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1. Úvod 

Na území ČR realizují Lesy České republiky, s.p. samostatně nebo ve spolupráci s jinými 

subjekty několik záchranných programů na podporu biodiverzity živočichů (např. oborní 

chovy bílého jelena či kozy bezoárové, reintrodukce sokolů, orlů, tetřevů a tetřívků). Koza 

bezoárová (Capra aegagrus) se podle myslivecké statistiky řadí mezi nejméně početně 

zastoupenou spárkatou zvěř v ČR, na jejíž chov lze čerpat každoročně finanční příspěvek na 

základě dotací poskytovaných MZe ČR a je v současnosti u Lesů České republiky, s.p. 

chována v oboře Vřísek na LS Česká Lípa a od roku 2019 také v oboře Moravský Krumlov na 

LZ Židlochovice, kam bylo přivezeno celkem 19 ks z obory Vřísek. Koza bezoárová byla 

v oboře Vřísek vysazena v letech 1994 – 1996, po jejím odchytu spojeném se zánikem jejího 

chovu v oblasti Pálavských vrchů. Celkem bylo do této vybrané obory o celkové výměře 

139 ha převezeno 14 kusů, přičemž další část původní pálavské populace (12ks) byla 

odchycena pro zoologické zahrady v Liberci a Plzni. Záchranný chov kozy bezoárové na 

Českolipsku je z pohledu České republiky, ale i Evropy unikátní také tím, že jde o 

nejseverněji chovanou populaci této zvěře v Evropě. Jelikož je po předchozí domluvě na lesní 

správě umožněna zájemcům procházka oborou s možností prohlídky, těší se koza bezoárová 

poměrně značnému zájmu v celém regionu. Bohužel je její jedinečnost a popularita někdy na 

škodu. Jako příklad lze uvést upytlačení dvou jedinců v souvislosti s odvysíláním dokumentu 

o českolipské populaci v pořadu „Tisíc let české myslivosti“. 

Cílem předkládané zprávy je seznámit čtenáře s  výsledky výzkumu, který započal v roce 

2016 v rámci řešení projektu Grantové služby Lesů České republiky, s.p. Základním cílem 

prováděných prací bylo ověření potravní nabídky v oboře Vřísek, molekulárně-genetické 

analýzy mitochondriální DNA pro ověření druhové příslušnosti a pokračování 

mikrosatelitních analýz, jednání se zahraničními partnery pro získání ejakulátů 

z nepříbuzných samců pro „osvěžení krve“ vřísecké populace kozy bezoárové a v roce 2017 

také realizace první umělé inseminace od jednoho kozla původem z Turecka. V roce 2018 byl 

cílem monitoring druhové rozmanitosti a zastoupení dřevin, bylin a travin na kontrolních 

plochách umístěných v oboře Vřísek a provedení biochemického a hematologického vyšetření 

krve u vybraných jedinců chovaných koz bezoárových. Od roku 2018 přetrvává cíl zajištění 

ejakulátů z kozlů kozy bezoárové chovaných v Izraeli a následně asistovaná reprodukce 

vřísecké populace, nově případně moravskokrumlovské populace. 
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2. Literární přehled 

2.1 Biologie kozy bezoárové 

Podle LOCHMANA et al. (1979) se podle všech předpokladů může koza bezoárová dožít 

dvaceti a možná i více let. Sdružuje se do tlup, v nichž násobí své jemné smysly, mezi nimiž 

vyniká sluch, ale mají i výborný čich a zrak. V původním areálu rozšíření pomáhají tyto 

smysly kozám ke včasnému úniku před nebezpečím, přičemž největší představuje člověk. 

Unikají mu na bezpečnou vzdálenost, která se zkracuje v lokalitách, kde si kozy na člověka 

zvykly. COUTURIER (1962) uvádí, že na íránské straně Elbrusu kozy vůbec nejeví přílišný 

strach před lidmi a v okolí Kopet Dagu je jejich úniková vzdálenost přibližně 100 m.  

Tlupy koz bezoárových jsou různě velké podle hustoty populace. V zásadě je možné říci, 

že samice s mláďaty a mladí samci (někdy do věku 4. až 5. let) se drží dlouho pohromadě 

a vytvářejí tlupy o třech až sedmi kusech, někdy je v nich dokonce 20 – 30 kusů. 

DINNIK (1910) uvádí, že na Kavkaze (pokud ještě bylo zvěře bezoárové poměrně hodně) žilo 

v tlupách i 40, a dokonce i 90 kusů. Tyto velké tlupy bylo možné potkat častěji na podzim 

a v zimě. Nejsou to ovšem trvalé svazky, spíše je možné hovořit o náhodných společenstvech 

vzniklých na společných pastvištích ve společném ochranném zájmu, podle terénu a podobně. 

Při jakékoli příležitosti se velké tlupy rozpadají – ať již při nálezu nových pastevních 

příležitostí, nebo při útěku a podobně. Takže je možné považovat za základ rodinnou tlupu 

v počtu uvedených tří až sedmi kusů, v níž po většinu roku chybí starý kozel. Z těch se stávají 

samotáři, žijící nejvýše ve dvou kusech (udávají se však i pozorování o tlupách s 20 kusy), 

obvykle ve vyšších nepřístupnějších polohách než tlupy koz, kůzlat a mladých kozlů. 

Jsou velmi ostražití. K tlupám se připojují těsně před říjí a po ní je opět opouštějí. (LOCHMAN 

et al., 1979) 

Říje, kladení kůzlat, přebarvování a nutnost překonávat období nouze jsou hlavními 

faktory, které určují aktivitu koz bezoárových v průběhu roku. LOCHMAN et al. (1979) uvádějí 

údaje různých autorů o průběhu říje koz bezoárových, které se mezi sebou poměrně liší, což je 

dáno zejména rozdílností lokalit. Za obvyklý začátek říje považují druhou polovinu až konec 

listopadu s délkou trvání asi 14 dní. COUTURIER (1962) uvádí, že na Kavkaze probíhá říje 

od poloviny listopadu do konce prosince, v severním Íránu v prosinci, v Taurusu 40 dní 

v měsících prosinec až únor, na Krétě v listopadu, na ostrovech Samothraké a Tavolara v září 
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až říjnu, na Antimilosu v srpnu a na Giuru v červnu a počátkem července. Na některých 

řeckých ostrovech říjí kozy i dvakrát do roka (WETTSTEIN, 1954). Říje našich koz 

bezoárových probíhá podle LOCHMANA et al. (1979) obvykle v září. V této době se kozli 

poměrně vzácně ozývají mečením, které se podobá domácím kozlům, ale jejich hlas je silnější 

a hlubší. Kozy vydávají hlas podobný syčení a v době říje jakoby protáhle kašlou 

nebo dokonce kýchají. Hlas kůzlat je mečení. V oboře Vřísek (MASOPUST, 2020 - ústní 

sdělení) říje začíná v září, přičemž nejdříve říjí staré kozy, pak středně staré kozy a v 

listopadu až do poloviny prosince dvouleté kozy a kůzlata. Takže někdy je říje od září až do 

konce listopadu, čemuž tak bylo v posledních dvou letech. Jinak vždy končila max. na konci 

října.  

Kozli pohlavně dospívají ve druhém roce života, ale nekonkurují v říji starým kozlům 

a nepokládají kozy přibližně do svých tří až pěti let. Teprve potom začínají vyhledávat v říji 

souboje se starými kozly. Kozy pohlavně dospívají až v jednom a půl roce, kůzlata začínají 

klást až ve druhém nebo třetím roce svého života. Dle ústního sdělení MASOPUSTA (2020) se 

ve Vřísku někdy účastní i kůzlata samičího pohlaví. Říjný kozel ostře páchne a pozná se podle 

tzv. říjného výrazu v obličeji a také podle zvednuté kelky. Vůdce tlupy pokládá obvykle 

všechny kozy v tlupě a je schopen pokládat tutéž kozu i několikrát během jedné hodiny. Kozy 

jsou plné 21 – 22 týdnů, načež kladou jedno až dvě, výjimečně i tři kůzlata. Poměr pohlaví 

narozených kůzlat bývá přibližně 1 : 1. (LOCHMAN et al., 1979) 

LOCHMAN et al. (1979) dále uvádějí, že kozy vyhledávají ke kladení jižní svahy 

a k porodům dochází obvykle až v relativně teplejším období, které je pro život kůzlat 

příznivé. COUTURIER (1962) uvádí pozorované doby kladení kůzlat, které jsou na Kavkaze 

od května až do konce června, na Taurusu koncem dubna a začátkem května, v Kopet Dagu 

v květnu, v Pákistánu v březnu a dubnu, na Krétě v květnu, na Samothraké koncem února 

a začátkem března, na Antimilosu v lednu a na Giuru v listopadu. Kozy na Pálavě kladly 

v klimaticky značně nepříznivých podmínkách, většinou v únoru, ale bylo zde také nalezeno 

čerstvě kladené (uhynulé) kůzle již 10. ledna. 

Při narození je hmotnost kůzlete přibližně 3 kg a poměrně brzy je schopno následovat 

matku – nejpozději druhý den. Koza ho však nechává dva až tři dny na krytém místě, kde se 

v případě nebezpečí přitiskne k zemi a většinou se tak zachrání. Kůzle všude následuje matku, 
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alespoň do stáří 7 až 12 měsíců. Kojení probíhá do stáří 6 měsíců, později jej koza pouze 

přikojuje. Dle ústního sdělení MASOPUSTA (2020) kojí ve Vřísku koza mláďata max. 

7 měsíců. Mladí kozlíci zůstávají s matkami nejméně do podzimu dalšího roku života a teprve 

potom se někdy oddělují do samostatných tlup mladé zvěře. Rohy jim začínají vyrůstat 

už ve stáří jednoho měsíce a v prvním roce mají také největší přírůst. Není vyloučeno, že je to 

ve spojitosti s vydatným zdrojem živin v mateřském mléce. V prvním roce života narůstá 

kůzlatům letní srst, kterou vyměňují za zimní v období září až října. Zimní srst koz 

bezoárových se přeměňuje v letní poměrně dlouho a postupně od dubna, někdy až do konce 

června. Přebarvovat začínají nejprve mladí jedinci, zatímco u starých kozlů a koz je patrná 

zimní srst ještě začátkem léta a to nejčastěji na bocích. Z ústního sdělení MASOPUSTA (2020) 

vyplývá, že v oboře Vřísek kozy přebarvují zhruba měsíc do letní srsti na jaře v měsíci dubnu 

a do zimní srsti přebarvují ke konci října a přes listopad. 

S příchodem zimy a období nouze dochází většinou k migraci jedinců žijících v horách 

směrem do nižších poloh. Zvěř opouští vysokohorské louky a sestupuje do pásma řídkých 

keřů a dřevin na hřbetech skal. MORIC (1930) uvádí podle svých pozorování v Kopet Dagu, 

že jsou tyto vertikální migrace spojeny se sněhem. Jakmile ho napadne větší vrstva, sestupují 

kozy do lesního pásma, když začíná tání, odcházejí zpět do vyšších poloh. Na některých 

lokalitách však k takovým migracím vůbec nedochází, zejména na řeckých ostrovech. 

LOCHMAN et al. (1979) také pozorovali určité přemísťování koz bezoárových na Pálavě, 

kdy docházelo v průběhu roku k místním prostorově silně omezeným migracím za potravou 

a za teplem. Ve své publikaci dále popisují denní aktivitu kozy bezoárové a konstatují, že jde 

o zvěř s celodenní (čtyřiadvacetihodinovou) aktivitou. V oblasti svého původního rozšíření, 

v místech, kde má dostatek klidu, je zvěří převážně denní. Na Kavkaze v době vegetace chodí 

kozy bezoárové na pastvu především ráno (mezi 9. a 10. hodinou) a večer (od 16. do 18. 

hodiny), ale přijímají zde potravu i za soumraku. Většinu dne proleží pod skalními útesy, 

ve stínu keřů nebo stromů a někdy se skrývají i v jeskyních. V létě každý den sestupují 

k známým pramenům, kde se napájí a rády navštěvují také slaniska. V oblastech 

s nedostatkem klidu se kozy bezoárové postupně mění na zvěř s  převážně noční aktivitou 

a přes den odpočívají na klidných, nenavštěvovaných místech. Podobně tomu bylo 

i na Pálavě. 
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2.2 Zeměpisné rozšíření kozy bezoárové 

LOCHMAN et al. (1979) uvádějí za areál rozšíření kozy bezoárové oblast rozkládající 

se od východního Středomoří přes celou střední Asii, od ostrovů řeckého Archipelagu a Kréty 

přes Malou Asii a Írán na Kavkaz, do jižní Turkménie, Balúčistánu až do Západní Indie. 

Populaci kozy bezoárové (Capra aegagrus aegagrus) žijící na území Turecka považují 

SHACKLETON et al. (1997) za stabilní. Přesný počet jedinců v rámci této lokality však není 

znám, ale lze předpokládat, že se její početní stavy pomalu zvyšují, přestože je v některých 

oblastech prováděn řízený odlov. Podobně WEINBERG a ÖZÜT (2007) prováděli v letech 2002 

až 2003 průzkumy početních stavů kozy bezoárové na území Turecka ve vybraných 

oblastech, kde zjistili vzrůstající tendenci sledované populace v dobré zdravotní kondici. 

