplývá pro Svaz odpovědnost za 
šlechtění českého norika.

Vzhledem k malému rozsahu populace všech tří chladnokrev-
ných plemen v České republice (českomoravský belgik, český norik 
a slezský norik) je nezbytné, aby Svaz chovatelů a přátel norika 
spolupracoval i s chovateli a Radami plemenných knih ČMB a SN 
při zkouškách výkonnosti klisen a hřebců a dalších společných 
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propagačních akcích. Přesto Řád plemenné knihy a Šlechtitelský 
program pro českého norika vykazuje určité odchylky od dosud 
uplatňovaného postupu šlechtění, se kterými je možné se podrob-
ně seznámit na www stránkách Svazu.

Jsme si vědomi, že štědrá podpora ze strany Lesů České 
republiky nepotrvá věčně a chceme vytvořit podmínky pro samo-
statnou konkurenceschopnost českého norika a jeho využitelnost 
především pro práci v lesním hospodářství pro potřebu nejen 
LČR, ale i Vojenských lesů a statků a dalších majitelů lesních 
porostů. Proto je ve šlechtění plemene věnována velká pozornost 
konstitučním vlastnostem nejen z hlediska odolnosti a zdraví, ale 
i z hlediska temperamentu a charakteru.

V ročence uvádíme základní informace týkající se členství ve 
Svazu chovatelů a přátel norika, informace o aktivitách Svazu 
v roce 2022, ale především informace pro chovatele koní z oblasti 
kontroly dědičnosti, tedy schopnosti jednotlivých hřebců přenášet 
svoje vlastnosti na potomstvo. Cílem je přinést chovatelům dosta-
tek informací, aby si mohli pro zapuštění své klisny vybrat toho 
nejvhodnějšího hřebce. K tomu budou směřovat i plánované vzdě-
lávací aktivity Svazu.

Věřím, že nastolený trend zvyšování stavů českého norika 
(v závěru roku 2022 je evidováno v ČR 1366 koní tohoto pleme-
ne) se podaří udržet a že český norik bude nadále chován v Čes-
ké republice jako významné pracovní plemeno koní se širokým 
využitím.

   doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. 
Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice 
IČO: 08959391 

Pravidla členství 
ve Svazu chovatelů a přátel norika, z.s. 

1 Zájemci o členství ve Svazu chovatelů a přátel norika, z.s. 
podávají písemnou přihlášku za člena Svazu. 

2 Přihláška jednotlivých členů je předložena ke schválení člen-
ské schůzi Svazu. Členové Svazu mohou mít před hlasováním 
o přijetí uchazeče dotazy k jeho činnosti a znalostem v oblas-
ti chovu koní a možnostem jeho uplatnění při rozvoji činnos-
ti Svazu. Předpokladem přijetí je osobní doporučení alespoň 
dvou stávajících členů Svazu. 

3 Členem Svazu se stává uchazeč okamžikem schválení členskou 
schůzí a zaplacením členského příspěvku na následující rok. 

4 Členské příspěvky jednotlivých členů jsou splatné na počát-
ku kalendářního roku na následující rok (obvykle v průběhu 
členské schůze). O výši členských příspěvků pro příští rok 
rozhoduje členská schůze. Pro rok 2020 činí členský příspě-
vek 200,- Kč. 

5 Nezaplacení členských příspěvků nejpozději do jednoho měsíce 
po stanoveném termínu (po termínu členské schůze) je důvo-
dem pro ukončení členství ve Svazu. V průběhu tohoto období 
je povinností hospodáře upozornit člena na nutnost zaplacení 
členského příspěvku. 

6 Členství ve Svazu může být ze strany člena ukončeno jeho 
vystoupením ze Svazu. Toto rozhodnutí musí být podáno 
předsednictvu Svazu písemnou nebo mailovou formou, aby 
vůle člena ukončit své členství byla prokazatelná. V tom pří-
padě končí jeho členství datem doručení tohoto rozhodnutí 
předsednictvu. 

7 O ukončení členství ze strany Svazu rozhoduje na návrh před-
sednictva členská schůze. Důvodem k vyloučení člena je např. 
nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu, 
závažné porušení stanov Svazu nebo závažné porušení etiky 
v oblasti chovu koní. 
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8 Návrh na vyloučení člena ze Svazu může podat kterýkoliv dal-
ší člen písemnou nebo mailovou formou na adresu předsed-
nictva s uvedením důvodů pro vyloučení. 

9 Členská schůze může o vyloučení člena rozhodnout i hlasová-
ním internetovou formou „per rollam“. V případě pochybností 
může odročit vyloučení člena až do patřičného vyšetření příči-
ny. V takovém případě je členství platné až do konečného roz-
hodnutí Členské schůze. Podobným způsobem budou řešeny 
i případné stížnosti členů proti rozhodnutí výboru nebo jiných 
orgánů svazu. 

V Plané 15. 2. 2020 

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. 
Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice 
IČO: 08959391  

 

Stanovy spolku 
Členská schůze na svém zasedání přijala v souladu se záko-

nem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, toto 
znění stanov spolku: 

I. Základní ustanovení 

1.  Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. (SCHPN) je dobrovol-
ným sdružením majitelů, chovatelů a příznivců chladnokrev-
ných koní plemene norik, kteří svou činnost provozují na úze-
mí České republiky. 

2.  Sídlem svazu je Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice. 
3.  Základním posláním SCHPN je zejména zachování a dal-

ší šlechtění norických koní jako pracovního plemene chlad-
nokrevných koní využitelných především při práci v lesních 
porostech a při ochraně přírody, ale dobře použitelných 
i v oblasti agroturistiky, zemědělství i volnočasových aktivi-
tách obyvatelstva. 

4.  Ke splnění svého základního poslání si SCHPN stanovuje tyto 
cíle a úkoly: 

a.  Všestranně podporovat chov norických koní a věnovat potřeb-
nou pozornost jejich dalšímu zkvalitňování především s využi-
tím chovatelských opatření v návaznosti na aktuální metody 
šlechtitelské práce využívané v chovu hospodářských zvířat. 
b.  Organizovat a zajišťovat vzdělávání svých členů v oblasti 

chovu a šlechtění koní. 
c.  Podporovat svými aktivitami vztah mladých lidí k přírodě, 

ekologickému myšlení a vychovávat je k aktivnímu přístu-
pu k ochraně přírody. Svojí činností vytvářet podmínky 
pro rozvoj úsporných technologií s důrazem na snížení 
materiálové a energetické náročnosti včetně osvěty, doško-
lování a tréninku. 
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d.  Chovatelskou a šlechtitelskou prací vytvářet podmínky 
pro pracovní využití chovaných koní při práci v lesních 
porostech a při ochraně lesa a přírody jak z hlediska mini-
malizace poškození porostu při soustřeďování dřeva, tak 
z hlediska minimalizace poškození půdního krytu z pohle-
du zabránění odtoku vody z lesních porostů. 

e.  Vést své členy i ostatní chovatele norických koní k vysoké 
odbornosti v práci s koňmi, k vytváření optimálních pod-
mínek chovu, k uplatňování vysokých standardů v oblasti 
výživy, ošetřování, ustájení, výcviku a využití koní v návaz-
nosti na požadavky ochrany zvířat, jejich pohody (welfare) 
a zajištění dobrého zdravotního stavu a dlouhověkosti. 

f.  Propagovat chov norických koní při veřejných vystoupe-
ních, přehlídkách a výstavách koní i při všeobecně pro-
spěšných kulturních a společenských akcích, kterých se 
členové svazu zúčastní. Touto cestou napomáhat rozvoji 
veřejného života, kultury a zdraví. 

II. Orgány SCHPN 

1.  Nejvyšším orgánem SCHPN je Členská schůze tvořená všemi 
členy SCHPN. Členská schůze se koná nejméně 1x do roka. 
Pokud o její svolání požádá třetina členů, výbor nebo předse-
da, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podně-
tu. Členská schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční účas-
ti členů nebo po uplynutí 30 minut. 

 Členská schůze zejména: 
a.  Rozhoduje o vzniku a zániku SCHPN, v případě zániku 

o majetkovém vyrovnání. 
b.  Rozhoduje o názvu SCHPN, sídle a symbolice. 
c.  Rozhoduje o přijetí a změnách stanov SCHPN. 
d.  Volí výbor SCHPN. 
e.  Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet 

SCHPN. 
f.  Stanoví hlavní směry činnosti SCHPN pro další období. 
g.  Schvaluje a vydává jednací řád SCHPN a další interní před-

pisy, ve kterých upravuje vnitřní vztahy spolku. 

2.  Výkonným orgánem SCHPN je výbor. Výbor je tříčlenný, sestá-
vající z předsedy, místopředsedy a hospodáře. 

III. Členství SCHPN 

1.  Registraci členů a otázku členských příspěvků upravuje 
Členská schůze svým interním předpisem. 

IV. Majetek SCHPN 

1.  Spolek existuje jako nezisková odborná společenská 
organizace. 

2.  Zdrojem majetku SCHPN jsou zejména: 
a. Členské příspěvky SCHPN a příspěvky jednotlivců, kteří 

podle možnosti poskytují fi nanční příspěvky nebo darují 
k činnosti SCHPN majetek. 

b.  Státní příspěvky a dotace od ASCHK a jiných organizací. 
c.  Příspěvky sponzorů. 

3.  SCHPN prostřednictvím výboru organizuje hospodářské 
a sponzorské styky s ostatními fyzickými a právnickými oso-
bami a chovateli norických koní v zahraničí. 

4.  Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními 
předpisy. 

V. Zastupování a podepisování za spolek 

1.  Statutárním orgánem SCHPN je předseda spolku. 
V Plané 15. 2. 2020 

Předseda SCHPN:
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Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. 
Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice 
IČO: 08959391 

 

Volební a jednací řád 

1 Členské schůze se může účastnit každý člen Svazu chovatelů 
a přátel norika, z.s. Tito členové mají aktivní a pasivní hlaso-
vací právo, to znamená, že mohou volit a být voleni do jednot-
livých orgánů nebo komisí Svazu. 

2 Podmínky vzniku, typu a zániku členství jsou uvedeny 
v samostatném dokumentu „Pravidla členství ve Svazu chova-
telů a přátel norika, z.s.“. 

3 Členských schůzí, na kterých budou projednávány otázky 
týkající se šlechtění českého norika v ČR, se mohou účastnit 
i majitelé těchto koní, kteří nejsou členy Svazu a mají své koně 
zapsané v PK českého norika. Účast na takové členské schů-
zi je podmíněna zaplacením vložného na uhrazení nákladů 
vzniklých s uspořádáním schůze ve výši 5 000, Kč, přičemž 
členové Svazu mají slevu ve stejné výši. 

4 Členské schůze se mohou zúčastnit čestní hosté na základě 
osobní pozvánky předsedy Svazu. Tito hosté nemají hlasovací 
právo. 

5 Členská schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti 
členů Svazu nebo po uplynutí 30 minut. 

6 Jednání zahajuje předseda Svazu nebo pověřený člen výboru 
Svazu, který předloží program jednání členské schůze a nechá 
o něm hlasovat. 

7 Předsedající schůze nechá schválit členy jednotlivých komisí 
nebo orgánů potřebných pro jednání schůze. Hlasování pro-
běhne aklamací, zvednutím ruky. Hlasování je možné ukon-
čit, pokud byl spolehlivě zjištěn výsledek hlasování. 

8 O každém návrhu rozhoduje členská schůze hlasováním. 
Výsledek hlasování je zaznamenán v zápisu z jednání členské 
schůze. O jednotlivých návrzích se hlasuje v pořadí tak, jak 
byly podány. 

9 Pokud o to některý z členů Svazu požádá, například při hla-
sování, které se týká osob, proběhne hlasování formou tajné-

ho hlasování pomocí hlasovacích lístků. Pro tento účel budou 
zvoleni dva skrutátoři pro sečtení hlasovacích lístků a zjištění 
výsledku hlasování. 

10 Členská schůze volí jako výkonný orgán výbor, který se sklá-
dá z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Do těchto funkcí 
jsou jmenovitě voleny jednotlivé osoby. Funkční období výbo-
ru je tříleté a jednotliví členové mohou být zvoleni opakova-
ně. Vyžaduje-li to situace a rozvoj Svazu, zvolí členská schůze 
další potřebné orgány svazu. 

11 Členská schůze schvaluje na návrh předsednictva členy Rady 
plemenné knihy pro plemeno český norik. Složení Rady ple-
menné knihy podléhá potvrzení Uznaným chovatelským 
sdružením. 

12 RPK je pětičlenná a její funkční období je čtyřleté. V případě 
potřeby je doplněna náhradníkem, který získal méně hlasů, 
nebo proběhnou doplňující volby. 

13 Rada volí ze svých členů předsedu, který vystupuje jménem 
rady navenek. 

14 Rada plemenné knihy vytváří koncepční pravidla chovu čes-
kého norika, stanovuje metodické a organizační postupy cho-
vu, kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti, zásady vedení 
a řízení plemenné knihy a podmínky pro zkoušky výkonnos-
ti a kontroluje jejich plnění. Rada plemenné knihy má právo 
ze závažných důvodů navrhnout Uznanému chovatelskému 
sdružení pozastavení, odmítnutí nebo zrušení členství v PK 
svých členů. K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení 
úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evi-
denci, porušování Řádu plemenné knihy apod. Ze stejných 
důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejmé-
na hřebců do PK. 

15 RPK řeší písemná odvolání majitelů koní proti rozhodnutí 
výběrové nebo chovatelské komise. 

16 Členská schůze SCHPN odvolá člena RPK v případě, že hrubě 
poruší Řád plemenné knihy nebo má více jak 50 % neúčasti 
na zasedáních RPK, přičemž může tolerovat neúčast ze zdra-
votních důvodů. 

17 Hlavní výsledky jednání členské schůze jsou shrnuty v Usne-
sení, které je v závěru schůze samostatně schváleno a před-
stavuje vodítko pro činnost výboru v období mezi členskými 
schůzemi. 
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18 Vyžaduje-li to neodkladnost situace, je možné organizovat hla-
sování členů Svazu formou počítačového hlasování „per-rol-
lam“. Na následující členské schůzi jsou členové Svazu sezná-
meni s výsledkem tohoto hlasování. 

19 Majitelé koní zapsaných v plemenné knize českého norika se 
mohou aktivně účastnit jednání členské schůze Svazu, které 
se týká šlechtitelské práce tohoto plemene koní bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou členy Svazu chovatelů a přátel norika z.s. 
Mohou se vyjadřovat k problematice šlechtění a podávat pod-
něty ke zlepšení šlechtitelské práce a mohou hlasovat pouze 
o návrzích, týkajících se šlechtění českého norika. 

Tento Volební a jednací řád byl schválen členy Svazu elektro-
nicky dne 13. 1. 2022 

Statut Rady plemenné knihy 
chladnokrevných plemen koní

1. Rada plemenné knihy je pro jednotlivá plemena jmenována 
v souladu se šlechtitelským programem příslušného plemene, 
obvykle v počtu 5 členů.

2. Členy RPK navrhuje předsednictvo příslušného svazu a schva-
luje je valná hromada (členská schůze) příslušného svazu. Její 
složení podléhá potvrzení Uznaného chovatelského sdružení 
jako oprávněné organizace pověřené MZe šlechtěním přísluš-
ného plemene.

3. Funkční období RPK je čtyřleté, v případě potřeby je rada dopl-
něna náhradníkem, který při jednání Valné hromady získal 
méně hlasů než počet potřebný ke zvolení. V případě potře-
by proběhnou doplňující volby do RPK. Doplněný člen rovněž 
podléhá potvrzení ASCHK.

4. Rada si ze svých členů zvolí předsedu, který vystupuje jmé-
nem rady navenek.

5. RPK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovu-
je metodické a organizační postupy chovu plemene, kontroly 
užitkovosti a kontroly dědičnosti, zásady vedení a řízení ple-
menné knihy a stanovuje podmínky pro zkoušky výkonnosti.

6. Rada PK má právo ze závažných důvodů navrhnout uznanému 
chovatelskému sdružení pozastavení, odmítnutí nebo zrušení 
členství v PK svých členů. K těmto důvodům patří např. výraz-
né zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedo-
statky v evidenci, porušování Řádu plemenné knihy apod. Ze 
stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zví-
řat, zejména hřebců do PK.

7. Rada plemenné knihy řeší písemná odvolání chovatelů vůči 
rozhodnutí chovatelské nebo výběrové komise. Chovatelé se 
mohou na místě odvolat proti rozhodnutí chovatelské nebo 
výběrové komise do 1 hodiny od zveřejnění výsledku nebo 
do 10 dnů revizní komisi uznaného chovatelského sdružení. 
Kauce činí 1 000,- Kč.

8. Valná hromada odborného svazu odvolá člena RPK v případě, 
že hrubě poruší Řád plemenné knihy nebo má více jak 50 % 
neúčasti na zasedáních RPK, přičemž může tolerovat neúčast 
ze zdravotních důvodů.
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9. Rada plemenné knihy se schází nejméně 2x ročně, obvykle 
před jarním a podzimním obdobím, kdy jsou na jejím zase-
dání stanoveny termíny a složení zkušebních komisí pro 
zkoušky výkonnosti a termíny a složení výběrových komisí 
pro výběr hřebců. V případě společných zkoušek výkonnosti 
a společných výběrů hřebců je vhodné z praktických důvodů 
tato zasedání RPK organizovat společně pro všechna chladno-
krevná plemena. Za organizaci společných jednání RPK odpo-
vídá tajemník ASCHK jako zástupce UCHS, který také pořizu-
je zápis z jednání, který podepíší zástupci účastníků jednání.

10. Samostatná jednání RPK pro jednotlivá plemena svolává před-
seda RPK. Z těchto jednání je pořízen zápis, který je k dispo-
zici na stránkách odborného svazu a zároveň je odeslán pro 
informaci tajemníkovi ASCHK. Zápis je zpracován na místě 
a podepsán zástupci účastníků jednání.

11. Z důvodu zachování kontinuity šlechtění je vhodné zachovat 
stejné složení komisí po delší dobu, nejlépe celých 4 let. To je 
důležité především pro výběr hřebců.

Schváleno RPK ČMB, RPK N a RPK SN dne 23. 10. 2020

Pravidla pro předvádění koní 
na výstavách a přehlídkách

Součástí zápisu koní do plemenné knihy, hodnocení koní na 
přehlídkách a výstavách i výstav koní pro laickou veřejnost je 
předvádění koní. Správné předvedení koně patří k základnímu 
chovatelskému vzdělání a při prodeji koně do značné míry roz-
hoduje o ceně koně. Proto by mu měla být věnována náležitá 
pozornost.

Jako prvořadou informaci je v této souvislosti nutné zmínit, 
že pro správné předvedení koně je nutné, aby předvádějící i kůň 
předvedení nacvičili. Kůň který nechápe, co se od něj chce a neu-
mí se předvést bude při předvedení vypadat podstatně hůře, než 
kůň který se předvádí pravidelně a který ví, co se od něj očeká-
vá. Takový nácvik může podle temperamentu a charakteru koně 
trvat i několik týdnů, přesto se vyplatí tuto péči nácviku předvá-
dění věnovat.

 V České republice se kůň obvykle předvádí na rovné linii 
a zvláště u chladnokrevných koní je to obvyklé. Koně se předvádí 
na ruce, nauzdění, chladnokrevní koně na vozové ohlávce s udi-
dlem a na dostatečně dlouhém vodítku. Na stájové ohlávce je mož-
né předvádět hříbata, ve výjimečných případech dobře ovladatel-
né klisny. Použité uzdění musí odpovídat typu a plemenu koně, je 
proto nevhodné chladnokrevné koně předvádět na jezdecké uzdeč-
ce, arabské předváděcí ohlávce s řetízkem, dostihové předváděcí 
ohlávce (štajgr) nebo na provazové ohlávce. Z hlediska posouzení 
hlavy koně není příliš vhodná ani vozová ohlávka s příliš širokým 
a zdobeným nánosníkem nebo zdobenými řemínky probíhajícími 
křížem přes nos koně. Samozřejmostí je ohlávka z kvalitní kůže 
a čistá.

Kůň se předvádí v zootechnickém postoji na tvrdém rovném 
podkladu (takzvaně „na desce“) a dále v pohybu, to je v kroku 
a klusu. Kůň má být řádně očištěný, okovaný alespoň na předních 
končetinách (tříletí koně při zkouškách výkonnosti) nebo s upra-
venými kopyty. Před předváděním by kopyta měla být namazána 
rostlinným nebo živočišným tukem. Hříva a ohon mají být upra-
vené a rozčesané. 

Obdobným způsobem je upravený i vodič. Je v čistém obleče-
ní v barvách chovatelské organizace nebo v obleku odpovídajícím 
typu a plemenu koně. Sportovní koně je obvyklé předvádět v jez-
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deckém obleku včetně bot, saka, přilby a rukavic, při předvádění 
arabských koní je předvaděč v bílém. Ve státních ústavech pro 
chov koní (HN Kladruby, zemské hřebčince) jsou pracovníci při 
předvádění koní v uniformě. Při předvádění norických koní je 
požadována světlá jednobarevná košile (nejlépe bílá) a tmavá ves-
ta nebo sako, tmavé kalhoty, pevná obuv a odpovídající pokrývka 
hlavy (klobouk). Za nepříznivého počasí teplé nebo nepromokavé 
oblečení. Pokud má vodič sako, je součástí oblečení i vázanka. Při 
předvádění chladnokrevných koní v majetku zemského hřebčince 
je vhodné využít uniformu hřebčince.

Na posouzení zevnějšku přichází kůň s vodičem v kroku 
a zůstane stát před hodnoticí komisí ve vzdálenosti asi 5 m v zoo-
technickém postoji, levým bokem k posuzovatelům. Při přivede-
ní a zastavení musí být zřejmé, že vodič koně ovládá. Vede koně 
v pravé ruce, vodítko drží volně přibližně 30 cm od huby koně 
a zbytek vodítka má srovnán v levé ruce, aby koně držel i v přípa-
dě, že se mu z pravé ruky vyškubne (například když by se posta-
vil na zadní končetiny). Předvaděč se pohybuje vedle levé přední 
nohy koně, nesmí se dostat vedle jeho zádě nebo za koně.

Před komisí zastaví předvaděč ve stoji spatném a kůň zastaví 
vedle něj. Pak se předvaděč dvěma kroky přesune před koně, otočí 
se čelem k němu a případně upraví postoj koně do zootechnické-
ho postoje. 

Zootechnický postoj vypadá tak, že kůň stojí na všech čtyřech 
končetinách  s hlavou a krkem v ose těla a v přirozením vzpří-
mení. Levá přední končetina je mírně předkročená a levá zadní 
mírně zakročená, zatímco pravé končetiny jsou více pod tělem. 
Z pohledu komise jsou tak vidět všechny 4 končetiny. Rovněž 
předvaděč má nakročenou pravou nohu vpředu aby měl stabili-
tu při nenadálém pohybu koně. Vodítko drží asi 50 cm od huby 
koně, aby jeho ruka nevadila v pohledu na hubu koně. Vodítko by 
mělo být lehce prověšené, kůň má stát uvolněně a klidně, neohlíží 
se, neokusuje rukáv vodiče, nepase se. Pro lepší udržení koně na 
místě jsou často používány bariéry ležící na zemi po obou stra-
nách koně nebo nízký plůtek.

Po posouzení zevnějšku, při kterém členové komise podle 
potřeby posoudí koně ze všech stran, dostane předvaděč pokyn 
k předvedení koně v pohybu. Na tento pokyn se předvaděč zase 
dvěma kroky vrátí vedle levé přední nohy koně a společně vykročí 
rovně dopředu. Kůň se má pohybovat uvolněně, klidně, s pravi-
delným pružným a prostorným pohybem. Komise může při pohle-

du ze strany posoudit délku a pružnost kroku výšku akce a kmih 
koně, stejně jako správnost došlapu na celou plochu kopyta. Při 
pohledu zezadu je pak možné posoudit rovnost posunu končetin 
i rovnováhu celého těla koně v pohybu.

Na určeném místě (označený točný bod například květinami) 
nebo na pokyn komise se vodič s koněm otočí na pravou ruku 
a pohybuje se zpět v klusu kolem komise (asi na vzdálenost 5 m 
od komise) a pokračuje dále rovně, aby komise mohla posoudit 
pohyb koně v klusu i zezadu. V případě potřeby (pokud se kůň 
nepohyboval pravidelným chodem nebo zacválal) se předvedení 
v pohybu na pokyn komise opakuje.

Při chovatelských výstavách, kde se převádí ucelené kolek-
ce koní (například hřebec a jeho potomstvo), je vhodné předvést 
zároveň celou kolekci, posoudit jednotlivé koně individuálně na 
místě a potom předvést celou kolekci v pohybu.

Při výstavách a přehlídkách koní, kde to podmínky dovolují, 
je vhodné předvádět koně na trojúhelníku. Jedná se o rovnora-
menný trojúhelník v jehož vrcholu obráceném k tribuně s diváky 
je pomocí bariér vymezeno místo na postavení koně v zootechnic-
kém postoji. Obě odvěsny jsou dlouhé zhruba 10 m a obvykle jsou 
v polovině  rozděleny, takže vznikne menší trojúhelník pro před-
vádění v kroku a větší pro předvádění v klusu. Kůň se vede na 
pravou ruku kolem trojúhelníku podél jeho stěn (pohybuje se tedy 
na trojúhelníku a nikoliv na kruhu nebo oválu) a komise umís-
těná ve vrcholu trojúhelníku má možnost koně posoudit nejdříve 
v pohybu zezadu, pak z boku (na přeponě trojúhelníku) a nako-
nec zepředu, aniž by musela přecházet. 

I toto předvedení je náročné na ovladatelnost koně a jeho pří-
pravu na předvádění, protože v každém vrcholu trojúhelníku musí 
kůň zpomalit (zvláště v klusu), protože předvaděč musí v těchto 
místech urazit delší dráhu. Otáčení koně ve vrcholech trojúhelní-
ku na levou ruku kolem předvaděče je nepřípustné a nebezpečné 
a svědčí o nedostatečné ovladatelnosti a připravenosti koně. 

Při zápisu koní do plemenné knihy nebo posuzování hřebců 
ve vyšším věku je obvyklé zjišťování tělesných rozměrů koní. Při 
měření má stát kůň klidně na rovném hladkém povrchu niko-
liv v zootechnickém postoji, ale tak, aby jeho končetiny tvořily 
vrcholy obdélníku. Hlava a krk mají být opět rovně v ose těla. 
Základními tělesnými rozměry jsou výška v kohoutku měřená 
hůlkovou mírou z nejvyššího bodu kohoutku kolmo k zemi, výška 
v kohoutku měřená páskovou mírou ze stejného místa, ale kopí-
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rující obvod plece, obvod hrudníku za lopatkou a obvod holeně 
měřený na levé přední holeni ve dvou třetinách vzdálenosti od 
spěnkového kloubu ke kloubu zápěstnímu. Všechny tyto rozměry 
se uvádí v celých centimetrech, obvod holeně s přesností na půl 
centimetru nebo i na milimetry. Pokud má kůň podkovy, odečítá 
se u výšky v kohoutku výška podkovy. 

U koní českého norika je měřeno dalších 10 tělesných rozmě-
rů, z nichž nejvýznamnější je šikmá délka těla měřená hůlko-
vou mírou od předního (kraniálního) okraje ramenního kloubu 
po zadní okraj sedacího hrbolu. Poměr mezi šikmou délkou těla 
a kohoutkovou výškou hůlkovou vynásobený 100 dává index rám-
ce (formátu) těla, který je u hřebců požadován v rozmezí hodnot 
1,03 až 1,10, u klisen v rozmezí hodnot 1,05 až 1,15 (po vynásobe-
ní stem vyjádřeno v procentech kohoutkové výšky hůlkové v roz-
mezí 103 až 115 %) a vyjadřuje, že kůň má obdélníkový rámec.

Na výstavách koní je obvyklé po posouzení jednotlivých koní 
ve skupině znovu předvést na kruhu celou skupinu pro případné 
upřesnění  pořadí jednotlivých koní. V tom případě se koně vodí 
opět na pravou ruku a komise je ve středu kruhu.

Vyhodnocení výstavy, vyhlášení výsledků a případné deko-
rování má probíhat s koňmi nastoupenými v řadě před tribunou 
hlavou k divákům, kdy každý vyhlášený kůň vystoupí tři kroky 
dopředu a je dekorován. Pak udělá tři kroky zpátky na své místo 
(bez otáčení). Koně musí být dostatečně vzdáleni od sebe (alespoň 
3 m) a vodič odpovídá za chování koně, aby při otočení koně zad-
kem k jinému koni nedošlo ke zranění koní nebo lidí.

Samostatnou disciplínou je předvádění hříbat pod klisnou. 
U hříběte je vhodné, aby je pomocník vedl na ruce za matkou, 
nebo aby bylo hříbě uvázáno na obřišníku matky z její pravé stra-
ny. V obou případech je možné s dobře vychovaným hříbětem 
i zaklusat pro posouzení jeho pohybu. Při případném vypuštění 
hříběte pro posouzení jeho pohybu ve volnosti je třeba postupovat 
opatrně a před odchodem z předvadiště hříbě znovu chytit.

Všichni účastnící výstav a předvádění koní by si měli uvědomo-
vat, že se jedná o významnou chovatelskou a společenskou akci, 
při které si diváci a případní kupci koní udělají představu nejen 
o kvalitě koní, ale i o kvalitě práce chovatelů. Nevhodné zacháze-
ní s koňmi je proto při této příležitosti naprosto nepřípustné.

Zpráva o činnosti Svazu chovatelů 
a přátel norika za rok 2022

Vážení členové Svazu a chovatelé koní českého norika,
pokud se alespoň občas podíváte na webové stránky Svazu 

(https://svaznorika.org/), je zpráva o činnosti Svazu prakticky zby-
tečná, protože se snažíme na stránkách v zápisech z jednotlivých 
jednání výboru, kterých bylo v roce 2022 celkem 15, podat dosta-
tečně podrobné informace. Omezím se proto ve zprávě o činnosti 
na připomenutí nejvýznamnějších momentů v činnosti Svazu. 

V průběhu roku 2022 se konaly dvě členské schůze, z nichž 
první byla 19. února v Plané u Českých Budějovic. Připomínám 
tento datum proto, že den před tím jsme obdrželi informaci 
o schválení nového šlechtitelského programu pro plemeno český 
norik, který Ministerstvo zemědělství ČR schválilo 17. 2. 2022. 
Připomínám, že oprávněnou organizací ke šlechtění tohoto pleme-
ne, podobně jako 11 dalších plemen je Asociace svazů chovatelů 
koní a že Svaz chovatelů a přátel norika se podílí rozhodujícím 
způsobem na šlechtění tohoto plemene na základě Smlouvy o spo-
lupráci a kompetencích uzavřené mezi ASCHK a naším Svazem. 
Jednou ze zásadních kompetencí je vytvoření Rady plemenné kni-
hy jako odborného orgánu odpovědného za chovatelská opatření 
ve šlechtění plemene, která byla na naší únorové členské schůzi 
schválena a následně potvrzena prezidiem ASCHK. Členové RPK 
se zúčastnili společného jednání Rady plemenné knihy chladno-
krevných plemen 31. 3. 2022 na kterém byly stanoveny termíny 
a složení komisí pro zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen 
a hřebců pro rok 2022.

Za významnou součást činnosti Svazu považuji vzdělávací 
aktivity pro členy svazu a případně i pro  další zájemce a cho-
vatele koní. První a velmi užitečnou takovou akcí byl seminář 
uskutečněný v Kostelci nad Černým lesy 3. března, s názvem 
„Šetrné těžební zásahy s využitím chladnokrevných koní“, orga-
nizovaný ve spolupráci s Českou lesnickou společností a s podpo-
rou Ministerstva zemědělství a ŠPL ČZU v Kostelci nad Černými  
lesy. Seminář zahrnoval 4 přednášky (dva pracovníci Fakulty 
lesnické a dřevařské ČZU v Prace a dva členové našeho Svazu) 
a praktickou ukázku práce s koněm v lese, kterou zajistil Pavel 
Rittich a která byla pro účastníky velice přínosná. Celý seminář 
byl zaměřený především pro ředitele, mistry odborné výuky a pří-
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padně studenty středních lesnických škol, aby získali informaci 
o možnostech využití koní při přibližování dřeva. Přednášky byly 
zveřejněny ve formě sborníku.

O měsíc později, 9. 4. 2022 proběhl v ZH Písek další seminář, 
tentokrát zaměřený pro chovatele norických koní a členy Rady 
plemenné knihy s názvem „Šlechtění českého norika“. Na tomto 
semináři jsme probrali základní principy šlechtění koní, práci hod-
notitele a hodnocení koní při zkouškách výkonnosti a posuzování 
koní na výstavách a přehlídkách včetně praktického měření koní 
a posuzování mechaniky pohybu a temperamentu a charakteru. 
Zemský hřebčinec vytvořil velmi dobré podmínky pro teoretickou 
i praktickou část i kvalitním předvedením 6 hřebců různého tem-
peramentu i charakteru pro posouzení rozdílů v těchto konsti-
tučních vlastnostech mezi jednotlivými plemeníky. O materiální 
zajištění se velmi dobře postarala Ludmila Hrušková.

Podobně velmi dobrou účast i úroveń měl seminář organi-
zovaný Pavlem Rittichem v Dubině a zaměřený na „Práci v lese 
s chladnokrevnými koňmi“. Kromě základních teoretických infor-
mací byl příležitostí pro účastníky vyzkoušet si ovládání koně 
při práci v lese na vlastní kůži a pro některé účastníky semináře 
to byla první podobná zkušenost v životě. Plně se tam projevila 
kvalita koní českého norika z hlediska ovladatelnosti a charakte-
ru (ochoty spolupracovat s člověkem). Tuto vlastnost považujeme 
při šlechtění plemene za jednu z nejvýznamnějších a proto je jí 
věnována značná pozornost i při výběru hřebců do plemenitby. 
Zároveň v této souvislosti stojí za upozornění, že charakter koně 
se kromě dědičných předpokladů utváří u koně především kvali-
fi kovaným, klidným a trpělivým působením člověka, ať už se jed-
ná o chovatele v počáteční výchově hříběte, cvičitele v průběhu 
výcviku v zápřeži a případně pro práci v lese, nebo uživatele (kočí-
ho) v průběhu celého produktivního života koně. Předpokládám, 
že v následujících letech budeme mít možnost posoudit působení 
jednotlivých chovatelů při označování a registraci hříbat a očeká-
vám, že při registraci ve 4 až 6 měsících věku už budou všechna 
hříbata ovladatelná a majitel bude schopen zajistit jejich předve-
dení, fi xaci a bezproblémové označení podle zákona. To vyžaduje 
navození stavu důvěry a spolupráce s hříbětem už od mládí.

Mezi vzdělávací aktivity bychom mohli zařadit i exkurzi do 
slovenského hřebčína na Muráni s chovem norika muráňského 
typu, podporovaného Lesy Slovenské republiky, která proběh-
la 18. a 19. května. Považuji tuto akci za pěkně zorganizovanou 

(děkuji Jiřímu Zasadilovi) a inspirativní pro mnohé chovatele. 
Nepředpokládám, že bychom spolupráci s LČR dopracovali do stej-
né úrovně, ale samotná úroveň ustájení, předvádění koní i jejich 
kvalita při jarní bonitaci může být poučná. Exkurze potvrdila, že 
současný chov chladnokrevných koní je fi nančně náročný a při 
současných prodejních cenách není rentabilní a bez podpory ze 
strany uživatelů koní těžko udržitelný. To vytváří potřebu prodá-
vat koně za vyšší ceny, kterým ovšem musí odpovídat kvalita pro-
dávaných koní i jejich propagace. Rozdrobenost chovu chladno-
krevných koní v ĆR, kdy na jednoho chovatele připadá v průměru 
1,3 koně, vytváří ale překážku hlavně v oblasti selekce, kterou 
u soukromých chovatelů nelze prosadit na takové úrovni, jako 
je tomu ve větším chovu sponzorovaném uživatelem. Rozdíl mezi 
vynikajícím, dobrým a méně dobrým koněm českého norika však 
není ani tak v genetickém založení a predispozici, ale především 
ve výživě. ustájení a výchově. Hlavně tyto podmínky rozhodují 
o kvalitě koní a jejich prodejnosti a ceně. Připomínám, že kvalita 
a reklama muráňských noriků je taková, že o valacha má kupec 
zájem ještě dříve, než se narodí (pořadník je na 4 roky předem).

Významným momentem z hlediska činnosti Svazu byla Valná 
hromada ASCHK konaná 26. 4. v komplexu Tři věžičky u Jih-
lavy. Upozorňuji na tuto akci proto, že byly schváleny nové sta-
novy ASCHK a naší povinností jako součástí ASCHK je se těmi-
to stanovami řídit (jsou dostupné na www stránkách ASCHK). 
V souvislosti se stanovami se v Asociaci řešila otázka jednotlivých 
druhů členství (např. řádné, přidružené, čestné…) a z něj vyplýva-
jící výše členských příspěvků jednotlivých svazů a také jejich roz-
hodovací pravomoci dané počtem delegátů na konferenci ASCHK. 
Mnohé svazy s tím měly značné komplikace. Našeho Svazu se to 
netýká, protože podle stanov máme jen řádné členy. Všechny tato 
kroky Asociace směřují k ujasnění kompetencí a transparentní 
působnosti ASCHK vůči jednotlivým svazům. Je třeba si uvě-
domovat, že v působnosti Asociace i jednotlivých svazů se prolí-
nají dvě zákonná opatření, protože ASCHK i náš Svaz je založen 
podle Nového občanského zákoníku (89/2012 Sb) jako společen-
ská organizace, ale šlechtění koní se řídí zákonem 154/2000 Sb. 
(Plemenářský zákon). Prakticky to znamená, že činnost našeho 
Svazu se řídí Novým občanským zákonem, stanovami a jednacím 
řádem, ale práce Rady plemenné knihy podléhá Plemenářskému 
zákonu a statutu Rady plemenné knihy. Všechny tyto materiály 
(kromě zákonů) jsou na stránkách Svazu nebo v Ročence.
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Z těchto důvodů také ve Zprávě o činnosti svazu je věnována 
menší pozornost chovatelským akcí jako jsou zkoušky výkonnosti, 
a jejichž výsledku se můžete dočíst v Rozboru šlechtitelského pro-
gramu za příslušný rok (viz Ročenky nebo www stránky Svazu) 
a soustředíme se spíše na akce s propagačním a společenským 
dopadem.

Mezi nejpřínosnější opatření směřující k rozvoji chovu noric-
kých koní bych mohl zařadit úspěšnou žádost zaslanou Lesům 
České republiky o dar na podporu reprodukce koní českého nori-
ka. V roce 2021 podpořily LČR náš požadavek částkou 100 000 
Kč a protože se narodilo a bylo včas evidováno 43 hříbat, získali 
chovatelé na každé takové hříbě částku 2 500 Kč (po doplatku ze 
strany Svazu). Sice to nevyrovná státní podporu, kterou získají 
ostatní dvě chladnokrevná plemena která jsou zařazena do gene-
tických živočišných zdrojů (ČMB a SN), ale je to významný moti-
vační prvek pro chovatele, kteří po 27 letech od založení ASCHK 
a počátku chovu norických koní jako samostatného plemene zís-
kali alespoň nějakou podporu. Že to přináší výsledky je zřejmé 
už z letošního výsledku, kdy se počet narozených hříbat českého 
norika zvýšil na 57. Za důležité přitom považuji i to, že se pří-
spěvek nevyplácí na zapuštěnou nebo zabřezlou klisnu, jak tomu 
bylo kdysi u koní v minulosti, ale na živě narozené a včas (do 15. 
11.) označené a zaevidované hříbě. V tomto případě je jednoznač-
ně prokazatelné, že hříbě existuje a nelze podvádět např, umělým 
navyšováním počtu zapuštěných klisen a podobně, jak jsme toho 
v minulosti byli svědky.

Absolvování zkoušek výkonnosti je podpořeno dotací pro maji-
tele klisny. Samotná organizace a uspořádání ZV ale fi nančně 
podpořena není a proto se obvykle spojují zkoušky výkonnosti 
zároveň se zápisem klisen do plemenné knihy a s výstavou koní, 
na kterou lze žádat fi nanční podporu ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF). Zároveň je obvyklé (zvláště v přípa-
dech, kdy organizátor o tuto podporu nežádá) vybrat od účastní-
ků ZV vložné za každou klisnu, protože na organizaci zkoušek je 
nutné vynaložit určité náklady. Metodika pro zkoušky výkonnos-
ti je shodná pro všechna chladnokrevná plemena a proto mohou 
zkoušky dělat společně. Rozdíl mezi českým norikem a ČMB a SN 
spočívá v tom, že se u N neposuzuje připravenost, protože ta vyja-
dřuje spíše připravenost kočího než koně a nemá nic společného 
s kvalitou koně, zvláště ne z hlediska dědičnosti, a nejsou použi-
ty koefi cienty pro stanovení významnosti mechaniky pohybu 

a výsledku těžkého tahu, které nemístně zvýrazňovaly význam 
tahu na úkor mechaniky pohybu a ovladatelnosti. Konečný výsle-
dek zkoušky výkonnosti se počítá jako prostý průměr všech 
známek za jednotlivá kritéria. Tím, že se v tahu posuzuje každé 
jednotlivé zabrání samostatnou známkou, pořád je práce v tahu 
nejvýznamnější, ale už ne takovým rozhodujícím způsobem, aby 
převážila ostatní sledované vlastnosti.

V některých případech byly zkoušky výkonnosti spojené s roz-
sáhlejší výstavou koní, jako tomu bylo například v ZH Písek, 
kde proběhla zároveň u výstava hříbat pod klisnou společně pro 
všechna chladnokrevná plemena. Takovým akcím je ale nutné 
udělat dostatečnou reklamu a přesvědčit chovatele k účasti. Tady 
se patří poděkovat Ludmile Hruškové.

Je možné předpokládat, že postupně bude většina chovatelů 
českých noriků připravovat své klisny ke zkouškám výkonnos-
ti. Podle nového Šlechtitelského programu může být mladá klis-
ny bez zkoušek výkonnosti zařazena jen do pomocné plemenné 
knihy klisen (PPKK), což znamená, že nemůže být matkou ple-
menného hřebce. Do pomocné plemenné knihy klisen je zařazena 
klisna automaticky po dosažení věku tří let. Pokud však neprojde 
zápisem, zjištěním tělesných rozměrů a nemá zpracovaný lineár-
ní popis zevnějšku a jeho hodnocení, víme o ní jen to, že existuje 
a její kvalita není využitelná ani pro kontrolu dědičnost jejího otce. 
Je tedy potřebné, aby všechny klisny byly zapsány a posouzeny ve 
třech letech věku, i když nebudou dělat výkonnostní zkoušky.

Předpokládáme, že rozhodující počet klisen bude zapsán při 
příležitosti výkonnostních zkoušek, před kterými obvykle proběh-
ne svod a výstava klisen. Pokud ale chovatel požádá Radu plemen-
né knihy o zápis mimo takový svod a ZV, členové rady přijedou 
klisnu zapsat a posoudit, chovatel ale musí zaplatit cestovné.

I tak se může stát, že někteří majitelé klisen nenechají svo-
ji klisnu zapsat a posoudit a že nebudeme mít informace o jejím 
růstu a zevnějšku. Pak využijeme pro kontrolu dědičnosti infor-
maci z první registrace hříběte pod klisnou, při níž bude zpraco-
ván jednodušší lineární popis zevnějšku. Není to tak přesné jako 
hodnocení ve třech letech, ale zase je to první informace o kvalitě 
hřebce a jeho schopnosti předat vlastnosti na své potomstvo, kte-
rou můžeme získat už za 18 až 24 měsíců po zařazení hřebce do 
plemenitby. S popisem hříbat jsme začali v letošním roce, takže 
bude nějakou dobu trvat, než bude k dispozici dostatek informací 
pro vyhodnocení. Výsledky kontroly dědičnosti pro hřebce, kteří 
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mají více prověřených potomků, jsou podle kvality jejich dcer ve 
třech letech uvedeny opět v ročence. V letošním roce je to opět 
výsledek práce Ing. Jany Rajšlové, ale předpokládáme, že se nám 
podaří s Ústřední evidencí koní ve Slatiňanech dohodnout cestu, 
jak jim tuto agendu předat, protože ze zákona je vyhodnocování 
kontroly dědičnosti jednou z povinností ÚEK.

Za významnou propagaci plemene český norik považujeme 
účast na výstavách koní. Takových výstav proběhlo v roce 2022 
několik. První a zřejmě nejvýznamnější z hlediska počtu návštěv-
níků je výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích. Na této 
výstavě projde během 5 dnů zhruba 100 tisíc návštěvníků a díky 
bohatému programu (každý den zhruba 5 hodin předvádění koní 
na ruce i v zápřeži) se mohla většina těchto návštěvníků s kva-
litou koní českého norika seznámit. Na výstavě bylo předvedeno 
16 dospělých koní a 5 hříbat N a jako doplněk a kontrast jsme 
opět využili předvedení 4 koní plemene Shagya arab. Tradiční 
program byl doplněn i ukázkou hipoterapie s komentářem 
Pavlíny Štyndlové a skokovou ukázkou práce pod sedlem Venduly 
Jarošové. Jediným, ale zásadním nedostatkem této výstavy byla 
kvalita povrchu předvadiště, kterou doufáme že vedení výstaviště 
dokáže do příští výstavy vyřešit. 

Další významnou výstavou byla celostátní výstava chladno-
krevných koní v Pardubicích, tradičně spojená se soutěží v orbě, 
těžkém tahu i ovladatelnosti při práci s kládou. Tato výstava byla 
organizována Svazem chovatelů chladnokrevných koní a kolekce 
tříletých klisen českého norika nebyla otevřena a kolekce hříbat 
se účastnila nakonec ze zdravotních důvodů pouze 2 hříbata. 
Domnívám se, že jedním z hlavních důvodů neúčasti chovatelů 
N jsou nejasnosti ve fi nancování končící neochotou organizátorů 
proplatit příspěvek na dopravu koní.

Třetí významnou  výstavou byla celostátní výstava Kůň 2022 
v Lysé nad Labem. Tato výstava byla v letošním roce zaměřená pře-
devším na chladnokrevné koně a kromě velmi efektního vystou-
pení francouzského hosta s koňmi plemene comtois bylo předsta-
vení koní českého norika jako rozhodující jak z hlediska počtu 
koní, tak z hlediska kvality předvedení. Na pozitivním výsled-
ku předvedení norických koní se podíleli pánové Musil, Hradec, 
Tomek a Ludmila Hrušková, kteří kromě vlastních koní předvá-
děli i hřebce v majetku Zemského hřebčince Písek. Za propagaci 
koní českého norika se patří poděkovat Ing. Alžbětě Matuškové, 
která operativně zveřejňuje informace i videonahrávky z výstav 

na sociálních sítích, případně tyto informace zpracovává ve for-
mě článků do časopisu Koně. Zaznamenal jsem mnohé pozitivní 
ohlasy diváků jejích videonahrávek. 

Některé výstavy koní byly spojeny se soutěžemi chladnokrev-
ných koní. Za zmínku stojí například už tradiční soutěže ve Vesci 
u Soběslavi organizované Radkem Žákem úspěšná byla i  výsta-
va chladnokrevných koní v Dolním Jelení organizovaná Josefem 
Hradcem.

Velmi pěkná výstava koní českého norika spojená se sou-
těží v ovladatelnosti v kládě byla v Dubině organizovaná Pavlem 
Rittichem. Trať pro soutěž nebyla příliš dlouhá, ale byla zajíma-
vá a náročná především bočním sklonem terénu a překonáváním 
potoka, což vyžadovalo od kočího uvážlivé jednání a opatrnost. 
To jsou vlastnosti, které jsou z hlediska bezpečnosti práce kočí-
ho s koněm v lese nejvýznamnější a v soutěžích chladnokrevných 
koní by na ně měl být kladen důraz. Nepovažuji za vhodné, když 
v těchto soutěžích rozhoduje především rychlost, protože pro 
chladnokrevného koně obecně rychlost není rozhodující. Nečekaný 
byl na této výstavě počet diváků, který převyšoval 400 lidí.

Za úspěšnou považuji i výstavu norických koní v Klatovech 
při příležitosti oslav 150 výročí Střední zemědělské technické ško-
ly. I tato výstava byla spojena sse soutěží koní, tentokrát v orbě. 
I v tomto případě byl počet diváků zvláště v průběhu předvádění 
koní na ruce až překvapivý a naznačil, že takové výstavy mají 
pro laickou veřejnost smysl a že mohou velmi dobře působit jako 
reklama pro propagaci kvality koní českého norika jako pracovně 
využitelného koně prakticky pro jakoukoliv práci.

S ohledem na vysoké cestovní náklady na dopravu koní i nut-
nost alespoň částečně fi nančně podpořit účast chovatelů na výsta-
vách je velmi důležité najít fi nanční zdroje, kterými lze aktivní 
účast chovatelů a majitelů koní na výstavách podpořit. Dokud 
tato možnost existuje, je vhodnou cestou podpora SZIF z dotač-
ního titulu výstavnictví, o kterou je třeba předem požádat a pak 
dokladovat využití fi nančních prostředků v souladu s dotačními 
předpisy. Tady se rozhodujícím způsobem o výstavu v Českých 
Budějovicích i v Klatovech zasloužil Ing. Jiří Uher, který úspěšně 
vyřídil všechny formality prostřednictvím portálu farmáře, což 
není zrovna jednoduchá záležitost.

Poslední věcí, kterou bych chtěl ve své zprávě zdůraznit bylo 
vydání ročenky Svazu chovatelů a přátel norika za rok 2022. Na 
počátku roku jsme byli přesvědčeni, že ročenku nedokážeme dát 
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včas dohromady, aby mělo smysl ji vydávat. Nakonec se to s fi nanč-
ní podporou ASCHK podařilo. V tomto prvním čísle ročenky jsou 
v písemné formě uvedeny základní materiály Svazu a komplet-
ní Šlechtitelský program českého norika včetně Řádu plemenné 
knihy a Zkušebního řádu. Čeho si však nejvíce vážím je infor-
mace o jednotlivých hřebcích z hlediska kvality jejich exteriéru 
a výkonnosti a informace o exteriéru a výkonnosti jejich potomků, 
tedy výsledek kontroly dědičnosti. Za zpracování této části děkuji 
Ing. Janě Rajšlové, která tomu věnovala mnoho večerů a víkendů. 
Když jsem v roce 1998 zaváděl pro ASCHK metodiku pro kontro-
lu dědičnosti zevnějšku koní pomocí lineárního popisu, nemyslel 
jsem si, že to bude trvat 24 let, než se dočkám výsledku, který by 
bylo možné srozumitelnou formou poskytnout chovatelům. Svaz 
chovatelů a přátel norika je prvním svazem v oblasti chovu koní, 
který tyto informace chovatelům poskytuje (pro ČT jsou k dispozi-
ci pouze výsledky sportovních soutěží). Chtěli bychom se postupně 
dopracovat k tomu, aby každý chovatel koní českého norika měl 
dostatek objektivních informací k výběru nejvhodnějšího hřebce 
pro zapuštění své klisny. Kromě již zmíněného lineárního popisu 
hříbat by k tomu mělo přispět i přeměření a přehodnocení hřebců 
ve věku 5 a 7 let, které jsme v loňském roce začali dělat a jehož 
výsledky opět najdete v ročence pro rok 2023. 

Naší snahou je také dosáhnout včasného získávání informa-
cí. Typickým příkladem je vyhodnocování výsledků připouštění 
jednotlivých hřebců, které by měl držitel hřebce předat ve formě 
vyplněného připouštěcího rejstříku RPK N nebo ASCHK do konce 
září běžného roku. Skutečnost je ale taková, že někteří držitelé 
nebo majitelé hřebce to nestihnou ani do konce roku. Budeme 
proto hledat cesty, jak pečlivé majitele a držitele hřebců podpořit.

V závěru minulého roku proběhla tři významná jednání, na 
které je třeba upozornit, protože mohou mít na chov českého nori-
ka významný dopad.

l. Bylo vypsáno poptávkové řízení na registraci a označová-
ní a hodnocení koní Do tohoto řízení se přihlásili všichni členo-
vé svazu, kteří splňovali legislativní podmínky (vzdělání pod-
le zákona 154, školení podle zákona 166, čistý trestní rejstřík.  
Předpokládáme, že registrace hříbat a popis koní vlastními silami 
přispěje k lepší informovanosti Svazu o současném stavu a kvali-
tě koní českého norika.

2. ASCHK dlouhodobě a vcelku neúspěšně jedná s ÚEK 
o digitalizaci předávání podkladů do evidence koní. Při návštěvě 

Ústřední evidence se nám podařilo dohodnout s ředitelkou Ing. 
Dvořákovou podmínky, za kterých bychom pro naše plemeno 
mohli digitalizaci pomalu rozjet. V jarních měsících na systému 
předávání dat budeme pracovat.

3. Při jednání s ředitelem lesního a vodního hospodářství 
Ing. Grodou jsme se dohodli nejen na možné podpoře reproduk-
ce norických koní, ale i na podpoře propagace práce našich koní 
v oblasti těžby dřeva na jednotlivých středních lesnických ško-
lách. Pokud se nám podaří tento projekt uskutečnit, považujeme 
pro další pracovní využití všech chladnokrevných koní pro prá-
ci v lese tuto propagaci za velmi prospěšnou. V podobném duchu 
jsme jednali i na MZe ČR. Všude se snažíme zdůrazňovat kvalitu 
koní českého norika a myšlenku, že nechceme dotační podporu 
a peníze, ale potřebujeme pro záchranu tohoto plemene zajistit 
dostatek práce, aby český norik mohl prokázat svoji užitečnost 
a potřebnost a vydělal si na svoji existenci.

Věřím, že společnými silami se nám to podaří. Zastavení dlou-
hodobého poklesu počtu chovaných koní českého norika nazna-
čuje, že jsme na správné cestě.

Děkuji vám za pozornost

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. 
předseda Svazu chovatelů a přátel norika
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Edukační činnost 
a prezentace SCHPN na veřejnosti

V letošním roce byl kalendář Svazu znatelně plnější. Jednalo 
se o akce pořádané Svazem mezi nimi i premiérová soutěž v ovla-
datelnosti s kládou, účast na celostátních výstavách (Země 
Živitelka - ČB, Kůň – Lysá nad Labem) a nespočet událostí, kte-
rých se účastnili naši členové.

Rok odstartoval 03.03.2022 cyklus vzdělávacích akcí seminář 
„Šetrné těžební zásahy s využitím chladnokrevných koní“ ve 
Školním lesním podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Školení 
bylo pořádáno Českou lesnickou společností, z.s. ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství. 

Přednášející pro část zaměřenou na lesnictví byli vyučující na 
Fakultě lesnické a dřevařské ČZU a hipologickou část měl na sta-
rosti doc. Ing. M. Maršálek, CSc., a J. Zasadil se ujal fi nální části 
zaměřené na odchov a výcvik. Seminář měl bohatou účast z řad 
chovatelů, ale i lesníků, a došlo i na velmi zajímavé debaty.

Školení „Šetrné těžební zásahy s využitím chladnokrevných koní“, 
Školní lesní podnik ČZU v Kostelci nad Černými lesy - Místopředseda 
J. Zasadil se ujal výkladu z praktické a pracovní perspektivy

V dubnu (09.04.2022) proběhlo i školení na téma „Šlechtění 
českéno norika“ týkající se aktuální situace v chovu N a cíle, 
kterých šlechtěním chce Svaz dosáhnout. Bylo zvoleno velmi pří-
hodně, protože v únoru byl schválen nový šlechtitelský program 
a tak členové projevili zájem o přiblížení. Neopomněl se ani postup 

při zápisu, lineárním popisu a hodnocení koní, ať dospělých či 
hříbat. Účast byla většinově tvořena členskou základnou, ale i tak 
byl výukový prostor v ZH Písek slušně zaplněn. 

Po seznámení s náplní ŠP N, které měl na starost samozřejmě 
předseda SCHPN a RPK N doc. Ing. M. Maršálek CSc., se společ-
nost přesunula do stáje, tam byli koně změřeni a proběhl i nástin 
zkoušky charakteru (kontrola zubů, varlat, schopnost klidně 
stát, zvedání nohou apod.). Následně byli předvedeni před stájemi 
na ruce. Toto byla nejpodstatnější část dne. Jako jeden ze vzorů 
sloužil hřebec 1445 Streit, na kterém šlo názorně ukázat vlast-
nosti více i méně žádané a jakým způsobem by u něj probíhalo 
hodnocení s lineárním popisem. 

Pro porovnání skupina hodnotila i zástupce ČMB, i teplokrev-
ného tříletého hřebce. Na těchto kontrastech byla skvělá příležitost 
ukázat, jak jsou cíle šlechtění relativní pro každé plemeno. Živý 
temperament teplokrevníka je žádoucí, obzvláště pro sportovní 
využití, ale u chladnokrevných koní to je nežádoucí prvek. Pro 
práci, na kterou je chladnokrevník šlechtěn je třeba mírný a klid-
ný temperament s určitou rozvahou, což by naopak bylo u tep-
lokrevných koní považováno za lenost, možná až letargii. Toto 
školení bylo zakončeno certifi kátem, který dokazoval schopnost 
objektivně hodnotit příslušníky norického plemene.

Kurz „Šlechtění českého norika“, Písek - doc. Ing. M. Maršálek, 
CSc. při ukázce správné techniky měření tělesných měr na hřebci 
1445 Streitovi.
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Kurz „Šlechtění českého norika“, Písek - 1445 Streit naprosto 
s přehledem zvládl i obíhání při hodnocení exteriéru.

Prakticky pojaté školení na téma „Práce s koněm v lese“ 
proběhlo 23.04.2022 na lovecké střelnici Lučiny, v Dubině u Kar-
lových Varů. Školení bylo pod taktovkou SCHPN ve spolupráci 
s Vojenskými lesy a statky, s.p. Teoretickou část měl tradičně na 
starost doc. Ing. M. Maršálek, CSc. a po obědě došlo na praxi. 
Ukázka s komentářem byla v režii P. Ritticha a klisny 23/873 
Lenka, která pak školila i účastníky kurzu. Podle účastníků bylo 
školení hodnoceno velmi pozitivně.

Vzdělávací řetězec 16.07.2022 rozsekla první výstava spoje-
ná se soutěží v ovladatelnosti v kládě v Dubině u Karlových 
Varů. Svaz uspořádal tuto akci opět s Vojenskými lesy a statky, 
s.p. 

Dopoledne proběhla výstava, na které se předvedlo 15 koní, 
mezi nimi například plemeníci 2449 Nanuk a 2699 Streit z Hvozd-
na nebo dvě kobylky ještě pod matkami. Výstava nebyla rozděle-
na do kategorií dle pohlaví, ale vzhledem k premiéře takové udá-
losti v režii Svazu byli hodnoceni všichni stejnou měrou. Komisi 
tvořil doc. Ing. M. Maršálek, T. Janda a Ing. J. Rajšlová. První 
místo získal 2449 Nanuk (8,8b), odchovaný Hřebčínem Jeníkov 
a vlastněný V. Freimanem. Druhé místo s 8,6body obsadila klis-
na 21/102 Vanda, kterou předváděl chovatel a zároveň majitel 
M. Dufek. Třetí a čtvrté místo bral „domácí“ pár. Bronzový 2699 

Streit z Hvozdna (chovatel J. Zasadil, majitel ZH Písek, držitel P, 
Rittich) a bramborovou medaili si odnesla hvězda školení a semi-
nářů, klisna 23/873 Lenka (chovatel i majitel P. Rittich).

Druhá část dne byla v soutěžním duchu. Hlavním rozhodčím 
byl Ing. J. Našinec s dvěma pomocnými rozhodčími, J. Bartákem 
a P. Štikou. Zapeklitě připravenou trať s 10překážkami zvládl bez 
trestných bodů pouze M. Dufek s klisnou 21/102 Vandou v čase 8 
minut a 4 vteřiny, což mu zajistilo první místo. Druhý byl ostřílený 
kočí M. Jura s valachem 11/971 Wiliemem, kteří sice měli pěkný 
čas, čistých 8 minut, ale k tomu 5 trestných bodů. Bronz zůstal 
doma, odnesl si ho P. Rittich s 23/873 Lenkou, trať prošli za 8 
minut a 11 vteřin, ale přinesli si do cíle i 5 trestných bodů jako 
jasný důkaz, že výhoda domácího turfu u této trati byla jen zdán-
livá. Čtvrté místo bral jediný hřebec soutěže, 2449 Nanuk s V. 
Freimanem, kteří soutěž prošli rozvážně v 9minutách a 23vteři-
nách, ale také skórovali 5 trestných bodů. Za zmínku stojí pátý 
umístěný F. Kratochvíl s 11/141 Šejlou. Shodili dvě překážky, ale 
měli nejlepší čas, 7 minut a 54 vteřin, a to hned při jejich první 
společné soutěži!

Areál střelnice byl celý den zaplněn diváky poctivě odměňující-
mi všechny hlasitou podporou i potleskem. Odhadem účast dosa-
hovala 400 lidí, což bylo velmi příjemným překvapením a záro-
veň motivací k uspořádání druhého ročníku v roce 2023 a tím 
i založení nové společné tradice.

Červenec nemohl být ukončen jinak, než Jihočeskou oblast-
ní přehlídkou klisen a klisen s hříbaty v Zemském hřebčinci 
Písek. Zde se předvedlo pět norických klisen a prvenství získala 
klisna 14/191 Stela (1273 Zentus Schaunitz XVI × 4595 Hochberg 
Schaunitz XV,chovatel J. Kočíř, majitel M. Špírek). Na záda jí 
dýchala 13/194 Dorka (Zentus Schaunitz XVI × 732 Wendys, cho-
vatel i majitel P. Hubený) a poslední, třetí, medailovou pozici brala 
25/429 Rose Beri (1152 White Tiger × 684 Šum, chovatelka S. 
Richtrová, majitel V. Dufek). Čtvrtá příčka patřila klisně 13/199 
Zajdě (1334 Direkt × 1273 Zentus Schaunitz XVI, majitel a chova-
tel P. Kápl) a hned za ní norickou část přehlídky uzavřela jediná 
ryzka, 24/511 Hupka (1227 Nugát × 1705 Šumík, chovatel i maji-
tel L. Švec).

Přehlídku klisen s hříbaty zaplnilo 5 norických hříbat. 
Komentář poskytoval MVDr. Z. Vítů, za občasného střídání s doc. 
Ing. M. Maršálkem, CSc., který byl jinak v roli předsedy hodno-
tící komise. Komisi tvořili ještě T. Janda, Josef Pernička a Ing. 
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J. Rajšlová. Omladina se chovala velmi hezky, byla skvěle při-
pravená, i když by evidentně dala přednost hře. Mezi noriky se 
to letos hemžilo vraníky a otcem byl, až na dvě výjimky, 1706 
Scheron a matkami muráňské noričky. Nejlépe hodnocená byla 
norická kobylka Roza (1706 Scheron × 4498 Poker Elmar-3 Závej, 
chovatel Vojtěch Tomek). Stříbrná byla také klisnička, Tara (1706 
Scheron × Hochberg Schaunitz XV, chovatel Jan Kočíř). Třetí nej-
hezčí hříbě byl pro změnu hřebeček Shelby (1706 Scheron × 3414 
Neugot z Podolia, chovatelka Ludmila Hrušková). Bramborovou 
medaili obdržel hřebeček Nero (1837 Neugot z Borčic × 1273 
Zentus Schaunitz XVI, chovatel P. Kápl). Poslední, páté, místo 
obsadil jediný skvrnitý bělouš dne, hřebeček Rio (2450 Rapan 
× 687 Ministr, chovatel Vojtěch Tomek). Nutno zmínit, že to byla 
jedna z prvních akcí pod vedením čerstvě jmenované ředitelky ZH 
Písek, Ing. Hanou Stránskou, PhD. a určitě se nemusela stydět, 
protože vše probíhalo podle plánu do posledních detailů. 

Jihočeská oblastní přehlídka klisen, Písek - Vítězka přehlíd-
ky klisen 14/191 Stela po 1273 Zentus Schaunitz XVI z Hochberg 
Schaunitz-57/Terka po 4595 Hochberg Schaunitz XV, chovatel Jan 
Kočíř, majitel Miroslav Špírek 

Bezpochyby největší událostí norického programu byl agro-
salon Země Živitelka 2022. SCHPN opět dostalo k dispozici 

předvadiště k využití po celé trvání výstavy. Samozřejmostí byla 
i účast Svazu chovatelů Shagya Araba, jejichž členové a koně 
tvořily skvělý kontrast s koňmi norickými, a to nejen barevně. 
Premiéru měli hned čtyři plemeníci (1837 Neugot z Borčic, 2065 
Nikon, 2804 Spartakus a 2318 Wendelín), několik klisen, valach 
a nespočet hříbat, kompletní seznam k nalezení níže. 

 Kůň Původ majitel

HŘEBCI

1 1334 Direkt 729 Dir x 43/623 Sonáta 
po 657 Tango

ZH Písek 
s.p.o.

2 1837 Neugot 
z Borčic

444 Neugot I-20 x 13/313 
Denisa po 245 Gosun F. Koutný

3 2065 Nikon 2677 Nýr x 35/435 Lotty 
po 2691 Streimur

ZH Písek 
s.p.o.

4 1706 Scheron 964 Schifon x 43/623 
Sonáta po 657 Tango

ZH Písek 
s.p.o.

5 2804 
Spartakus

1732 Sisal x 46/223 
Zafi  po 1334 Direkt

Hřebčín 
mezi lesy

6 2443 Venouš 1155 Vespan x 26/771 
Lucerna po 444 Neugot I-20 V. Tomek

7 2318 
Wendelín

1152 White Tiger x 65/93 
Lejdy po 2475 Neugof

ZH Písek 
s.p.o.

