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Z pověření ing.V.Luky reaguji na vaši žádost o uvolnění DNA profilů plnokrevných klisen. 
DNA profily plnokrevných klisen Vám nemůžeme poskytnout, nikoliv však z neochoty, ale z níže 
uvedených důvodů : 
 Česká plemenná kniha A 1/1 je mezinárodně uznaná ( má status „approved“) a jako taková je 
nucena dodržovat Mezinárodní dohodu o chovu a dostizích a pravidla, stanovená ISBC pro uznané 
plemenné knihy. Tato pravidla nás mimo jiné zavazují dodržovat zvláštní režim při pohybu a poskytování 
DNA profilů plnokrevných koní a využívat k testacím pouze jednu smluvně zajištěnou laboratoř, v našem 
případě laboratoř imunogenetiky ČMSCH a.s. Součástí výše zmíněných pravidel je zákaz poskytování 
DNA profilů majitelům koní a neuznaným plemenným knihám. Výměna DNA profilů A 1/1 musí probíhat 
pouze mezi autoritami uznaných plemenných knih, nikoliv mezi laboratořemi. Laboratoř ČMSCH je 
smluvně vázána dodržovat námi požadované postupy především při identifikaci testovaných koní a je 
informována o tom, že majitelům vydávané protokoly o testaci či ověření původu A 1/1 koní nesmí 
obsahovat DNA profil testovaných zvířat. Česká plemenná kniha A 1/1 akceptuje k ověřování původu A 
1/1 hříbat pouze testy provedené touto laboratoří, popřípadě využívá DNA profily získané v rámci 
mezinárodní dohody ze zahraničí .  
 Konkrétní profily nejsou s výjimkou importovaných koní uloženy na JCČR, ale v databázi 
laboratoře imunogenetiky. Takže i v případě, že bychom hodlali porušit závazné předpisy a profily uvolnili, 
nemůžeme Vám tyto vydat, natož účtovat poplatek za službu, kterou neprovádíme. Rád bych u této 
příležitosti zmínil praktickou součást této situace. I v případě, že by JCČR svolil k uvolnění DNA profilů, je 
zhotovení a vytištění profilu laboratoří zpoplatněno, a to částkou 500,- Kč + DPH. To je – jak se domnívám 
– částka, která přesahuje cenu nové testace klisny ve Vámi využívané laboratoři  LAMGen. Proto námi 
doporučovaná varianta testace jak hříběte, tak matky v Brně, je skutečně variantou pro chovatele 
výhodnější. V případě testace teplokrevného hříběte v Laboratoři imunogenetiky ČMSCH, je profil matky 
k dispozici. 
  

Rád bych zde ještě shrnul následující informace, týkající se původu genetických typů 
plnokrevných koní.  

1. Profily získané ze zahraničí – majitel importovaného koně za něj neplatí. Zde jsme 
jednoznačně vázáni povinností nevydat profil nikomu jinému než zahraniční uznané PK. 

2. Profily získané pro potřeby ověření původu hříbat – test platí aktuální majitel hříběte, 
avšak v době, kdy je toto hříbě zařazováno do chovu, je z 90 % majitel koně odlišný. 
Navíc u vybraných klisen hradí testaci JCČR, nikoliv majitel, v každém ročníku se to 
týká zhruba 30 % hříbat. Tento test je pochopitelně vázán na využití koně v rámci PK A 
1/1. 

3. Ne všechny klisny, zařazované do chovu slovenského teplokrevníka, mají stanoven 
DNA profil. Ověřování původu jako podmínku zápisu do PK A 1/1 je praktikováno od 
r.1992. Až do r.2000 včetně bylo však prováděno na základě polymorfních znaků 
krevním testem. Od r.2001 jsme přešli na DNA testaci, takže klisny, narozené před 
r.2001, které od r.2001 neměly plnokrevné hříbě, mají pouze krevní test, neboť nebyl 
důvod klisny přetestovávat. 

Žádáme Vás, abyste v tomto smyslu informovali své chovatele, kteří po nás vydání testů 
požadují a nezřídka nás nevybíravým způsobem atakují . 
 
 
S přátelským pozdravem: 
 
    Ondřej Plachý, JCČR 