SHACKLETON et al. (1997) popisují také situaci v Řecku, kde je koza bezoárová zastoupena 

poddruhem Capra aegagrus cretica a její populace s odhadovaným počtem 600 jedinců je zde 

považována za vzácnou. Za další oblast s hojnějším výskytem udávají skalnaté terény na 

území Íránu. Oblast rozšíření přitom nezahrnuje pouze horské oblasti, ale také útesy podél 

mořského pobřeží, opadavé lesy severní části země a centrální poušť. Podobně jako v Turecku 

není známa celková velikost íránské populace, nicméně jsou známy početní stavy z národního 

parku Golestan, kde bylo v roce 1991 kolem 2 500 kusů a z chráněné oblasti Alborz-Markazy 

se 4 000 jedinci. Současné rozšíření kozy bezoárové v Iráku je autorům neznámo, ale její 

výskyt předpokládají při hranicích s Íránem a v pohoří Zagros na severu země. Autoři dále 

označují populace na území bývalého SSSR za zranitelné, přičemž udávají výskyt dvou 

poddruhů: Capra aegagrus aegagrus – západně od Kaspického moře a východně od něj je 

v oblasti Kopet Dagu vylišen poddruh Capra aegagrus blythi (turcmenica). 
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Obr. 1:  Areál hlavního rozšíření kozy bezoárové (WEINBERG et al., 2008) 

2.3 Životní prostředí kozy bezoárové 

Koza bezoárová má velice široký životní biotop. LOCHMAN et al. (1979) uvádějí její výskyt 

od nulové výšky nad mořem na ostrůvcích ve Středomoří, ale také u Krasnovodska a jiných 

lokalitách až po 4200 m n. m. na Araratu. COUTURIER (1962) uvádí jejich pozorování 

až ve výšce 4500 m n. m. 

LOCHMAN et al. (1979) dále uvádějí, že na ostrovech v Egejském moři žije na suchých 

a vyprahlých propustných vápencových podložích a živí se suchomilnými rostlinami. 

Pohybuje se tam většinou v listnatých lesích s výskytem dubů, javorů, pistácií, jalovců, jeřábů 

s podrosty vřesovců a jiných rostlin. V Íránu pak vystupuje koza bezoárová až k hranici 

věčného ledu a v Pákistánu žije v suťových skalách s minimálním porostem trav a keřů. 

V tureckém Taurusu žije na skalách stejně jako v Turkmenistánu, kdežto na Kavkaze 

se zdržuje většinou v pásu lesů, zatímco vyšší polohy obývají kozorožci. Kozy se obvykle 

drží v nižších polohách než kozli, ale v každém případě v málo přístupných skalách, 

kde udivují svou neobyčejnou obratností, rychlostí a ostražitostí. Její nároky na životní 

prostředí jsou poměrně skromné, přičemž se dobře cítí zejména ve skalnatých terénech, které 

vyhovují jejím pohybovým a zřejmě i dalším potřebám. Nároky na velikost teritoria nejsou 

známy. 
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Dle LOCHMANA et al. (1979) byly podmínky na Pálavě vyhovující potřebám koz 

bezoárových. Současné životní prostředí v oboře Vřísek je podle VACY (2008) pro chov koz 

bezoárových vyhovující. Obora leží v rozmezí nadmořských výšek 257 až 326 m n. m., terén 

je značně členitý s řadou pískovcových skalních útvarů a roklí. Partie Švábského potoka jsou 

poměrně vlhké, horní partie naopak vysychavé. V lesních porostech mají převahu jehličnany, 

dominuje borovice (38 %) před smrkem (22 %). Z listnáčů má největší zastoupení 

dub (23 %).   

2.4 Tělesné rozměry 

Kozy bezoárové žijící v Evropě jsou podle LOCHMANA et al. (1979) tělesně slabší než kozy 

žijící v Malé Asii, což je zřejmě způsobeno ostrovním výskytem jednotlivých populací. 

O nich je známo, že zde jedinci bývají vždy fyzicky slabší než populace kontinentální 

nebo dokonce severní či horské. Nejmohutnější postavou (tělesnou konstitucí) disponuje 

populace koz bezoárových z Taurusu, kde jedinci dosahují až 140 kg tělesné hmotnosti. 

Hmotnost vyvržených kozlů z íránského území je udávána v rozmezí 60 – 80 kg. 

Ve Středomoří jsou vyvržené kusy této zvěře ještě lehčí a drobnější postavy. Kozli zde 

dosahují hmotnosti 30 – 45 kg (výjimečně i více), délka jejich těla je 90 – 140 cm a výška 

v kohoutku 60 – 75 cm. U koz se hmotnost pohybuje mezi 15 – 25 kg, délka těla do 120 cm 

a kohoutková výška 55 – 65 cm. Hmotnost kozlů v ČR se pohybuje okolo 50 kg a u koz 

je nejvíce do 30 kg. 

2.5 Zbarvení koz bezoárových 

Přes poměrně značné zeměpisné rozšíření koz bezoárových je jejich zbarvení téměř všude 

obdobné. V zásadě je červenošedé a po stranách těla pískově žluté. Na hřbetě je dobře 

znatelný, ostře ohraničený černý (oslí) pruh, který se směrem dozadu zužuje. Na krku je 

příčný široký tmavý pás. Přebarvují dvakrát do roka a barva letní srsti se od zimní poněkud 

liší. V letním období je barva hřbetu a boků červenavě nebo rezavě hnědá, někdy také rezavě 

šedá, v zimě šedohnědá nebo světle kaštanově rezavá. Temně hnědý oslí pruh táhnoucí se 

po páteři je zřetelný v každém ročním období. Také srst na hlavě je tmavě hnědá, zvláště na 

její přední, obličejové části. Zbarvení vousu a spodní čelisti je téměř černé. Tmavohnědé 

zbarvení krku připomínající chomout je patrné celoročně, i když u některých kusů je tento 

pruh poměrně úzký. Tmavohnědý pás odděluje také hnědé boky od bílé nebo rezavě bílé 

(žluté) spodiny trupu. Přední strana hrudníku a vrchní část běhů jsou tmavě hnědé. Přední 
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běhy směrem dolů od loketních kloubů jsou poměrně pestře zbarveny. Zepředu jsou téměř 

černé, zezadu a ze stran špinavě bílé. Podobně jsou zbarveny i zadní běhy. Kelka je tmavě 

hnědá, nebo dokonce černá. Kozy mají podobné zbarvení jako kozli, ale tmavý (oslí) pruh 

na hřbetě není tak dobře zřetelný, nemají tmavý obojkový pruh na krku a na hlavě je srst 

zřetelně světlejší. (LOCHMAN et al., 1979) 

Autoři dále uvádějí, že toto základní zbarvení podléhá různým menším změnám 

v souvislosti se zeměpisným rozšířením. Například krátká letní srst kozlů z oblasti Íránu 

je světle béžová, u hřbetu narezavělá a na spodní části těla víceméně bílá. V tu dobu není ani 

příliš zřetelný tmavý hřbetní pruh. Vous je hnědočerný. Kelka je tmavě hnědá až černá 

a zepředu je poseta bílými tečkami. Hlava v tu dobu bývá o něco tmavší než trup. Kozy jsou 

tam i v tuto dobu světlejší. Vous na bradě kozám chybí. Zimní srst kozlů je delší a tmavší, 

šedohnědá s výraznou tmavou čárou a tmavými pásy na bocích a s temným límcovým pásem 

na krku, který v hrudní části mizí. Vous na bradě i kelka jsou téměř černé. Obřitek, spodní 

část těla, vnitřní strany stehen a předních běhů jsou bílé nebo špinavě bílé. Hlava je hnědá 

až tmavohnědá, běhy nahoře tmavě hnědé a dole bělavé. Hříva silně tmavohnědá. Srst koz 

bezoárových z pákistánského území (Capra aegagrus blythi) je mnohem světlejší, dokonce 

až bělavá, včetně hřbetu a krku, což se projevuje i u starých kozlů. Naopak kozy bezoárové 

z tureckého Taurusu jsou tmavší než kozy z Íránu. Starší kusy mívají obvykle hřbetní část 

prošedivělou, ale zůstává jim dlouhá černá hříva. U některých kusů byly změny 

ke světlejšímu zbarvení pozorovány v souvislosti se špatným neúživným rokem. V tomto 

případě se ztrácí i tmavý hřbetní pruh. FLORSTEDT (1928) udává, že takových světlých kusů 

ulovil v Taurusu více, a dokonce i jeden celý bílý s nadprůměrnou hmotností. 

Obdobné zbarvení mají dle LOCHMANA et al. (1979) i bezoárové kozy z evropských 

ostrovů. Kůzlata jsou těsně po kladení šedohnědá, později přechází zbarvení do béžového, 

které postupujícím časem tmavne až do rezava. V zimě se zbarvení kůzlat bez rozdílu pohlaví 

mění na tmavší až na kaštanově hnědé. Mladí kozli ještě nemají na bradě vous nebo jenom 

v náznaku, přičemž jim srst začíná tmavnout přibližně ve stáří tří až čtyř let. Do té doby mají 

srst světle hnědou až narezavělou. Později se začínají místy objevovat tmavě hnědé 

až načernalé skvrny i větší plochy a tmavá hřbetní čára je výrazná vcelku, to je od záhlaví 

až po konec kelky. S dalším časovým odstupem se objevuje tmavý pruh na krku až hrudi, 

tmavé boční pruhy, tmavé vybarvení obličejové části a tmavé pruhy na bězích, což všechno 



Projekty Grantové služby LČR  

Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na molekulárně-genetickém základě s využitím asistované 

reprodukce 

11 

 

jsou zřejmě samčí znaky, zvýrazněné v období pohlavní dospělosti, stejně jako hříva. Kozy 

jsou podstatně světlejší, v zimě i v létě, ale zachovávají si vždy hnědé vybarvení běhů, tmavý 

hřbetní pruh, čelo a kelku. 

2.6 Toulce, jejich vývoj a posuzování věku 

Šedočerně až černě zbarvené toulce (rohy) mají u této zvěře obě pohlaví, přičemž je 

mezi nimi rozdíl ve velikosti a z části i ve tvaru. Kozli mají rohy nepoměrně delší než kozy. 

Při své délce jsou relativně tenké a šavlovitě zahnuté dozadu. U dospělých kozlů vykazují 

od báze nejprve velký poloměr zakřivení a u hrotu jsou zatočeny mnohem více, dokonce 

až natolik, že tětiva mezi hrotem rohu a jeho bází činí méně než polovinu celkové délky rohu. 

Na průřezu mají rohy kapkovitý nebo hruškovitý tvar, ze stran jsou silně zmáčknuté, vpředu 

vždy s ostrou hranou a vzadu tupé. Vnitřní strany rohů jsou mírně vyduté (konkávní), vnější 

zase vypouklé (konvexní). U hrotů jsou rohy téměř ploché. Pro kozly je charakteristická 

přední ostrá klínovitá hrana, na níž vybíhají lištové vyvýšeniny 1,5 až 3 cm nad obrys hrany 

v délkách až do 6 nebo 7 cm. Tyto lišty nenarůstají stejnoměrně, takže podle nich není možné 

posuzovat stáří jedince. První lišta se objevuje asi ve třetím roce života kozla a má 

pravděpodobně vztah k jeho pohlavní dospělosti. Celkem jich může být 10 až 12. Povrch rohu 

je zpevněn drobnými kruhovitými prstenci, které jsou přerušeny dobře znatelnými hlubšími 

vruby.  

Délka rohů u kozlů pocházejících z Malé Asie je poměrně velká, větší než u kozlů 

ze Středomoří. Mají také větší obvod při bázi (až 25 cm) a poměrně malé rozpětí. Známy jsou 

trofeje o délce rohů přes 100 cm. WARD (1896) popsal například trofeje kozla z Malé Asie 

s průměrnou délkou rohů 134,6 cm nebo v jiném případě s délkou 134 a 132,1 cm u kozla 

z Pákistánu a dále u kozlů z Íránu 131,4 cm, Turkménie 130,1 cm nebo Taurusu 128,9 cm 

apod. Uvádí také maximální délku rohů naměřenou na kozlovi uloveném v Íránu (ze sbírky 

K. Hagenbecka), které měří 141 cm a není tak vyloučeno, že jde světový rekord. Vzdálenost 

mezi hroty rohů nebývá velká, záleží na jejich tvaru. V průměru je to 20 až 35 cm. WARD 

(1896) udává nejmenší vzdálenost 3,1 cm. Tato rozloha však může přesahovat 50 cm a jsou 

známy údaje i mnohem větší. Například DANFORD (1875) ulovil v Afghánistánu kozla 

s rozlohou rohů 68,5 cm. 
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Obecně lze konstatovat, že jsou rohy kozlů z ostrovů ve Středomoří kratší a tenčí, 

než toulce zde žijících kozlů kontinentálních, jejich zakřivení není výrazné, ale zato je 

pravidelnější, rozbíhavost je poměrně malá a zbarvení tmavší. Nejsilnější trofeje 

pak pocházejí z Kréty a dosahují délky maximálně do 100 cm. ELLISON (1935) naměřil silnou 

trofej o délce 91,5 cm a HADJISSARANTOS a KANNELIS (1955) považuje za maximum délku 

85 cm. Rozloha se pohybuje v rozmezí 20 až 30 cm. Autor dále uvádí, že trofeje kozlů 

z ostrova Antimilos mají délku 35 až 72 cm a rozlohu 25 až 38 cm. Jsou tedy kratší 

a rozbíhavější. Dále popisuje trofeje z ostrova Samothraké jako pravidelně ohnuté 

a rozbíhavé. Udává u nich délku 30 až 72 cm a rozlohu 25 až 35 cm. Kozy mají rohy jen 

velmi krátké, takže nepřerostou polovinu délky toulců kozlů, jsou tenké a bez lišt na jejich 

předním okraji. Na průřezu jsou oválně eliptické s vnitřní hranou téměř plochou a vnější 

vypouklou. Rohy koz jsou rovné nebo jen málo zahnuté. (LOCHMAN et al., 1979) 

Měření toulců koz bezoárových u obou pohlaví bylo prováděno HROMASEM (1978) u kusů 

ulovených na Pálavě. Zjištěné hodnoty se přibližují středomořským populacím a jsou uvedené 

v tabulce č. 1. 

Detailněji lze konstatovat, že délka toulců našich dospělých kozlů odpovídá přibližně 

délkám naměřeným na Krétě a stejně tak i jejich obvody při bázi. Rozloha rohů je větší 

a odpovídá spíše hodnotám kozlů asijských. Pálavské kozy mají rohy zřetelně delší než kozy 

krétské, dosahují maximálních délek uváděných u koz asijských, s nimiž dosahují i stejného 

průměru v obvodech, přitom však mají větší rozlohu, obdobně jako u koz žijících na Krétě. 

(LOCHMAN et al., 1979) 

Tabulka č. 1:  Rozměry rohů koz bezoárových ulovených na Pálavě. (LOCHMAN et al., 1979) 

POHLAVÍ STÁŘÍ DÉLKA v cm SPODNÍ OBVOD v cm ROZLOHA v cm 

kozel 8 85,7 19,2 39,1 

kozel 8 71,2 21,2 25,5 

kozel 5 42,0 19,4 29,0 

kozel 4 26,8 11,0 14,0 

koza 12 33,8 10,0 15,4 

koza 10 27,5 9,6 14,6 

koza 11 25,0 9,1 14,1 

koza 3 25,6 11,8 14,2 
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Z hlediska chovatelského i loveckého je nesporně důležitý obtížněji realizovatelný odhad 

stáří živé bezoárové zvěře, ale také poněkud snadnější určení věku ulovených jedinců. 

Při odhadu věku živé zvěře můžeme použít především období přebarvování, rozdílů 

ve zbarvení, vyvinutí vousu nebo hřívy u kozlů, celkový tvar postavy a vyvinutost toulců, 

které neustále přirůstají, ale může dojít i k jejich ulomení. Veškerá tato vodítka lze obvykle 

poměrně dobře využít, neboť jedince můžeme porovnávat v rámci tlupy, což nepochybně celý 

odhad značně usnadní. Využít lze také chování jednotlivců na základě jejich sociálního 

postavení v hierarchii tlupy. Podle LOCHMANA et al. (1979) je však základním vodítkem 

zejména celková postava zvěře, kterou je obvykle v tlupě možno porovnat s ostatními kusy. 

U ulovené zvěře pak lze věk určit především na základě počtu vrubů na toulcích a částečně 

lze využít znalostí vývoje a opotřebení chrupu. Vývoj toulců pálavské populace kozlů 

v závislosti na věku studoval LOCHMAN et al. (1979) a jejich výsledky jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 2:  Roční přírůsty rohů kozlů z Pálavy. (LOCHMAN et al., 1979) 

1 2 3 4 1 2 3 4

cm % cm %

1 25,3 27,5 28,3 15,1 24,1 37,4 12,7 15,7 16,0 8,2 13,2 9,4

2 10,9 15,5 7,8 5,7 10,0 15,5 15,2 16,7 18,1 9,6 14,9 10,6

3 12,7 11,6 2,8 4,1 7,8 12,1 16,2 20,8 18,8 10,6 16,6 11,8

4 10,5 5,8 2,0 1,9 5,1 7,9 16,6 20,9 19,3 11,0 17,0 12,1

5 9,0 3,5 1,1 - 5,0* 7,8 17,0 20,9 19,4 - 19,1 13,5

6 6,8 2,8 - - 4,8 7,5 17,9 21,0 - - 19,5 13,8

7 6,0 2,6 - - 4,3 6,7 19,7 21,1 - - 20,4 14,5

8 4,5 2,0 - - 3,3 5,1 19,2 21,2 - - 20,2 14,3

Stáří           

v 

letech

Kozel číslo

průměr průměr

délky v cm obvody v cm

 

Z těchto měření vyplývá, že kozlům přirůstají rohy do délky nejvíce v prvním roce jejich 

života (15,1 cm až 28,3 cm) a tento přírůstek je v průměru větší než třetina celé délky rohů 

dospělého zvířete. Poměrně rychle přirůstají rohy ještě v následujících dvou letech, kdy 

dosahují téměř dvou třetin z celkové délky. Později jsou přírůsty již pouze malé, 

několikacentimetrové. (LOCHMAN et al., 1979) 
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2.7 Ověření potravní nabídky v oboře Vřísek 

Hodnocení kvality prostředí pro spárkatou zvěř vychází z posouzení celkového stavu 

ekosystému. Kvalita prostředí je dána především jeho úživností, tzn. schopností zvěři 

poskytnout dostatek kvalitní potravy v potřebném množství.  

Metody hodnocení kvality prostředí lze obecně rozdělit na metody: 

a) legislativní 

b) kvantitativní 

c) kvalitativní 

d) nepřímé  

Metoda legislativní vychází z §2 písm. l) zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. (ve znění 

pozdějších předpisů). Z hlediska vymezení pojmů tohoto zákona se jakostní třídou honitby 

rozumí stupeň její úživnosti; vychází z přírodních podmínek v honitbě a stanovuje ji orgán 

státní správy myslivosti ve spolupráci s orgány státní správy lesů, zemědělství a ochrany 

přírody, a to vždy, když dojde ke změně podmínek úživnosti v honitbě. Metody kvantitativní 

jsou založeny na stanovení zvěří dostupné biomasy. Mezi kvalitativní metody lze zařadit 

metody založené na fytocenologickém průzkumu prostředí a mezi nepřímé metody, metody 

založené na celkovém posouzení ekosystému z hlediska impaktu zvěře na výši škod na 

lesních porostech. 

Metoda stanovení zvěří využitelné biomasy, někdy je také nazývána metoda zkusných 

ploch (ZABLOUDIL, 2006), je založena na zjišťování průměrné plošné produkce biomasy 

v g/m2. FEUEREISEL (2007, 2009) uvádí velikost reprezentačních ploch v honitbě Jelení hora, 

na kterých prováděl odběry biomasy 1×1 m. Počet reprezentativních ploch zvolil v závislosti 

na celkové velikosti posuzované stejnorodé plochy travního, bylinného či dřevního porostu, 

nejméně však dvě plochy na porost. Celkem vyčlenil 235 zkusných ploch na ploše lesních 

porostů a 30 zkusných ploch na loukách, pastvinách a ostatních plochách. Biomasu odebíral 

ve vegetační době odstřižením těsně nad zemí. Následně byla odebraná biomasa zvážena 

a diferencována na travinné a dřevní složky. Při odběru dále zaznamenal celkovou pokryvnost 

dřevin a nedřevnatého podrostu s determinací hlavních druhů rostlin. Na základě odběrů byla 
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provedena sumarizace a výpočet celkové zvěří využitelné biomasy na plochách jednotlivých 

porostů a celková sumarizace za celé území. 

ŠÍMA (2009) odebíral vzorky biomasy v oboře Soutok průběžně v pravidelných dvou 

měsíčních intervalech na 37 trvale označených plochách za účelem zjištění kolísání produkce 

biomasy v průběhu vegetačního období. Biomasu odstřihával těsně nad zemí a diferencoval 

na travinné a dřevinné (zvlášť listoví a kmínky) složky. Na základě typologické klasifikace 

vyčlenil ve vegetační době v oboře reprezentativní plochy 1×1 m, nejméně však dvě plochy 

na porost, v počtu 354 na lesních porostech a 47 na ostatních plochách. Diferencovanou 

biomasu na dřevní, travinné a bylinné složky zvážil a provedl výpočet zvěří využitelné 

biomasy na jednotlivých plochách a celkovou sumarizaci za dané území. 

V oboře Soutok provedli také stanovení zvěří využitelné biomasy FEUEREISEL A ERNST 

(2009). Na základě typologické klasifikace vyčlenili 360 zkusných ploch na lesních porostech 

a 57 zkusných ploch na ostatních plochách. Četnost ploch byla volena v závislosti na celkové 

velikosti posuzované plochy travinného, bylinného a dřevnatého porostu, nejméně však dvě 

plochy na porost. Biomasu odebírali těsně nad zemí odstřižením. Odebranou biomasu 

diferencovali na travní, bylinné a dřevní složky a zvážili. Následně provedli výpočet zvěří 

využitelné biomasy na plochách jednotlivých porostů a sumarizaci za celé území.  

ZABLOUDIL (2006) uvádí, že je metoda zkusných ploch daleko pracnější, než postup 

uvedený ve vyhlášce č. 491/2002 Sb. a umožňuje přesnější determinaci zvěří dostupné 

potravy v lesních ekosystémech. V každém porostu odebíral více kvantitativních vzorků 

biomasy vhodných jako potrava pro zvěř. Rozlišuje bylinnou, travní a doplňkovou složku 

potravy. ZABLOUDIL A VALA (2008) uvádějí, že doplňkovou složku potravy zvěře tvoří 

nejčastěji dřevnatá (celulózní) hmota (výhony, letorosty, terminály, prýty a kůra stromů), ale 

i listy a kořínky. Z doplňkové potravy zvěř získá důležité živiny, které jsou v travách 

a bylinách zastoupeny pouze v malém množství. Dřevnatá potrava obsahuje větší množství 

vápníku, fosforu a cukru. Touto metodou je v současnosti podle ZABLOUDILA (2006) 

vyhodnoceno přes dvacet honiteb.  

Množství a kvalita rostlinné hmoty liší lokalita od lokality. Atraktivita jednotlivých složek 

potravní nabídky je dána jejich výživnou hodnotou, dostupností, množstvím a nutností 

vynaložit energii na příjem a její zpracování. V prostředí se nachází složky lehce stravitelné 
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(semena, plody, hlízy), kvalitní zelené části rostlin s malým podílem vlákniny (listy a mladé 

letorosty), hůře stravitelná rostlinná hmota (trávy) a lignifikované části rostlin, které jsou 

prakticky nevyužitelné. Obecně platí, čím větší je býložravec, tím větší musí být i zdroj 

potravy pro jeho nasycení, aby byl pro něj atraktivní. Většina listnatých dřevin je pro zvěř 

velice atraktivní (KAMLER A KOL., 2006). 

ZELENKA (2013) uvádí, že dospělý muflon přijme denně 5 - 8 kg pastevního porostu. 

KAMLER A KOL. (2004) uvádějí průměrný obsah trav v potravě mufloní zvěře až 95 %.  

ZELENKA (2013) u mufloní zvěře se vychází z podrobně propracovaných krmivářských 

doporučení pro výživu ovcí. Pravděpodobně příliš nepochybíme, budeme-li počítat u tělesně 

dospělých muflonek v dobrém výživném stavu s živou hmotností 30 - 35 kg (300,75 = 12,8) 

a u starších muflonů 50 - 60 kg (500,75 = 18,8). Potřeba energie a její obsah v krmivech pro 

dospělá zvířata se udává v megajoulech netto energie (NE). Nároky na dusíkaté živiny se 

vyjadřují v gramech proteinu stravitelného v tenkém střevě (PDI) i v gramech dusíkatých 

látek (NL). Záchovná potřeba na jednotku metabolické velikosti těla je 0,209 MJ NE, 2,50 g 

PDI a 4,75 g NL. Při intenzivním pohybu, zejména v obtížném svahovitém terénu, se zvyšuje 

potřeba energie o 30 i více procent. 

Jak uvádějí LOCHMAN A KOL. (1979) má koza bezoárová poměrně skromné potravní 

nároky. Nejvíce jí však vyhovuje okusování listů keřů a stromů, na které je dokonce schopna 

po kmeni vylézt i do značné výšky. Samozřejmě spásá také trávy a byliny. Například DALLE 

(1944, 1949, 1951) zjistil, že kozy bezoárové v Arménii a na Kopet Dagu konzumovaly více 

než 40 druhů travnatých rostlin. Autor dále poukazuje na to, že při výběru upřednostňuje 

zejména intenzivně vonící dřeviny nebo keře. Často také navštěvuje slaniska a braním soli 

zřejmě vyrovnává stálý nedostatek sodíku a vápníku, někdy bere i hlínu. Často se v žaludku 

koz (někdy i ve střevě) nalézá tvrdá koule – bezoár, podle níž dostala koza bezoárová své 

jméno. Je to v podstatě slepenec z chlupů, hlíny a dalších materiálů, který se někdy najde 

i u jiných druhů spárkaté zvěře. 

HEROLDOVÁ A HOMOLKA (1999) řadí kozu bezoárovou mezi potravní oportunisty, kteří 

jsou potravně adaptabilní, schopní konzumovat jak lehce, tak hůře stravitelné složky potravy. 

Potravní zdroje využívají se značnou účinností a bývají u nich v potravě rovnoměrně 

zastoupeny velmi rozmanité potravní složky. V prostředí, kde některá potravní složka chybí, 
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je koza schopná se přizpůsobit aktuální potravní nabídce. Ve své studii dále uvádějí výsledky 

potravních analýz kozy bezoárové v oboře Pálava, kde identifikovali 99 potravních složek u 

tamní populace. V celoročním průměru konzumovala bezoárová zvěř 56 složek. Nejvíce 

v jarních měsících (68 složek), kdy byla potravní nabídka nejpestřejší. Nejméně složek (n = 

51) obsahovala potrava v pozdním létě, kdy zvěř konzumovala více trav. Nejvýznamnější 

složkou v potravě pálavské kozy bezoárové byly po celý rok listnaté dřeviny, které 

představovaly v celoročním průměru 45 % objemu. Nejvíce konzumovány byly na podzim 

(56 %), nejméně na jaře (37 % objemu). Nejčastěji a nejvíce konzumovanou dřevinou byl 

jasan, který byl v průběhu celého roku zastoupen v potravě v průměru 12 % objemu. Nejvíce 

byl konzumován v říjnu a listopadu (15 %), kdy opadávají listy, které si zachovávají vysokou 

výživnou hodnotu. Dalšími dřevinami, které byly ve větší míře konzumovány, byly svída, dub 

a hloh. Méně byly konzumovány druhy: javor, lípa, šípek a habr. Borovice tvořila jen malou 

část potravy v zimním období (2 %). 

Za další významnou a celoročně konzumovanou složku potravy stanovili HEROLDOVÁ 

A HOMOLKA (1999) traviny, které v průměru dosahovaly 28 % celkového objemu. Největší 

význam měla tato složka v jarních měsících (duben, květen, 34 %), kdy jsou rašící trávy 

nejstravitelnější. Rovněž dvouděložné byliny tvořily důležitou součást potravního spektra. 

V celoročním průměru byl jejich objem 17 %, přičemž nejvyššího dosahovaly v červnu 

a červenci (25 %). Nejméně byly byliny spásány na podzim (7 %). V zimním období koza 

konzumovala i potravní nabídku z krmelců (15 % objemu potravy), kde byla předkládána 

vojtěška, luční seno a byliny. Řada rostlin vyskytujících se ve stepních a lesostepních 

porostech Pavlovských vrchů obsahuje aromatické látky. Mnohé z nich jsou léčivé. V potravě 

kozy bezoárové se tyto rostliny objevovaly zcela běžně a zdálo se, že jsou i vyhledávány 

(šalvěj, řepík, dobromysl). Byla pozorována také konzumace jedovatých druhů jako oměje 

vlčího a konvalinky vonné. Semena a plody tvořily v celoročním průměru 9 % objemu 

potravy.  

HEROLDOVÁ A HOMOLKA (1999) prováděli také potravní analýzu v oboře Vřísek u České 

Lípy v měsíci květnu, tedy v plném rozvoji vegetace. Dominantní složkou zde byly dřeviny 

(45 %), z nichž 3 % tvořilo jehličí. Traviny tvořily druhou hojně konzumovanou složku 

(40 %) a byliny zaujímaly 15 % potravy. 
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ZABLOUDIL A VALA (2008) uvádějí následující průměrné kvantitativní složení potravy kozy 

bezoárové v zimním období na kus a den: seno luční – 0,9 kg, jadrné krmivo – 0,4 kg, dužnaté 

krmivo – 0,9 kg, ostatní (pupeny, prýty, kůra a jiné) – 1,25 kg. Pro letní období udávají 

následující množství: tráva luční – 2,6 kg, jadrné krmivo – 0,1 kg, ostatní – 2,65 kg. Spotřebu 

vody u dospělého kozla uvádí 5 až 6 litrů na kus a den. U březí nebo kojící kozy doporučují 

zajistit 6 až 8 litrů na kus a den.  

2.8 Vliv a význam na rostlinná společenstva 

Někteří autoři se zabývali, jakým způsobem ovlivňuje populace koz bezoárových 

fytocenózu na lokalitách jejího výskytu. Například HAVRÁNEK a ŘEHÁK (1999) uvádějí 

na základě sedmiletého sledování vývoje vegetace na Pálavě následující:  

- Intenzivní pastva byla významným faktorem, který na sledovaném území udržoval 

vertikální i horizontální expanzi dřevin. 

- Působení pastvy ovlivňuje zastoupení dřevin, brzdí výrazněji vývoj jasanu na rozdíl 

od trnky nebo dřínu, který v případě snížení pastevního tlaku dokáže expandovat 

na dříve otevřené plochy.  

- Orientační pedologické analýzy nenaznačily eventuální diferenciaci obsahu dusíku 

v půdě uvnitř nebo vně kontrolních oplocenek, působenou ať již změnami vegetace 

nebo nitrifikací působenou defekací zvěře.  

Obdobné výsledky vyplývají také ze zprávy Institutu ekologie a chovu zvěře, s.r.o., kterou 

zpracovali HAVRÁNEK et al. (2009) na základě několikaletého sledování fytocenózy 

v lokalitách Pálava a Vřísek. Na LS Česká Lípa, kde je současná populace koz bezoárových 

u Lesů České republiky, s.p., sledovali celkem tři lokality, kde vyhodnotili následující:  

- na lokalitě s nižší koncentrací zvěře (borová monokultura) se její vliv na bylinnou 

vegetaci prakticky neprojevuje; změny vegetace nepatrné (snížení pokryvnosti 

metličky křivolaké); nitrofilní druhy se nevyskytují; celková pokryvnost bylinného 

a keřového patra v posledních vlhčích letech stabilně roste; rozdíly mezi oplocenou 

a neoplocenou plochou jsou minimální, 

- na lokalitě s vysokou koncentrací zvěře (rozvolněná borová doubrava 

na pískovcových skalách) dochází k vymizení některých druhů a objevují se druhy 
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nové; pokryvnost bylinného patra na neoplocené ploše dosahuje 6 %; dominují 

zde nitrofilní a synantropní druhy, které se však vyskytují i na oplocené ploše; vysoký 

je podíl jednoletých druhů, 

- na lokalitě s vyšší koncentrací zvěře (mezofilní louka) působí její přítomnost do určité 

míry příznivě, jelikož nedochází ke kumulaci stařiny, čímž se zvyšuje možnost 

uplatnění dvouděložních druhů rostlin (zvýšení druhové rozmanitosti); na oplocené 

ploše se snížila celková pokryvnost bylinného patra na 75 %, objevují se zde také 

nitrofilní druhy a semenáčky dubu, buku a lípy; na obou plochách výskyt nitofilních 

a synantropních druhů; nedochází k mechanické destrukci vegetace. 