VALAŠI

8 13/385 Lord 1155 Vespan x 11/351 Julča 
po 308 Streiter z Třeboně V. Jarošová

9 Saiko Stock Vulkan XVI x Propeller-
Mona po Zeneht Schaunitz XV J. Smolík

KLISNY A HŘÍBATA

10 26/398 
Brenda

729 Dir x 26/34 Barunka 
po 683 Gospe M. Šmarda

11 14/191 Stela
1273 Zentus Schaunitz XVI x 
Hochberg Schaunitz-57/Terka po 
4595 Hochberg Schaunitz XV

M. Špírek

12
Hochberg 
Schaunitz-
57/Terka

4595 Hochberg Schaunitz 
XV x 224 Korina po 4493 
Galvani Diamant XVI s.v.

Ing. J. Kočíř

13 Klisnička 
Tara

1706 Scheron × Hochberg 
Schaunitz-57/Terka Ing. J. Kočíř

14 23/915 Lípa 1228 Gambit x 26/114 
Lída po 687 Ministr P. Rittich
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15 klisnička 
Lasička 2203 Šimon x 23/915 Lípa P. Rittich

16
Neugot 
z Netolic 
I-59/Odesa

3414 Neugot z Podolia x 168 
Sandra po 2214 Grandin L. Hrušková

17 Hřebeček 
Shelby

1706 Scheron x Neugot 
z Netolic I-59/Odesa L. Hrušková

18 Princ Elmar-
44/Ružena

4498 Poker Elmar-3 Závej x 197 
Erža po 3238 Neugot z Netolic-9 V. Tomek

19 Klisnička 
Róza

1706 Scheron × Princ 
Elmar-44/Ružena V. Tomek

20 13/596 Zorka 1273 Zentus Schaunitz XVI x 
13/609 Lavanta po 656 Schram P. Kápl

21 Hřebeček 
Nero

1837 Neugot z Bor-
čic x 13/596 Zorka P. Kápl

Program byl letos ještě pestřejší. Samozřejmě nebylo možné 
vynechat klasické prvky programu, jako předvedení na ruce, jez-
decká čtverylka hřebců (1334 Direkt, 2443 Venouš), klisen (14/191 
Stela, Princ Elmar-44/Ružena, Neugot z Netolic I-59/Odesa) 
a sestavu doplnil valach Saiko. Čtverylka byla opěr připravena L. 
Hruškovou a Ing. A. Marchalovou. 

Země Živitelka 2022, ČB - Jezdecká čtverylka hřebců 1334 
Direkt a 2443 Venouš, klisen 14/191 Stela, Princ Elmar-44/Ružena, 
Neugot z Netolic I-59/Odesa a valacha Saiko.

Nechyběla ani příprava mladého koně k zápřeži předvede-
ná hřebcem 1334 Direktem na lonži v rukách L. Musila, výstavní 
novickou 23/951 Lípou (s občasným doprovodem klisničky Lasičky 
po 2203 Šimon) s P. Rittichem a L. Musilem, až po konečnou fázi, 
kde byli k vidění další nováčci, hřebci 2065 Nikon, 2804 Spartakus 
aj. Hradec. Tato trojice byla i přes první sezónu se Svazem nejčas-
tějšími reprezentanty Svazu na výstavách i soutěžích. Klasickou 
zápřež předvádly tři páry, tradičně L. Musil s vraníky 1334 
Direktem a 1706 Scheronem, V. Tomek s dvojicí hnědáků 2443 
Venoušem a 2318 Wendelínem a smíšené spřežení hnědého bělou-
še 2065 Nikona s hnědákem 2804 Spartakem kočíroval J. Hradec. 
P. Rittich a 23/915 Lípa předváděli ukázku ovladatelnosti v kládě. 

K prezentaci zápřeže klisen s hříbaty se připřáhla hříbata ke 
klisnám (kočí V. Tomek a Princ Elmar-44/Ružena s kobylkou 
Rózou, Neugot z Netolic I-59/Odesa s hřebečkem Shelbym, dru-
há zápřež Ing. J. Kočíř a P. Kápl a Hochberg Schaunitz-57/Terka 
s klisničkou Tarou a13/596 Zorka s hřebečkem Nerem), protože 
když jdou matky do práce, tak musí i omladina. Spřežení V. 
Tomka sklidilo veliký úspěch i v sobotním dožínkovém průvodu 
Výstaviště. Spolu s nimi se v průvodu objevila i historická zápřež 
J. Smolíka (14/191 Stela, Saiko), s doprovodem hřebce 2443 
Venouše s L. Hruškovou a valacha 13/385 Lorda s L. Paškovou. 

Země Živitelka 2022, ČB - Zápřež klisen s hříbaty, Ing. J. 
Kočíř a P. Kápl a Hochberg Schaunitz-57/Terka s klisničkou Tarou 
a 13/596 Zorka s hřebečkem Nerem.
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Sobotu jako tradičně uzavřela výstava norických koní hod-
nocená tříčlennou komisí z členů rady plemenné knihy českého 
norika (Ing. J. Rajšlová, T. Janda, J. Zasadil) a vyhlášením vítěze 
v kategoriích hřebci (1837 Neugot z Borčic, 9,1b.), klisny (26/398 
Brenda, 9,07b.), hříbata (dělené místo klisnička Tara a hřebeček 
Shelby, 8,82b.), valaši (Saiko, 8,72b.) a nakonec i Shagya arab 
(78/593 Nico, 9,25b.).

Úplně nové části programu byly většinově opět v rukách 
nových členů. V. Jarošová s valachem 13/385 Lordem si připravili 
parkurovou ukázku a podle reakcí publika (a ze začátku i někte-
rých členů) bylo znatelné, že mnoho lidí nečekalo, že norici umí 
i velmi dobře skákat.

Země Živitelka 2022, ČB - Parkurová ukázka V. Jarošové a vala-
cha 13/385 Lorda, asistuje Ing. A. Marchalová.

P. Štyndlová a M. Šmarda s klisnou 26/398 Brendou předved-
li ukázku hipoterapie, která je hlavní pracovní náplní této klis-
ny a má vynikající výsledky, což ostatně předvedla i při ukázce 
s dobrovolníky z řad diváků. M. Šmarda poté ještě přispěl do pro-
gramu ochutnávkou ježdění s bezudidlovým užděním za dopro-
vodného komentáře Pavlíny Štyndlové.

Podobně jako loni bylo na závěr ponecháno nezvyklé bonusové 
číslo. L. Musil přivedl hřebce 2443 Venouše a 2318 Wendelína, 

které následně vypustil ve volnosti. Určitě mnoho chovatelů ví, že 
běžně v situaci, kdy se potkají dva dospělí hřebci, přijde řada na 
čistou agresivitu a lítý boj, ale tato dvojice je opravdu odměnou, 
což ukazovali v průběhu celé výstavy. Hřebci se pouze očuchali, 
párkrát si to vysvětlili vokálně a pak už se předvedli ve vynika-
jícím pohybu a při hře jak za mlada na pastvě. To byl poslední 
bod programu na výstavě a zanechal plno dojmů. Hřebci předved-
li nejen dobrou mechaniku pohybu, ale hlavně výjimečně klidný 
a rozumný charakter, kterým se může český norik pyšnit.

Země Živitelka 2022, ČB - 2443 Venouš a 2318 Wendelín ve vol-
nosti na závěr výstavy Země Živitelka 2022

Pak přišlo září, a to v každém koňáckém kalendáři znamená 
výstavu v Lysé nad Labem. Od pátku 16. září až do neděle 18. září 
se tedy Svaz podílel na výstavě Kůň 2022, která byla tentokrát 
zaměřena majoritně na chladnokrevní koně. Velkou část progra-
mu měl pod vedením Svaz buď samostatně, např. ve večerní gala-
show, nebo ve spolupráci se ZH Písek a ZH Tlumačov při před-
vedení na ruce a čtverylce v sulkách. Reprezentaci ve čtverylce 
zajišťovala L. Hrušková s hřebcem 2065 Nikonem a opratě hřebce 
1334 Direkta si půjčil M. Drozdek ze ZH Tlumačov.

Samostatný program byl užší než v Českých Budějovicích, 
ale vedle běžného dvojspřeží s hřebci 2443 Venoušem a 2318 
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Wendelínem opět nechyběla klasická specialitka, a tentokrát 
byly hned dvě. J. Hradec konečně v kočáře i v kládě předvedl tri-
gu z hřebců 1334 Direkt, 2065 Nikon a 2804 Spartakus. Ještě 
větší překvapení určitě bylo smíšené čtyř až šestispřeží v rukou 
L. Musila. Jako přední dvojici zvolil hřebce 2443 Venouš a 2318 
Wendelín, za ně zapřáhl klisny Princ Elmar-44/Ružena a Neugot 
z Netolic I-44/Odesa a protože klisny jsou aktivní matky, tak 
k nim připřáhl i hříbata Rózu a Shelbyho. Hřebci opět předvedli 
naprosto bezkonkurenční charakter a vychování, takže je klisny 
ani hříbata v zádech nijak nerozrušovala. Všech šest koní praco-
valo bez nejmenších problémů. Znovu tedy nikdo z koní nezkla-
mal a s jistotou dělali českému norikovi skvělé jméno.

Kůň 2022, Lysá n. L. - 2443 Venouš a 2318 Wendelín, za nimi 
klisny Princ Elmar-44/Ružena a Neugot z Netolic I-44/Odesa a hří-
bata Róza a Shelby.

Polovina října byla pro SCHPN ve znamení 150. výročí Střední 
školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Díky iniciati-
vě a organizaci T. Jandy a Ing. J. Našince bylo možné uspořádat 
výstavu a k soutěži v orbě traktorem byla přidána soutěž v orbě 
koňmi.

Komise pro výstavu byla složená z Tomáše Jandy. Ing. Jany 
Rajšlové a Jiřího Zasadila.

Jako už je na akcích Svazu chovatelů a přátel norika, z.s. 
zvykem, výstavu komentoval doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. 
Výstavy se účastnilo 15 koní. Mezi klisnami získala prvenství 

21/369 Vranka (9,05b., 1334 Direkt × 686 Goméz), následovala 
ji 21/102 Vanda (8,95b., 1705 Šumík × 686 Goméz) a bronz zís-
kala matadorka norických výstav, 23/873 Lenka (964 Schifon × 
687 Ministr). Kategorie hřebců a valachů byla opět premiérovým 
výkonem většiny účastníků. Zlatou příčku získal 2799 Streit 
z Hvozdna (9,18b., 1445 Streit × 1334 Direkt), ale na paty mu šla-
pal, s hodnocením nižším o pouhé tři setiny bodu, 2203 Šimon 
(9,15b., 1705 Šumík × 687 Ministr) a fi nálovou trojici uzavíral 
hřebec ČMB 55/27 Almír-H (8,38b., 2942 Almar × 2908 Arin).

Soutěžní část dne hodnotil Ing. J. Našinec a dohlížel na 
šest dvojic. První místo vybojoval M. Dufek s klisnami Vandou 
a Vrankou (185,33b.). Druhou příčku obsadil V. Dufek s Jerrym 
a Zeronem Beri (177,66b.) a o pouhých 33 setin bodu, tedy se 
177,33b., uteklo stříbro J. Hradcovi s už známou dvojicí, plemení-
ky Nikonem a Spartakem. Celý den byl provázen hojnou diváckou 
účastí (téměř tisíc návštěvníků), a z řad diváků, vystavovatelů 
i soutěžících byly ohlasy velmi kladné s podporou k uspořádání 
této akce i následující rok.

Poslední výstupy roku 2022 pod vlajkou SCHPN se nesly v les-
nickém duchu. Nejdříve se 15.10.2022 předvedly klisny Princ 
Elmar-44/Ružena a 26/771 Lucerna s Vojtěchem Tomkem na 
„Dni za obnovu lesa“ pořádaném Lesy ČR, s.p. v Ševětíně. 

Den za obnovu lesa - Princ Elmar-44/Ružena a 26/771 Lucerna 
s Vojtěchem Tomkem
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Svazové působení na veřejnosti uzavřela 04.12.2022 
Svatohubertská mše na Hluboké nad Vltavou. SCHPN byl 
zastoupen J. Zasadilem, V. Tomkem a klisny Princ Elmar-44/
Ružena a 26/771 Lucerna.

Celorepublikové soutěže samozřejmě také nebyly bez norické 
účasti. Z Pardubic, kde v rámci akce Koně v akci proběhla soutěž 
v orbě „O ruchadlo bratranců Veverkových“, přivezl J. Hradec 
s 2804 Spartakem čtvrté místo, a v soutěži ovladatelnosti v kládě 
brali krásnou třetí příčku. 

A ani na MČR v Kolesách se toho norici nebáli a byli k vidění 
hned tři noričtí plemeníci. Vedle všudypřítomné dvojice s kočím 
J. Hradcem z Pardubicka se předvedl i impozantní vraný hře-
bec 2583 Wonderful s majitelem J. Diblíčkem. J. Diblíček s 2583 
Wonderfulem si odvezli v soutěžích jednospřeží celkové 13. mís-
to (13. místo formanská jízda, 9. místo ovladatelnost v kládě, 14. 
místo těžký tah - 1 200 kg). 

MČR 2022 Kolesa – 2583 Wonderful a J. Diblíček v soutěži 
v ovladatelnosti v kládě (9. místo).

J. Hradec s hnědým běloušem 2065 Nikonem získali 7. místo 
(11. místo formanská jízda, 8. místo ovladatelnost v kládě, 4. mís-
to těžký tah - 2 400 kg). V kategorii dvojspřeží, s párem složeným 
z 2804 Spartaka a 2065 Nikona, se umístil celkově na 8. místě (4. 
místo formanská jízda, 10. místo ovladatelsnost v kládě, 8. místo 
těžký tah – 3 000 kg).

MČR 2022 Kolesa – 2065 Nikon a J. Hradec v soutěži v těžkém 
tahu (4. místo, 2 400 kg).
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Rozbor plnění šlechtitelského programu 
plemene český norik za rok 2022

1. Úvod.
Na počátku roku 2022, (17. 2. 2022) schválilo Ministerstvo 

zemědělství ČR nový šlechtitelský program, který navazuje na 
dosavadní šlechtění norického koně realizované v České repub-
lice Asociací svazů chovatelů koní jako uznaného chovatelského 
sdružení. Významná je pro tento šlechtitelský program skuteč-
nost, že je zpracován v souladu s aktuální evropskou legislativou 
(EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016. V souvislosti s tím došlo ke 
změně ofi ciálního názvu plemene z norický kůň na český norik. 
Zároveň došlo k úpravám ŠP a ŘPK včetně zkušebního řádu, 
vycházejícím z analýzy současného stavu a perspektivy šlech-
tění plemene. V zásadě je ale šlechtění plemene český norik (N) 
pokračováním šlechtitelských postupů dosud uplatňovaných pro 
plemeno norický kůň a zároveň je šlechtitelský proces realizován 
v kontextu se šlechtěním zbývajících dvou rozhodujících chladno-
krevných plemen v ČR, kterými jsou českomoravský belgický kůň 
(ČMB) a slezský norik (SN).

2. Stav populace plemene.
Na počátku roku 2022 bylo v ÚEK evidováno 1305 norických 

koní, což představuje opět pokles stavů tohoto plemene o 39 kusů 
oproti roku předešlému, kdy bylo evidováno 1344 norických koní. 
Pořád tedy platí, že český norik je v rámci chladnokrevných ple-
men v České republice nejohroženějším plemenem. Slezských 
noriků bylo ve stejném období 1414 a jejich počet oproti přede-
šlému roku vzrostl o 49, českomoravských belgiků bylo k tomuto 
datu 1996 a jejich počet se zvýšil o 25 kusů. Na stavu koní čes-
kého norika se stále projevuje skutečnost, že je to chladnokrevné 
plemeno chované, na rozdíl od zbývajících dvou plemen, bez pod-
pory státu z kapitoly genetických živočišných zdrojů. Svaz chova-
telů a přátel norika, z.s., jehož prostřednictvím realizuje ASCHK 
šlechtitelský program, se snaží motivovat chovatele českého nori-
ka k rozvoji reprodukce tohoto plemene nejen propagační činnos-
tí, ale i fi nanční podporou. 

V loňském roce podpořili tuto naši snahu Lesy České republi-
ky, s.p. poskytnutím daru ve výši 100 000 Kč, který byl beze zbyt-
ku rozdělen mezi chovatele, u kterých se narodilo norické hříbě 

z čistokrevné plemenitby, v letošním roce byla výše tohoto daru 
ze strany LČR zvýšena na 250 000 a opět byly všechny tyto pení-
ze rozděleny mezi chovatele českého norika zajišťující reprodukci 
plemene. Chápeme tento příspěvek jako motivační prvek a jsme si 
vědomi skutečnosti, že dopad tohoto opatření má určité zpoždění. 
Zdá se však, že se přece jen zvyšuje zájem o chov koní českého 
norika a pokles počtu chovaných koní se začíná zpomalovat.

