Huculský kůň české republiky – „fotokatalog"
Huculský kůň patří mezi malá horská plemena a je zahrnuto mezi genetické zdroje ČR jako
součást „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat
a mikroorganizmů ……. “ (dále jen NPGZ).
Jak jsme vás již informovali, uvedené skutečnosti byly motivem pro ACHHK, z.s.
k vytvoření barevného „fotokatalogu“ pro získání přehledu chovatelů o aktuálním stavu
a dostupných předcích huculského koně chovaného v České republice.
Cílem bylo vytvořit podmínky pro jisté posouzení exteriéru konkrétních jedinců,
především zařazených do NPGZ a dle dostupnosti umožnit provedení rekonstrukce
výrazných chyb exteriéru dle předků a být pomůckou při sestavování připařovacích
plánů. Šlo o to, umožnit při předpokládané stabilizační selekci plemene, zachování
maximální genové rozmanitosti, ale s minimalizací výskytu hrubých exteriérových vad.
V publikaci jsou zachycena dostupná zvířata od roku 2004 i nezařazené koně v NPGZ
pokud vykonávaly výkonnostní zkoušky.
Protože při pořízení dostupné „fotobanky“ starších až starých koní jsou zachycena zvířata
výrazně rozdílného věku, je na každém snímku zveřejněn datum, což spolu s uvedeným datem
narození umožňuje stanovení věku zvířete při pořízení fotografie.
Vlastní způsob pořízení snímků byl realizován zejména při, nebo bezprostředně po
výkonnostní zkoušce, případně při zápisu do PK, což neumožnilo optimalizovat prostředí,
ve kterém jsou snímky pořízeny. V řadě případů proto koně postrádají profesionální přípravu
katalogové úrovně zevnějšku (mnohdy po zpocení či zmoknutí apod.). Častá nemožnost
ovlivnění data získání fotografie způsobuje problémy s kvalitou a časovou vhodností
fotografie (někdy jde i o zimní období, nevhodné stádium osrstění apod.). Přesto se však
domníváme, že účel, k němuž jsou snímky pořízeny, lze naplnit. Snad jen dodejme, že
většina koní je fotografována po výkonnostní zkoušce ve třech až čtyřech letech, v tréninkové
kondici, zatímco hucul dospívá a získává chovnou kondici až do stáří 6 let. To je nutno
zohlednit při posouzení snímků koní.
Barevný „fotokatalog“ je vytištěn ve formátu A4 (253 stran). Obsahuje fotografie 20
aktuálních hřebců (ostatní již byli zveřejněny v barevném katalogu z roku 2004 a jeho
doplňku z roku 2006) a 253 klisen. U každého koně je zveřejněn třígenerační rodokmen
s případným uvedením čísla stránek fotografií předků, kteří jsou v katalogu zahrnuti.
Dále přinášíme základní tělesné rozměry, % původních huculských genů s mezinárodně
uznanou mateřskou rodinou a Wrightův koeficient F(x) (počítaný z páté generace předků),
což je pro připařování v malých populacích významné.
Počet vydaných katalogů je vzhledem k nákladnosti barevného tisku malý (cena 2 500.- Kč,
pro členy ACHHK sleva 1 000 Kč). V případě potřeby je možný dotisk. Autorem katalogu je
Ing. Jaroslav Jelínek CSc.
Pro názornost uvádíme v příloze příklad jedné klisny 85/31Beta:

