
Výroční zpráva stavu uznaného plemene arabský kůň 2015-2016 

Plemenná kniha je od roku 2010 určena pro čistokrevné arabské koně (A), kteří nesplňují 

svým rodokmenem požadavky na plnokrevného araba OX, t.j. nemají všechny předky 

plnokrevné (OX) a ani nemají příslušnost k rodinám resp. k zakladatelským klisnám, 

pocházejícím z bývalých     c. a k. rakousko – uherských hřebčínů Bábolna (Hu) a Radovec 

(Ru), což je základní celosvětově platný požadavek příslušnosti k Plemenné knize Shagya 

araba (ShA) a rovněž pro jedince z PK ShA, kteří mají ve IV. generaci předků více než 9 OX 

předků (ze 16), což je další  celosvětově platný požadavek příslušnosti k PK ShA.    

Hlavním a nezbytným předpokladem pro příslušnost k PK „arabský kůň“ (A) je čistokrevný 

arabský původ a to v 6. generaci předků, který je dán Řádem PK, ta se mimochodem 

původně jmenovala – „čistokrevný arabský kůň“. Samozřejmostí je korektní tělesná stavba, 

typická pro arabské koně. Uznáním této samostatné PK A byly vyřešeny problémy zařazení 

jedinců, kteří nesplňovali výše zmíněné rodokmenové podmínky v ČR dříve založených resp. 

uznaných dvou plemenných knih ShA a OX. Chovným cílem je mnohostranně výkonný, 

vytrvalý, konstitučně tvrdý ušlechtilý a dlouhověký arabský kůň střední velikosti čtvercového 

popřípadě mírně obdélníkového rámce s živým temperamentem, s důrazem na dobré 

charakterové vlastnosti a s pevným zdravím. Jeho použití je jak pod sedlo jako rodinný a 

vyjížďkový kůň pro volný čas, ale také jako soutěžní pro klasické jezdecké sporty, zvláště pro 

distanční závody a i do lehké pracovní a kočárové zápřeže.   

V roce 2016 je dle ÚEK populace zatím tvořena 9 hřebci, 36 klisnami (HPK 6, PK 21 a PPK 6), 

ostatní 61, celkem to je 106 koní (oproti roku 2014 nárůst 30 koní). 

Šlechtitelský program je zaměřen na podchycení perspektivních jedinců, kteří neodpovídají 

svým původem výše uvedeným požadavkům ShA a OX a splňují daný standard plemene a 

kteří jsou zárukou udržení tohoto standardu v typických ukazatelích zevnějšku arabských 

koní. Působit v plemenné knize můžou vybraní hřebci obou zbylých uznaných plemen, kteří 

splňují standard plemene arabský kůň, hlavně v minimální KVH.  

O nějakém cíleném šlechtění tak, jak je tomu u ostatních podstatně četnějších plemen, 

jejichž plemenné knihy vede ASCHK ČR, nelze při tomto malém početním stavu zatím nadále 

uvažovat. Snahou šlechtění je tedy vzhledem k výše uvedeném stavu nadále udržet typ, 

charakter a využití plemene dle chovného cíle s důrazem na ušlechtilost, tvrdost a vytrvalost 

a také osvětou mezi laickými chovateli zamezit případnému vzniku křížení arabských koní 

s ostatními plemeny. 
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