3. Výsledky testování a posuzování.
Společné jednání Rad plemenných knih chladnokrevných ple-

men, které proběhlo 31. 3. 2022 stanovilo 8 termínů pro zkouš-
ky výkonnosti chladnokrevných klisen a tři termíny pro zkoušky 
výkonnosti chladnokrevných hřebců. V průběhu roku byl ještě jeden 
termín pro ZV klisen na základě požadavku chovatelů doplněn.

Celkově bylo zapsáno do jednotlivých oddílů plemenné knihy 
31 klisen, které dosáhly věku 3 let.  Zkoušku výkonnosti absolvo-
valo úspěšně 12 klisen českého norika, z toho byly pouze 2 klisny 
zařazeny do hlavní plemenné knihy klisen (HPKK), 10 klisen bylo 
zapsáno do plemenné knihy klisen (PKK). Ostatní klisny (19 kusů) 
byly zapsány do pomocné plemenné knihy klisen. Tento výsledek 
je dán nově schváleným šlechtitelským programem, podle kterého 
je klisna po dosažení věku 3 let zapsána do PPKK a do vyššího 
oddílu plemenné knihy může být zapsána pouze po absolvování 
výkonnostních zkoušek. Do HPKK je pak zapsána taková klis-
na, která splní obě kritéria (exteriér i výkonnost) s hodnocením 
nejméně 8,0 bodů, přičemž jednotlivé dílčí znaky tělesné stavby 
i vnitřních vlastností (konstitučních složek kterými jsou tempe-
rament a charakter) musí být hodnoceny nejméně 7,0 body. Lze 
tedy shrnout, že z 31 zapsaných klisen bylo zapsáno do PKK 10 
klisen, což je 32 % a do HPKK 2 což je 6,5 %. Z počtu klisen, které 
absolvovaly výkonnostní zkoušky jich bylo zapsáno do HPKK 16,6 
%, což znamená, že v této kategorii jsou zařazeny skutečně pouze 
ty nejlepší klisny z populace, což bylo záměrem koncepce nového 
šlechtitelského programu.

Zkoušky výkonnosti hřebců absolvovali 4 hřebci českého nori-
ka. U hřebců byly zkoušky výkonnosti v souladu se šlechtitel-
ským programem chápány jako předvýběr, na jehož základě jsou 
vybráni hřebci doporučení ke konečnému výběru do plemenitby. 
Tohoto předvýběru se zúčastnili následující hřebci:

17/490 Dingo po 1837 Neugot z Borčic z matky 18/966 Dita 
– vyřazen pro kryptorchismus.
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24/464 Zekon Beri po Zentus Schaunitz XVI z matky 11/176 
Rona – fi gurantní hřebec velkého rámce v dobrém typu norika, 
ale s méně kvalitními končetinami a nevhodným charakterem 
– vyřazen.

Elmar (rakouský norik) po Galvanovulkan XV z matky Gisa 
– menší rámec, nekvalitní fundament a málo prostorný pohyb 
– vyřazen.

45/806 Radegast po 2450 Rapan z matky 35/436 Lucie – cel-
kové hodnocení 8,05 bodu, z toho typ a pohlavní výraz 8, zevněj-
šek 7,7, pohyb 8,5 a vnitřní (konstituční) vlastnosti 8,5. Zkoušku 
výkonnosti složil s celkovým výsledkem 8,768 – doporučen k výbě-
ru do plemenitby.

Dne 23. 9. 2022 proběhl v Krevlickém Dvoře výběr hřebce 
45/806 Radegast za účasti všech členů RPK N, kdy byl hřebec 
znovu posouzen při předvedení na ruce. včetně posouzení tempe-
ramentu a charakteru podle Řádu plemenné knihy N, absolvoval 
distanční jízdu v terénu v délce 2 km v zápřeži, včetně zastavení 
a rozjetí do kopce, poté prověření konstituce se změřením tepové 
frekvence (46 a po 5minutách 38). Předvedl ukázku kvality chodů 
v zápřeži na parkuru, ovladatelnost při práci s kládou na parku-
ru a těžký tah v saních. Byl všemi hlasy členů RPK N do pleme-
nitby vybrán. Po zapsání do registru plemenných hřebců mu bylo 
přiděleno číslo 3045.

4. Nejlepší chovy a koně.
Nejlepší chovy je obtížné specifi kovat. V současné situaci, kdy 

je rozhodující kvalita reprodukce jako rozhodující kritérium pro 
zachování plemene je možné považovat za nejlepší takové cho-
vy, ve kterých se narodí nejvíce hříbat z čistokrevné plemenitby. 
To samozřejmě závisí na počtu chovných klisen a na využívání 
čistokrevné plemenitby jako jediné správné metody reprodukce 
vedoucí k udržení plemene. Z tohoto pohledu je vhodné zmínit 
chov Vojtěcha Tomka, Vladimíra Cermana nebo Jiřího Zasadila. 
Nejvýznamnějším chovem z hlediska dlouhodobého počtu nar-
ozených hříbat je bezesporu chov Zuzany Juráňové v Lomni-
ci u Rýmařova. V tomto chovu je vhodné zmínit i odpovídající 
podmínky ustájení z hlediska etologických požadavků a pohody 
koní.

Zdůraznění nejlepších koní můžeme rozdělit na jednotlivé 
kategorie. Pokud se týká plemenných hřebců vycházíme z výsled-

ků kontroly dědičnosti zpracované v roce 2022 pro hřebce, kteří 
mají v chovu zařazeno více než 5 potomků. U těchto hřebců byly 
zpracovány výsledky lineárního popisu zevnějšku jejich potomků, 
výsledky zkoušek výkonnosti jejich potomků a ve srozumitelné 
formě poskytnuty chovatelům. Celoživotní výsledky těchto hřeb-
ců samozřejmě souvisí s jejich věkem, resp. dobou využití v ple-
menitbě. Za upozornění stojí následující plemeníci:

1155 Vespan (653 Vesír, 12/148 Ajda) zapustil 80 klisen, nar-
odilo se 47 hříbat, v chovu zařazeno 10 klisen a 3 hřebci (2443 
Venouš, 2919 Vaitar, 2920 Vesnar).

964 Schifon (656 Schram, 13/352 Zuzana) zapustil 78 klisen, 
narodilo se 51 hříbat, do chovu bylo zařazeno 19 klisen a jeden 
hřebec (1706 Scheron).

729 Dir (259 Direktor -8, 12/147 Alice), zapustil 75 klisen, 
narodilo se 34 hříbat, v chovu zařazeno 12 klisen a i hřebec (1334 
Direkt).

1334 Direkt (729 Dir, 43/623 Sonáta) zapustil 71 klisen, nar-
odilo se 35 hříbat, do chovu zařazeno 6 klisen.

Zentus Schaunitz XVI (Zieron Schaunitz XV, Ravena Mona) 
zapustil 136 klisen, narodilo se 76 hříbat, v chov zařazeno 10 kli-
sen a 2 hřebci (2601 Zero Vrbický a 2921 Zekon).

1152 White Tiger (732 Wendys, 013/436 Ivana) zapustil 77 
klisen, narodilo se 41 hříbat, do chovu zařazeno 11 klisen a 2 
hřebci (2318 Wendelín a 2583 Wonderful).

Mezi nejlepší klisny v rámci plemene bychom mohli zařadit klis-
ny zapsané do hlavní plemenné knihy klisen (HPKK) které musí 
splňovat náročné požadavky jak z hlediska exteriéru, tak z hle-
diska výkonnosti (v obou kritériích musí mít hodnocení nejméně 
8,0 bodu). Takového hodnocení dosáhly  v roce 2022 klisny:

14/191 Stela (1273 Zentus Schaunitz XVI, Hochbrg Schaunitz 
– 57 Terka) 

23/429 Rose Beri (1152 White Tiger, 11/176 Rona).
Velmi kvalitní je také klisna, která splnila náročné požadavky 

zevnějšku i výkonnosti na zařazení do HPKK, ale protože nespl-
ňuje požadavek stejnosměrného původu do 4 generace, byla na 
základě rozhodnutí RPK N zařazena pouze do PKK:

13/194 Dorka (1273 Zentus Schaunitz XVI, 13/303 Vanda) 
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5. Počty zapsaných hřebců a klisen do PK.
V roce 2022 bylo do plemenitby zapsáno 31 klisen a 1 hře-

bec. Z toho byly 3 klisny zapsány do HPKK, 9 do PKK a 19 do 
PPKK. Hřebec vybraný na základě posouzení zevnějšku a zkou-
šek výkonnosti celou Radou plemenné knihy českého norika je 
45/806 Radegast a má právo požádat o oprávnění k plemenitbě 
na rok 2023.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo evidováno 540 plemen-
ných koní pro plemeno český norik, ve třetím čtvrtletí je evidová-
no 547 plemenných koní, z toho je 37 hřebců a tedy 510 klisen. 
Problematický je ale počet klisen využívaných v plemenitbě, pro-
tože při analýze zpracované v roce 2021 bylo zjištěno přibližně 
20 % z celkového počtu klisen, které jsou pravidelně využívány 
v plemenitbě. To je z hlediska zajištění reprodukce plemene vel-
mi nepříznivý a nebezpečný stav, protože klisna, která není delší 
dobu zapouštěná má obvykle problémy s reprodukcí a její návrat 
do reprodukčního procesu není možný. Snahou Svazu chovatelů 
a přátel norika je proto vzděláváním chovatelů, jejich informová-
ním o výsledcích chovu, ale i fi nanční podporou při narození hří-
běte z čistokrevní plemenitby motivovat chovatele českého norika 
k zapouštění klisen.

6. Prezentace plemene na výstavách.
Koně českého norika byli prezentováni na 5 výstavách. První 

výstavou byla výstava koní českého norika v areálu Vojenských 
lesů a statků v Dubině u Karlových Varů dne 16. 7. 2022. Výstavy 
se zúčastnilo 17 koní všech kategorií a byla doplněna soutěží 
v ovladatelnosti při práci s kládou.

Druhá byla Jihočeská přehlídka chladnokrevných koní a kli-
sen s hříbaty v Písku 29. 7. 2022. Ta byla spojena se zápisem 
klisen do plemenné knihy a zkouškami výkonnosti chladnokrev-
ných klisen. 

Za rozhodující výstavu považujeme celostátní výstavu Země 
živitelka v Českých Budějovicích pořádanou ve dnech 25. až 30. 
srpna. Na této výstavě bylo předvedeno 21 koní českého norika 
včetně 5 hříbat jak v chovatelských ukázkách při předvádění na 
ruce, tak v ukázce práce s koňmi v zápřeži ale i pod sedlem a při 
hipoterapii. Plemeno tak bylo představeno ve více než dvouhodino-
vém programu dvakrát denně po celou dobu výstavy. V odborném 
komentáři byl zdůrazněn především charakter a konstituce těch-

to koní jako plemene vhodného především pro práci v lesním 
hospodářství. 

Už tradiční je výstava tříletých chladnokrevných klisen a výstava 
hříbat pod klisnou v Pardubicích, která se konala 10. září. Bohužel 
na této výstavě byla účast koní českého norika ze zdravotních důvo-
dů a částečně i z důvodů fi nančních, velmi omezená v kategorii hří-
bat, kategorie tříletých klisen nebyla obsazena vůbec.

Velmi úspěšné bylo působení koní českého norika na výstavě 
Kůň 2022 v Lysé nad Labem ve dnech 16. až 18. 9. 2022. Tématem 
výstavy byli chladnokrevní koně a kolekce koní českého norika 
představovala rozhodující skupinu těchto koní v chovatelských 
ukázkách i ve večerních představeních, kde zvláště vícespřeží 
koní tohoto plemene včetně společné zápřeže klisen a hřebců ve 
čtyřspřeží budilo značný obdiv divácké veřejnosti.

Poslední výstava norických koní proběhla v Klatovech při 
příležitosti oslav 150. výročí založení tamní Střední zemědělské 
technické školy 8. 10. 2022. Výstavy se zúčastnilo 17 koní a byla 
doplněna soutěží v orbě koňmi, kde 5 párů koní předvedlo svoje 
pracovní schopnosti při zpracování půdy.

7. Výsledky reprodukce při realizaci ŠP (Inseminace, 
přirozená plemenitba, nejvyužívanější plemeníci.
Kvalita reprodukce je rozhodující pro udržení a životaschopnost 

plemene. U chladnokrevných koní je často problematické využi-
tí inseminace, protože někteří hřebci mají sperma nepoužitelné 
pro uchování zmrazeného spermatu a ani inseminace chlazeným 
spermatem není vždy úspěšná. Rozhodující metodou reprodukce 
je proto u chladnokrevných koní přirozená plemenitba. Rozsah 
inseminace je navíc dán počtem hřebců zařazených do insemi-
nace v obou Zemských hřebčincích (Písek a Tlumačov). Problémy 
s přepravou chlazeného spermatu, které se projevily v posledních 
letech, ještě více omezily využití inseminace u chladnokrevných 
koní a ovlivnily také počet hřebců zařazených do inseminace 
v obou hřebčincích. ZH Tlumačov se zaměřuje z chladnokrevných 
plemen především na zajištění reprodukce ČMB a SN a nedrží 
žádného hřebce českého norika. V ZH Písek jsou v roce 2022 
pouze dva hřebci českého norika a to 4704 Gatsby z Ostřetína 
(1228 Gambit, 26/34 Barunka) a 1445 Streit (2691 Streimur, 
35/265 Charlotta), z nichž pouze první je zařazen do insemina-
ce čerstvým spermatem. Dalších 8 N hřebců v majetku ZH Písek 
stojí na stanicích hřebců.
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Rozsah využití jednotlivých plemeníků v přirozené plemenit-
bě je dán především jejich dostupností pro chovatele. Poměr mezi 
počtem narozených hříbat a počtem hřebců využívaných v ple-
menitbě se v posledních letech přibližuje poměru 1:1 (v roce 2021 
bylo evidováno v chovu norika 41 hřebců a 43 narozených hří-
bat). Jestliže někteří hřebci zapustí větší počet klisen (např. 1273 
Zentus Schaunitz XVI, 1837 Neugot z Borčic, 1334 Direkt), souvi-
sí to obvykle s počtem klisen českého norika v blízkém okolí nebo, 
jako u posledního z jmenovaných hřebců, přímo s jejich působe-
ním ve významném chovu. Jako přínosné se ukázalo i přesunutí 
některých hřebců na část připouštěcího období (dva až tři měsíce) 
na jinou stanici, kde je v okolí vhodná skupina klisen k zapouště-
ní. Toto opatření šetří chovatelům dopravní náklady nutné k ces-
tování s klisnou za vybraným hřebcem. Podle výsledků uvede-
ných v článku který řešil fi nanční náročnost dostupnosti hřebců 
chladnokrevných plemen (časopis Koně 1/2022 str. 4) tvoří prů-
měrné přepravní náklady potřebné k zabřeznutí norické klisny 7 
308 Kč, zatímco u klisny ČMB je to 5 400 a u klisny SN jen 4 536 
Kč. I to v konečném důsledku může přispět k situaci, že někteří 
majitelé klisen zapustí svoji klisnu raději dosažitelnějším hřeb-
cem jiného chladnokrevného plemene. Proto také fi nanční pod-
pora SCHPN směřuje pouze k hříbatům narozeným z čistokrevné 
plemenitby.

Podle výsledků připouštění v roce 2022 je možné zmínit násle-
dující hřebce s nejvyšším počtem zapuštěných klisen: 1334 Direkt 
(7), 2205 Vielto Vulkan XVIII (9), 1706 Scheron (12), 1273 Zentus 
Schaunitz XVI (8), 2450 Rapan (12), 1837 Neugot z Borčic (11). 
Počet zapuštěných klisen činil podle údajů k 11. 12. 2022 celkem 
119 klisen.

Pro udržení populace je ovšem rozhodující počet živě naroze-
ných hříbat (natalita). Podpora ze strany Lesů České republiky 
má jako vedlejší pozitivní efekt snahu chovatelů označit a zaevi-
dovat hříbě českého norika dříve, než je zákonná horní hrani-
ce. Pro vyplacení podpory je nezbytné mít hříbě zaznamenané 
v Ústřední evidenci koní do 15. listopadu příslušného roku. V roce 
2022 bylo takových hříbat 57. Z hlediska chovatelů, kteří se nejví-
ce zasloužili v roce 2022 o reprodukci plemene je vhodné upozor-
nit na chov Zuzany Juráňové, kde se narodilo 7 hříbat a Hřebčín 
Jeníkov, kde se narodilo 6 hříbat. Třídění hříbat podle otců uká-
zalo, že nejefektivnějším otcem letošních hříbat byl 2443 Venouš, 
po kterém se narodilo 9 hříbat. 

