
Zpráva ŠP arabský kůň 2020 

Plemeno arabský kůň (A) bylo v ČR uznáno jako poslední z arabských plemen, jeho početní stavy se 

udržují zatím na minimální úrovni. Pro většinu chovatelů je lukrativnější chovat již dříve v 90 tých 

letech v ČR uznaná tradiční plemena arabský plnokrevník (OX) či Shagya arab (ShA), jež jsou 

podpořena mnohaletým chovatelským odkazem předchozích generací u nás i ve světě a následným 

chovným využitím jejich produktů. Obě tato plemena tak mají celosvětově i u nás tvrdě dodržované 

požadavky na čistokrevnost a na zápis jedinců do těchto PK, dané WAHO a ISG (u OX plnokrevností 

všech předků de facto až k 5 zakladatelským klisnám Proroka Mohameda a u ShA příslušností k 

uznaným rodinám a max. počtem 9 OX předků ve IV. generaci). Do PK arabský kůň jsou tak zařazeni 

čistokrevní koně s arabským původem, kteří nesplňují výše uvedená specifická kriteria obou 

uznaných arabských plemen, tj oba rodiče nejsou plnokrevní (OX) a nebo konkrétní jedinec má více 

než 9 OX předků ve své IV. generaci. Avšak opodstatněnost existence této PK tkví v udržení důsledné 

čistokrevnosti chovaných jedinců. 

Chovným cílem tohoto plemene je, jak již bylo zmíněno, čistokrevný a všestranně výkonný, ušlechtilý, 

konstitučně tvrdý a dlouhověký arabský kůň střední velikosti a mírně obdélníkového tělesného rámce 

s dobrým charakterem, živým temperamentem, pevným zdravím a vytrvalostí, s použitím jak pod 

sedlo jako tzv. rodinný a vyjížďkový kůň (pro volný čas), soutěžní, popř. drezurní, pro distanční jízdy, 

tak i do lehčí pracovní a kočárové zápřeže. Díky klidnějšímu temperamentu v porovnání s 

plnokrevným arabem OX je spolu s ShA vhodný pro mládež a větší děti k provozování výše zmíněných 

sportovních činností.  

Početní stavy v roce 2020: 

Plemenní hřebci  

Počet hřebců je vzhledem k malé četnosti celé populace podobně jako v minulých letech dostatečný 

resp. předimenzovaný, v roce 2020 nebyl zařazen žádný a v PK arabského koně působilo stejně jako 

v předchozím roce 10 hřebců.  

Plemenné klisny  

V roce 2020 bylo v jednotlivých oddílech PK evidováno celkem 32 klisen (o 2 více, než v min. roce), 

HPK 14, PK 7, PPK 2 a 9 klisen zatím nezařazených (chybějící tělesné míry). V tomto roce pak byly 

nově zařazeny 2 klisny (1 do HPK, 1 PK a PPK žádná).  

Ostatní  

V této kategorii je evidováno celkem 53 jedinců. 

 V roce 2020 narozena 2 hříbata (1 hřebeček a 1 klisnička, v min. roce 0 narozených).  

Závěr  

Výše uvedený stav je v porovnání s předchozími roky v podstatě konstantní, početní stavy populace 

se mění jen minimálně. O šlechtění v pravém slova smyslu, jako u podstatně početnějších v ČR 

uznaných plemen, nejde nadále díky malým početním stavům hovořit. Hlavní snahou UCHS je nadále 

především udržet typ a charakter plemene dle chovného cíle a další, dá se říci úplně hlavní snahou, je 

také působit osvětou mezi laickými chovateli k udržení čistokrevnosti jedinců další populace při 

využití hřebců zařazených do Ústředního registru plemeníků a zamezit tak případnému vzniku 

kříženců arabských koní s ostatními plemeny, mnohdy i z jiných fylogenetických skupin.  
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