8. Selekce – důvody vyřazování s ohledem na chovný cíl.
Požadavky selekce musí v současnosti ustoupit z hlediska 

významu rozhodujícímu cíli, a tím je zachování plemene v počtu 
schopném reprodukce. Úbytek norických koní za posledních 10 
let přibližně o 40 % ukazuje, že přehnané požadavky na selekční 
tlak nejsou na místě. Přesto se v návaznosti na nový šlechtitelský 
program výrazně zvýšila náročnost při zařazování klisen do hlav-
ní plemenné knihy klisen (dvakrát 8 bodů) i do plemenné knihy 
klisen (nutnost absolvovat zkoušky výkonnosti a dosáhnout ale-
spoň 6 bodů v exteriéru i výkonnosti). Také u hřebců byl zvýšen 
požadavek na nejméně 7,5 bodu v obou ukazatelích. Diskuse byla 
vedena v chovatelské veřejnosti o rozhodnutí nezařazovat hřebce 
do 60denního testu v ZH Tlumačov, který absolvují chladnokrevní 
hřebci ostatních plemen. Od účasti hřebců českého norika v tom-
to testu jsme upustili především proto, že test prakticky nepři-
náší žádné nové poznatky o kvalitě hřebce, a především o jeho 
plemenné hodnotě, která s výsledkem v testu souvisí jen velice 
málo. Navíc tento test představuje náklady pro majitele hřebce 
na úrovni kolem 30 000 Kč. Kompenzovali jsme to náročnějším 
výběrem hřebců, ale především prověřováním jejich potomstva 
a zveřejňováním výsledku kontroly dědičnosti u hřebců, kteří 
mají dostatek potomků k vyhodnocení. Předpokládáme také, že 
zavedení lineárního popisu hříbat pod klisnou už přinese první 
relevantní informace o kvalitě plemeníků.

9. Priority pro příští rok.
Priority pro rok 2023 v zásadě zůstávají konstantní.
Rozhodující prioritou je zajistit dostatečnou reprodukci popu-

lace. Pokusíme se opět získat fi nanční příspěvek na narozená hří-
bata, který svojí velikostí sice nevyrovná dotační podporu ostat-
ních dvou plemen, ale je pro chovatele motivační vzpruhou.

Druhou prioritou je zajištění odpovídajícího pracovního využi-
tí koní českého norika, především v oblasti lesního hospodářství. 
Už v letošním roce byl Ministerstvu zemědělství i Lesům České 
republiky předán rozsáhlý písemný materiál týkající se využití 
koní v této oblasti, který by mohl řešení problému s prací koní 
v lese napomoci. Proběhlo také školení na téma „Šetrné těžební 
zásahy s využitím chladnokrevných koní“ v Kostelci na Černými 
lesy určené pro pracovníky a studenty lesnických škol a doplněné 
i praktickou ukázkou práce koně v terénu.
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Třetí oblastí je vzdělávání chovatelů, které považujeme za roz-
hodující pro zvýšení chovatelské úrovně i úrovně šlechtění pleme-
ne. V roce 2022 proběhla dvě taková školení, první zaměřené na 
šlechtění českého norika a šlechtitelské postupy, druhé na prá-
ci s chladnokrevnými koňmi v lese. Obě tato školení zahrnovala 
i praktickou část včetně ověření znalostí. Tato školení byla pořá-
dána ve spolupráci s Českou společností hipologickou a účastnící 
obdrželi potvrzení o jejich absolvování.

Nové zkoušky výkonnosti hřebců

Zkoušky výkonnosti nově hrají roli předvýběru a 60denní test 
není podmínkou pro licentování budoucích plemeníků českého 
norika. Po ZV se určí termín a místo fi nálního výběru, kde se 
sejdou všichni předvybraní hřebci a budou přezkoušeni před vše-
mi členy Rady plemenné knihy českého norika. 

Na členské schůzi při výstavě Země Živitelka 2022 se chovate-
lé shodli na termínu 23. září v Krevlickém Dvoře pro druhou část 
nového konceptu ZV.

Výběr měl obnášet opětovné předvedení na ruce, test charak-
teru a základního vychování (schopnost stát v klidu, zvednutí 
nohou, zacouvání, kontrola zubů apod.) a nakonec se přešlo na 
zátěžovou zkoušku, která měla imitovat situace, se kterými se 
v běžném životě měl setkávat norický hřebec, jakožto pracovní 
plemeno. Všechny součásti provedou koně v jednospřeží, aby byl 
vidět pouze výkon zkoušeného hřebce. 

Zkouška se skládala ze zápřeže ve voze v terénu na cca 2km 
trati, kde se hodnotila ochota zabrat a táhnout do/z kopce, včetně 
zastavení a opětovného rozejití apod. Po vypřažení se hřebcům 
měřil tep. Po pětiminutové pauze proběhlo druhé měření tepu. 
Puls se měří dvoufázově za účelem zjištění kondice a schopnosti 
se uklidnit po práci. Hřebci poté v zápřeži museli splnit parkuro-
vou zkoušku a následně se zapřahali i do klády. Při této části byl 
kurz jako pro parkur, v překážce 5 se přepřáhl ze silnějšího kon-
ce klády na tenčí a dokončil parkur. Hřebec podstoupil i zápřež 
v saních, která byla podobná původním ZV, musel třikrát zastavit 
a znovu zabrat a rozejít se.

Při úterních ZV v Zemském hřebčinci v Písku nebyl předvybrán 
ani jeden ze 7 hřebců (3 N, 4 ČMB). Zkoušky pokračovaly 21. září 
na Krevlickém Dvoře, kde se předvybral dvouletý norický hřebec 
45/806 Radegast (*29.05.2022, po 2450 Rapan, z matky 35/436 
Lucie po 2691 Streimur), majitele a chovatele Josefa Teplého.

Tento hnědák se o dva dny později předvedl před RPK N (doc. 
Ing. M. Maršálek, CSc, J. Zasadil, Ing. J. Rajšlová, T. Janda, P. 
Rittich). Rada se usnesla, že hřebec splnil všechny podmínky 
výběru do hlavní plemenné knihy hřebců a od sezóny 2023 bude 
k dispozici chovatelům.
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Přeměření pěti a sedmiletých plemeníků

Začátkem listopadu proběhlo poprvé přeměření a popsání ple-
meníků, kteří v roce 2022 dosáhli pěti nebo sedmi let, podle nově 
schváleného ŠP. 

Jednalo se o sedm hřebců (2698 Frodo, 2704 Gatsby z Ostřetí-
na, 2449 Nanuk, 2701 Noddy, 2690 Nugi ze Sukorad, 2450 Rapan, 
2443 Venouš). Hodnotící komise měla stabilní složení – doc. Ing. 
Miroslav Maršálek, CSc., Jiří Zasadil, Ing. Alžběta Matušková. 

U mnoha hřebců byla komise velmi příjemně překvapená sta-
vem hřebců v porovnání s dřívějším stavem. U žádného koně se 
stav nezhoršil. 

Všichni plemeníci byli ve skvělé kondici, odpovídajícím výživ-
ném stavu a evidentně i psychicky v pohodě. Stav hřebců je jen 
důkazem skvělé práce držitelů a majitelů, kteří evidentně jeví 
zájem nejen o fyziologické potřeby, ale berou ohled na celkovou 
úroveň welfare. 

Míry hřebců byly odpovídající a nezklamali ani v celkovém 
bodovém hodnocení.
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2698 Frodo (*25.05.2017) po 1594 Falstr z 34769 Sága po 657 
Tango

Chovatelka: D. Kodadová  Majitel: RANOVA s.r.o.
Držitel: M. Ledyak, Ohnišťany

KVH KVP OH Ohol Vhř Vkř Vko ŠR
159 170 209 24,5 149 158 147 52

ŠHR PŠP SŠP DéP ŠDT VKhr ŠDT/KVH
52 57 56 60 167 81 1,050

Slovní popis:
Středně mohutný ušlechtilý hřebec v dobrém typu. Středního 

rámce, méně hluboký, velmi široký. Ušlechtilá hlava na vysoko 
nasazeném, středně dlouhém krku. Kratší hřbet, delší bedra a pev-
ná horní linie. Mírně skloněná záď. Pravidelný postoj končetin. 
Pohyb méně prostorný, pravidelný. Živější temperament a dobrý 
charakter. Hřebec pracuje v lese a je v dobrém výživném stavu.

Body
Plemenný typ a pohlavní výraz 8
Hlava 8,5
Krk 8,5
Stavba těla 8,5
Přední končetiny 7,5
Zadní končetiny 7,5
Krok 6
Klus 7
Temperament 8
Charakter
CELKEM 78 :10 = 7,8:10 = 7,8

2704 Gatsby z Ostřetína (*06.04.2022) po 1228 Gambit 
z 26/34 Barunka po 683 Gospe

Chovatel: Z. Janda  Majitel: ZH Písek s.p.o.

KVH KVP OH Ohol Vhř Vkř Vko ŠR
170 183 212 28,5 160 170 160 55

ŠHR PŠP SŠP DéP ŠDT VKhr ŠDT/KVH
52 63 61 62 184 87 1,082

Slovní popis:
Dostatečně mohutný hřebec velkého rámce, přitom ušlech-

tilý, harmonický, s dobrým pohlavním výrazem. Lehčí hlava na 
velmi dlouhém klenutém krku. Pevná horní linie, více skloněná 
a nepříliš skloněná dlouhá záď. Korektní postoj končetin. Pružný 
pravidelný pohyb v kroku i klusu. Klidný, vyrovnaný charakter 
a klidný temperament.

Body
Plemenný typ a pohlavní výraz 7
Hlava 8
Krk 9
Stavba těla 8,5
Přední končetiny 8
Zadní končetiny 8
Krok 8
Klus 8
Temperament 9
Charakter
CELKEM 82,5 :10 = 8,25:10 = 8,25
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2449 Nanuk (*23.03.2015) po 1441 Nero Bečvanský z 43/235 
Nasťa po 964 Schifon

Chovatel: Hřebčín Jeníkov v.o.s.
Majitel: V. Freiman, Hostokryje

KVH KVP OH Ohol Vhř Vkř Vko ŠR
166 178 228 27,5 157 170 156 58

ŠHR PŠP SŠP DéP ŠDT VKhr ŠDT/KVH
57 65 67 63 174 84 1,048

Slovní popis:
Velmi mohutný, kostnatý, přitom ušlechtilý hřebec velkého 

rámce. S menší hlavou na středně dlouhém, klenutém a vysoko 
nasazeném krku. Kratší kohoutek, středně dlouhý hřbet s dobrou 
horní linií a výrazně osvalenou kulatou zádí. Přední končetiny 
korektní se šikmo postavenou lopatkou. Na zadních končetinách 
náznak lymfatického hlezna, vlhké nohy v rousech, mírně měkčí 
spěnky a plošší kopyto. Živý temperament, dobrý charakter.

Body
Plemenný typ 
a pohlavní výraz 9
Hlava 8,5
Krk 9
Stavba těla 8
Přední končetiny 8
Zadní končetiny 7,5
Krok 7
Klus 8
Temperament 8
Charakter
CELKEM 82 :10 = 8,2:10 = 8,2

2701 Noddy (*27.03.2022) po 1837 Neugot z Borčic z Neugot 
z Netolic I-59/Odesa po 3414 Nuget z Podolia

Chovatelka: L. Hrušková  Majitel: J. Šupita
Držitel: L. Bednář, Líšnice

KVH KVP OH Ohol Vhř Vkř Vko ŠR
162 176 208 28,5 151 162 148 54

ŠHR PŠP SŠP DéP ŠDT VKhr ŠDT/KVH
53 61 61 62 173 83 1,068

Slovní popis:
Velmi typický, dostatečně ušlechtilý, středně mohutný, ale 

kostnatý hřebec v dobrém typu. Delší obdélníková hlava s výraz-
ným okem, středně dlouhý a středně nasazený klenutý krk. Delší, 
pevná horní linie. Dlouhá skloněná záď. Končetiny silné, kostna-
té, vpředu mírně sbíhavý postoj, patrný i v pohybu. Vzadu str-
mější spěnka i kopyto. Pohyb pružný, prostorný, zvláště v kroku. 
Klidný temperament a výborný charakter.

Body
Plemenný typ 
a pohlavní výraz 9
Hlava 9
Krk 8
Stavba těla 9
Přední končetiny 7
Zadní končetiny 7
Krok 8
Klus 7
Temperament 9,5
Charakter
CELKEM 83 :10 = 8,3:10 = 8,3
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2690 Nugi ze Sukorad (*05.05.2017) po 1227 Nugát z 35/432 
Lada po 2691 Streimur

Chovatel: Ing. T. Calta Majitel: ZH Tlumačov s.p.o.
Držitel: R. Žák, Vesce

KVH KVP OH Ohol Vhř Vkř Vko ŠR
163 177 214 27,5 151 162 146 55

ŠHR PŠP SŠP DéP ŠDT VKhr ŠDT/KVH
52 61 60 59 173 83 1,061

Slovní popis:
Norický hřebec ve starém typu, mohutný, kostnatý, nepříliš 

široký, ale dostatečně hluboký. Těžká obdélníková hlava na střed-
ně dlouhém, klenutém krku. Delší kohoutek, pevná horní linie 
a dostatečně dlouhá, více skloněná záď. Strmá lopatka, kostnaté 
končetiny s postojem vpředu lehce sbíhavým a plochými kopyty. 
Méně kvalitní rohovina kopyt. Pohyb pravidelný, prostorný a pruž-
ný, obzvláště v klusu. Klidný temperament a dobrý charakter.

Body
Plemenný typ 
a pohlavní výraz

8,5

Hlava 7
Krk 8
Stavba těla 8
Přední končetiny 6,5
Zadní končetiny 7,5
Krok 7
Klus 8
Temperament 9
Charakter
CELKEM 78,5 :10 = 7,85:10 = 7,85

2450 Rapan (*25.03.2015) po 2769 Ramnes z Planka-Pamina 
po Hofmarkt Vulkan XVI

Chovatelka: Z. Juráňová
Majitel: T. Jedlička, Divišov

KVH KVP OH Ohol Vhř Vkř Vko ŠR
165 180 219 27 154 166 159 57

ŠHR PŠP SŠP DéP ŠDT VKhr ŠDT/KVH
52 63 61 62 182 82 1,103
Slovní popis:
Typický norický hřebec staršího typu, mohutný, široký, se sil-

nou kostrou. Těžší klínovitá hlava, kratší vysoko nasazený krk, 
krátký kohoutek, středně dlouhý hřbet a delší bedra. Dobře utvá-
řená štěpěná záď s kratší kostí křížovou. S pravidelným posta-
vením končetin, s méně kvalitní rohovinou kopyt. Pohyb pruž-
ný, prostorný, zvláště v kroku. Klidný, vyrovnaný temperament 
a dobrý charakter.

Body
Plemenný typ 
a pohlavní výraz 8,5
Hlava 8
Krk 7
Stavba těla 8
Přední končetiny 7,5
Zadní končetiny 7,5
Krok 8
Klus 7,5
Temperament 8
Charakter
CELKEM 78,5 :10 = 7,85:10 = 7,85
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2443 Venouš (*18.04.2015) po 1155 Vespan z 26/771 Lucerna 
po 444 Neugot I-20

Chovatel: V. Tomek  Majitel: ZH Písek s.p.o.
Držitel: L. Musil, Krevlický Dvůr

KVH KVP OH Ohol Vhř Vkř Vko ŠR
164 175 211 27 154 162 145 67

ŠHR PŠP SŠP DéP ŠDT VKhr ŠDT/KVH
55 53 61 61 165 82 1,006
Slovní popis:
Velmi typický dostatečné mohutný a středně široký hřebec 

kratšího rámce. Ušlechtilá hlava s výrazným okem na delším kle-
nutém a vysoko nasazeném krku. Kratší kohoutek a hřbet, delší, 
dobře vázaná bedra. Dlouhá skloněná záď, štěpená. Pravidelný 
postoj končetin s dobře utvářenými kopyty s kvalitní rohovi-
nou. Pružný, pravidelný a prostorný krok, výraznější v klusu. 
Přiměřeně klidný temperament a vynikající charakter.

Body
Plemenný typ 
a pohlavní výraz 8
Hlava 8,5
Krk 9
Stavba těla 8
Přední končetiny 8
Zadní končetiny 8
Krok 8
Klus 8,5
Temperament 9
Charakter
CELKEM 85 :10 = 8,5:10 = 8,5

Lineární popis a hodnocení hříbat
a naskladnění soukromé odchovny

Rok 2022 byl i premiérou pro lineární popisy a hodnocení hří-
bat podle nového ŠP. 

Popisována a hodnocena byla hříbata na svodech, u chovatelů 
i při naskladnění odchovny. První hromadné hodnocení proběhlo 
na Jihočeské přehlídce klisen a klisen s hříbaty. Ráno před pře-
hlídkou byl uspořádán svod, při kterém bylo popsáno a zhodno-
ceno pět hříbat. U chovatelů pak bylo změřeno několik klisniček 
a opravdu jen pár hřebečků. Celkově je nutno uznat, že letošní 
ročník se velmi povedl. Hříbata měla silnou kostru, pěkné osva-
lení a dobrou kondici.

Problematika odchoven příslušících k hřebčincům se praktic-
ky vyřešila sama, jelikož ZH Písek naskladnil opět pouze jednoho 
norického hřebečka, což z chovatelského hlediska postrádá smy-
sl. Ale naštěstí se konečně naskytla příležitost k soukromému 
odchovu. 

V listopadu tedy proběhlo ofi ciální naskladnění hřebečků 
do odchovny ve Svatoslavi, kam se přesunul L. Musil, původně 
z Krevlického Dvora. Naskladnilo se pět hřebečků a při té pří-
ležitosti se vyfotili, udělal se lineární popis, hodnocení a měření. 
Tato data poslouží jako výchozí pozice pro sledování vývoje těchto 
koní do budoucna. 

Naskladnění hřebečci dosahovali při hodnocení v průměru 7,7 
bodu (vývin 7,5 bodů; plemenný typ a pohlavní výraz 7,8 bodu; 
exteriér 7,9 bodu; temperament a charakter 7,7 bodu). Tyto hod-
noty vypovídají o kvalitě ročníku 2022 a dávají naději, že v této 
skupině roste budoucí plemeník.
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64/41 Dexter (*25.03.2022) po 1334 Direkt z 71/727 Nenci po 
1152 White Tiger

Chovatelka a majitelka Z. Juráňová

43/50 Elán (*13.03.2022) po 2443 Venouš z 43/608 Etna po 
1331 Sargon

Chovatel a majitel Hřebčín Jeníkov v.o.s.

43/48 Raf (*25.03.2022) po 1443 Venouš z 43/350 Rada po 946 
Tann-Sedrik

Chovatel a majitel Hřebčín Jeníkov v.o.s.

13/101 Safír (*04.04.2022) po 1706 Scheron z Neugot z Netolic 
I-59/Odesa po 3414 Nuget z Podolia

Chovatelka L. Hrušková  Majitelka Z. Juráňová
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13/111 Scheron z Hvozdna (*19.02.2022) po 1706 Scheron 
z 13/625 Zuzi po 1334 Direkt

Chovatel J. Zasadil  Majitelka Z. Juráňová

Zápis z jednání RPK N 
dne 3. 12. 2022 ve Zdeslavi

Přítomni: T. Janda, J. Zasadil, Ing. J. Rajšlová, P. Rittich, doc. 
M. Maršálek

Hosté: Ing. A. Matušková,  

Program:
1. Informace o posouzení N hřebců v 5 a 7 letech
2. Naskladnění hříbat do odchovu ve Svatoslavi (Velká Bíteš)
3. Informace o výsledcích reprodukce N v roce 2021 a 2022
4. Zajištění registrace hříbat a zápisu klisen v roce 2023
5. Různé

Ad 1. Informace o posouzení N hřebců v 5 a 7 letech
Byli přeměřeni a posouzeni následující hřebci: 
Ročník 2017 = 2704 Gatsby z Ostřetína (Písek), 2698 Frodo 

(Ledyak - Ohnišťany), 2701 Noddy (Bednář - Líšnice), Nebyl posou-
zen hřebec 2807 Frolík (Oldřiška) který byl prodán do zahraničí.

Ročník 2015 = 2949 Nanuk (Freiman .Hostokryje), 2690 Nugi 
ze Sukorad (Žák - Vesce), 2450 Rapan (Jedlička - Divišov), 2443 
Venouš (Musil – Krevlice).

Všichni hřebci byli ve velmi dobrém výživném a zdravotním 
stavu. Komise hodnotila pozitivně jejich charakter a temperament. 
Výsledky byly předány v elektronické podobě ÚEK ve Slatiňanech 
a detailní informace budou uvedeny v ročence Svazu.

RPK N připomíná majitelům a držitelům hřebců nutnost:
1. Průběžně evidovat jednotlivá připouštění a ostatní události 

v evidenční knize hřebce (modrý sešit), která bude doprovázet 
hřebce po celý život.

2. Včas odevzdat vyplněný připouštěcí rejstřík - nejlépe do konce 
září.

3. Zároveň zaslat na ASCHK žádost o licenci hřebce na příští rok.
Ad 2. Naskladnění hříbat do odchovu ve Svatoslavi (Velká Bíteš)

Dne 2. 11. 2022 proběhlo komisionální naskladnění hřebeč-
ků do odchovny ve Svatoslavi. Členové komise (J. Zasadil, Ing. 
Matušková a doc. Maršálek) změřili a posoudili následující hře-
bečky: 43/50 Elán (2443 Venouš, 43/608 Etna) 7,6 bodu, 
43/48 Raf ( 2443 Venouš, 43/350 Rada) 7,7 bodu
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54/41 Dexter (1334 Direkt, 71/727 Nenci) 7,6 bodu
13/101 Safír (1706 Scheron, Neugot z Netolic 1/59/Odesa) 7,2 
bodu
13/111 Scheron z Hvozdna (1706 Scheron, 13/625 Zuzi) 7,8 bodu
52/37 Neron (1441 Nero Bečvanský, 51/949 Lucka) 3,5 + 4 body
64/55 Kato (2810 Barney, 65/719 Kamelie) 4 + 3 body

Bodové hodnocení bylo v souladu s Řády plemenné knihy jed-
notlivých plemen (N, SN. ČMB).

Ad 3. Informace o výsledcích reprodukce N v roce 2021 
a 2022

Lesy České republiky s.p. poskytly pro podporu reprodukce koní 
českého norika v letošním roce Svazu chovatelů a přátel norika dar 
ve výši 250 000 Kč. Tyto prostředky byly rozděleny mezi chovate-
le hříbat, která byla evidována Ústřední evidencí koní ke dni 15. 
11. 2022  takových hříbat bylo 50. Svaz opakovaně upozorňoval 
chovatele, že je nutné, aby hříbata byla evidována do tohoto data, 
přesto zřejmě některá hříbata v tomto seznamu chybí a chovatel 
tudíž nedostal podporu 5 000 Kč. Příkladem může být hřebec 5441 
Dexter. To ukazuje, že v některých případech pracovník regis-
trující a označující hříbata nezaslal včas podklady do ÚEK ve 
Slatiňanech a chovatel tím zbytečně přišel o fi nanční podporu.

Z letošních 50 hříbat je nejčastějším otcem hříbat 2443 
Venouš (9 ks), 4 hříbata se narodila po hřebcích 2203 Šimon, 
1706 Scheron, 2585 Glen a 1334 Direkt.

Ke stejnému datu (15. 11. 2022) byly odevzdány připouštěcí 
rejstříky 18 hřebců z celkového počtu 37 zapsaných v seznamu 
hřebců na rok 2022. Znamená to, že u 19 hřebců k tomuto dni 
nemáme údaje o připouštění. Rada plemenné knihy doporu-
čuje zvážit u těchto hřebců udělení licence na rok 2023, pro-
tože zřejmě nejsou v plemenitbě využíváni a pro jejich maji-
tele je zaplacení licence na následující připouštěcí období 
zbytečným výdajem fi nancí.

Z hřebců o kterých jsou podklady k dispozici byli nejčastě-
ji využiti v plemenitbě 2450 Rapan (12 klisen) a 1706 Scheron (12 
klisen), následuje 1837 Neugot z Borčic (11), 2205 Vielto Vulkan 
VXIII (9) a 1273 Zentus Schaunitz XVI (8). Počet klisen zapuštěných  
v letošním roce je podle těchto údajů k 15. 11. 2022 celkem 100. 

Pro přehlednost přikládáme tabulku aktualizovanou ke dni 
28. 11. 2022 dle podkladů ASCHK včetně doplněných hřebců od 
15. 11. (+)

Výsledky připouštění hřebců českého norika ke dni 28. 11. 2022
Hřebec n K Majitel - držitel

1 2601 Zero vrbický Šupita – Novotný M.
2 2449 Nanuk Frieman
3 1273 Zentus Schaunitz XVI 8 Smolík (RN)
4 2704 Gatsby z Ostřetína Písek - (Inseminace)
5 1445 Streit Písek
6 1837 Neugot z Borčic 11 Koutný (SN)
7 2690 Nugi ze Sukorad 4 Tlumačov – Žák
8 2920 Vesnar Juráňová - Žák
9 2921 Zekon 1 Ranova - Presl
10 1155 Vespan 3 Písek - Garguláková
11 2204 Frigo Procházka
12 1152 White Tiger 2 Procházka  (+)
13 2203 Šimon 4 Písek - Janda
14 1705 Šumík 3 Písek - Jandová
15 2799 Streit z Hvozdna 4 Písek - Rittich
16 729 Dir 6 Calta
17 2583 Wonderful 2 Diblíček
18 2585 Glen 6 Kodadová
19 2805 Frolík Oldřiška  (v listopadu 

prodán do zahraničí)
20 2919 Vaitar Oldřiška
21 2910 Biskup Tlumačov – Ledyak (SN)
22 2698 Frodo Ranova - Ledyak
23 2665 Nikon 4 Písek – Dolní Jelení  (+)
24 2804 Spartakus 3 Dolní Jelení  (+)
25 964 Schifon Švédová - Boháč
26 2701 Noddy 4 Šupita - Bednář
27 2450 Rapan 12 Jedlička
28 1706 Scheron 12 Písek - Musil
29 2443 Venouš 1 Písek – Musil  (+)
30 2318 Wendelín Písek - Musil
31 2980 Nick Tlumačov – Vrba (SN)
32 1952 Galvas Šíma (SN)
33 2062 Basango Tlumačov – Blizňák (SN)
34 2584 Fantom 3 Ranova - Bambuch
35 2205 Vielto Vulkan XVIII 9 Bambuch (NR)
36 1334 Direkt 7 Písek - Juráňová
37 2061 Bertold Syslo (SN)

164 Hubír z Ostřetína 1 (Matouš Dufek) - Inseminace
CELKEM 110
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Ad 4. Zajištění registrace hříbat a zápisu klisen v roce 2023
Na základě výzvy ASCHK k podání nabídek na registraci 

a označování koní se RPK N dohodla, že i v souvislosti s výše uve-
denými zjištěními bude nejvhodnějším řešením, když Svaz zajistí 
registraci hříbat českého norika vlastními prostředky a vlastními 
pracovníky. V roce 2021 byli vyškoleni členové svazu pro tuto čin-
nost a mají odpovídající kvalifi kaci a oprávnění ve smyslu pleme-
nářského i veterinárního zákona.

Abychom snížili náklady za cestovné, které hradí chovatel, 
bude registrace hříbat provedena ve dvou termínech (srpen 
a říjen), které budou chovatelům včas oznámeny a náhrada ces-
tovného bude rozdělena mezi chovatele podle počtu km ujetých 
za příslušný den. Samozřejmě na základě požadavku chovatelů 
bude registrace hříbat provedena i mimo tyto termíny s tím, že 
chovatel hříběte platí celé cestovné. Podle vyhlášky 136/2004 Sb. 
je nutno zaregistrovat hříbě do 28 dnů od požadavku chovatele 
na registraci.

Zápis klisen po plemenné knihy včetně změření, lineární-
ho popisu a posouzení bude zpracován členy komise při zkouš-
kách výkonnosti. RPK N upozorňuje chovatele, že klisna, kte-
rá neabsolvuje zkoušky výkonnosti, je podle schváleného 
Šlechtitelského programu pro plemeno český norik zařaze-
na do pomocné plemenné knihy klisen (PPKK) a nemůže být 
matkou plemenného hřebce. Pokud chce chovatel mít klisnu 
zařazenou ve vyšším oddílu PK – v plemenné knize klisen (PKK) 
nebo hlavní plemenné knize klisen (HPKK) musí klisna úspěšně 
absolvovat zkoušky výkonnosti klisen. Na zařazení klisny do 
HPKK je požadavek nejméně 8,0 bodu za exteriér i výkon-
nost, přičemž žádný z dílčích ukazatelů nesmí být nižší 
než 7,0 bodu. Z 12 klisen, které v letošním roce složily zkoušku 
výkonnosti byly takové pouze 3 a to 14/191 Stela (8,65 a 8,44) 
– majitel MVDr. Miroslav Špírek, 25/429 Rose Beri (8,05 a 8,47) 
– majitel Václav Dufek a 13/194 Dorka (8,35 a 8,0) – majitel Pavel 
Hubený.

Ad 5. Různé
1. Rada plemenné knihy N, po prostudování původu klisny 

13/194 Dorka, rozhodla dne 11. listopadu 2022 v souladu 
s bodem 4 a bodem 10 Šlechtitelského programu plemene čes-
ký norik o jejím přeřazení do plemenné knihy klisen (PKK). 
Zdůvodnění: Uvedená klisna má v celém rodokmenu uvede-
ny rakouské norické hřebce a její prababička, jejíž původ není 

doložen, je v norickém typu s tělesnými rozměry odpovídající-
mi současným požadavkům na českého norika.

2. Zájemci o označování, registraci a hodnocení koní českého 
norika dodají do 10. 12. 2022 předsedovi Svazu (stačí v elek-
tronické formě):
a) Vyplněnou přihlášku s podpisem
b) Kopii dokladu o vzdělání
c) Kopii dokladu o způsobilosti k výkonu odborných veterinár-

ních činností
d) Doklad o trestní bezúhonnosti
3. Nabídka prodeje vyřazených koní do Polska  - 

U chladnokrevných koní je současná cena 8 zlotých za 1 kg 
živé hmotnosti, což se při současném kurzu asi 40 Kč (1 zlotý 
= 5,2 Kč). U hříbat je příplatek 1 až 2 zloté.
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Výsledky kontroly dědičnosti 
v chovu českého norika
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94 Ročenka 2023

Návrh plánu činnosti SCHPN na rok 2023

14. 1. 2023 Členská schůze svazu – Humpolec - Rozkoš M

25. 3. 2023 Školení – popis zevnějšku 
a hodnocení koní – Dolní Jelení JH +M

20. 4. 2023 Valná hromada ASCHK – Tři věžičky Jihlava ASCHK
22. až 26. 
4. 2023 Národní výstava hospodářských zvířat Brno ASCHK

6. 5.2023 Zápis a zkoušky výkonnosti 
klisen Svatoslav (Velká Bíteš) Lu

13. 5. 2023 Třídění hříbat N Svatoslav (Velká Bíteš) Lu

17. 6. 2023 Zápis a zkoušky výkonnosti Bezvěrov P

24. 6. 2023 Myslivecké slavnosti Ohrada (Hluboká) L

8. 7. 2023
Výstava N koní 
+ soutěž v ovladatelnosti v kládě 
– Dubina  - Lučiny (Karlovy Vary)

P

28. 7. 2023
Výstava 3letých klisen a hříbat, 
Zápis a zkoušky výkonnosti
(Písek nebo Planá u ČB.)

L

4. 8. 2023 ZV klisen – Karlovy Vary P

12. 8. 2023 Soutěže chladnokrevných koní Vesce RŽ
24 až 29.8. 

2023
Země Živitelka výstava 
všech kategorií koní a ukázka práce M

26. 8. 2023 Výstava N koní 
všech kategorií s veřejným hodnocením L

26. 8. 2023
Členská schůze svazu, 
přijímání nových členů 
– Výstaviště Č. Budějovice od 15:00 hod

M

14. až 17. 
9. 2023 Výstava a show Kůň 2023 – Lysá nad Labem ASCHK

19. 9. 2023 Zkoušky výkonnosti hřebců - Písek ASCHK

20. 9. 2023 Zkoušky výkonnosti hřebců - Svatoslav ASCHK

21. 9. 2023 Zkoušky výkonnosti hřebců - Tlumačov ASCHK

22. 9. 2023 Výběr N hřebců do plemenitby Svatoslav M + Lu

7. 10. 2023 Třídění hříbat Svatoslav Lu

14. 10. 2023 Den za obnovu lesa 
– polesí Hluboká nad Vltavou J + L

11. 11. 2023 Hubertská mše – Hluboká nad Vltavou J + L