Závěrem této podkapitoly je na místě uvést také situaci na současné Pálavě, tedy 

po přemístění chovu kozy bezoárové z této lokality do obory Vřísek. MLČOUŠEK (2007) 

popisuje, že v současné době agresivní traviny i dřeviny snižují výměru stepní a lesostepní 

části Pálavy, a tak se v nejnovějším plánu péče pro Národní přírodní rezervaci Děvín, 

tedy pro lokalitu bývalé obory Pálava, objevila pasáž: „Je třeba pro plochu 45 ha bývalých 

pastvin na vhodných plochách po vyřezání náletových dřevin, zavést pastvu omezeného počtu 

hospodářských zvířat". K podobným závěrům došli i HAVRÁNEK et al. (2009), kteří považují 

kozu bezoárovou za potencionálního regulátora expanze jasanu ztepilého, popř. jilmu 

horského, ke které dochází především na dvou lučních lokalitách (subxerofitní a mezofilní 

kulturní louka). Zároveň poukazují na výskyt některých nitrofilních a synantropních druhů 

(Galium aparine, Geum urbanum, Lamium maculatum), které se začaly objevovat 

v posledních letech. Došlo zde také k celkovému ústupu terofytů, ale i Clematis vitalba. 

Dochází zde také k zvyšování podílu zastoupení dřínu na úkor jasanu. 

2.9 Choroby 

Z parazitů napadají kozu bezoárovou střečci, častý je kožní střeček Hypoderma aegagri. 

V Arménii objevili u 23 koz bezoárových 22 druhů helmintů, z nichž 20 bylo společných 

s domácími ovcemi a kozami. GRIGORJAN (1949) uvádí dva druhy plicních nematod, které 

mohou způsobit velmi těžká poškození organismu (Protostrongylus davtiani 

a P. muraschkinzewi). Jejich hostiteli bylo 92 % sledovaných koz bezoárových. Při pitvě 

nalezl i Trichostrongylus sp., ale nenalezl trematody. 
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GUOTH (1960) zjistil, že kozy bezoárové žijící tehdy v zajetí v Tatrách byly hostitelkami 

nematod: Camelostrongylus mentulatus, Marshallagia marshalli, Nematodirus filicollis, 

Ostertagia circumcincta, Ostertagia occidentalis, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus 

axei, Trichostrongylus capricola, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, 

Chabertia ovina, Oesophagostomum venulosum, Trichocephalus skrjabini a Spiculocaulus 

austriacus. Tento autor nalezl na kozách i trematody Dicrocoelium lanceolatum. Jak je patrné, 

mnozí z uvedených parazitů jsou společní kozám bezoárovým stejně jako kozám domácím, 

ovcím, popřípadě skotu, ale i lovné zvěři. Ti se také mohou stát hlavním zdrojem nákazy koz 

bezoárových uvedenými parazity a navíc se v oblasti přirozeného rozšíření kozy bezoárové 

stávají jejími konkurenty v potravě. V oblastech s pastvou dobytka se mohou kozám 

bezoárovým, i přes jejich skromnost, snižovat potravní zdroje až na úplné životní minimum, 

což pak nedovolí jejich ochranu ani jiné uplatnění chovatelských zásad. 

Parazitofaunu koz bezoárových na Pálavě sledoval dlouhou řadu let MVDr. R. Zavadil, 

CSC. z Vysoké školy veterinární v Brně, který sdělil, že její intenzita nevybočuje z běžných 

měřítek a že obecně jde o xerofilní druhy parazitů. (LOCHMAN et al., 1979) 

V posledních letech sleduje zdravotní stav zvěře v oboře Vřísek prof. RNDr. Jiří Lamka, 

CSc. z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy, ale komplexní výsledky 

těchto šetření nejsou bohužel prozatím dostupné. 

2.10 Genetika 

MAUDET et al. (2004) ve své práci zdůraznili, že je na světě ohroženo téměř 70 % taxonů 

horských kopytníků. Podle jejich názoru by dostupnost standardního setu DNA markerů 

pro forenzní a molekulární ekologické studie pomohla vytvořit záchranné programy a dále by 

se mohla podílet při odhalování pytláctví těchto ohrožených taxonů. Sami při své práci 

testovali 60 publikovaných párových mikrosatelitních primerů turovitých (skotu, ovcí a koz) 

u 49 jedinců z 11 taxonů, včetně šesti druhů a poddruhů divokých koz (Capra spp.), 

tří divokých ovcí (Ovis spp.) a dvou kamzíků (Rupicapra spp.). U všech tří rodů se podařila 

amplifikace do PCR produktu přibližně u 30 mikrosatelitů a téměř všechny lokusy byly 

polymorfní u většiny studovaných 11 druhů živočichů. U studovaného vzorku koz 

bezoárových z Dagestánské republiky (n = 4) zjistili monomorfismus v lokusu SRCRSP0024, 

kde se vyskytovala pouze alela 164. 
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Na základě prvotních výzkumů byly Mezinárodní společností pro genetiku živočichů 

(The International Society for Animal Genetics – ISAG) schváleny mikrosatelitní primery 

pro testování paternity koz. Mikrosatelitní panel složený ze schválených primerů ISAGem 

(HSC, INRA0063, SRCRSP0024, ILST19, INRA0005, MAF0065, SRCRSP0005 

a SRCRSP0008) použili pro fragmentační analýzy mikrosatelitních lokusů POKORÁDI et al. 

(2006) u kozy šrouborohé turkmenské (Capra falconeri heptneri) a adaxe núbijského (Adax 

nasomaculatus). Jimi využité lokusy byly ověřeny jako vysoko variabilní a byl u nich 

potvrzen předpoklad pro zachycení odlišností mezi testovanými jednotlivci. 

Z publikací, které se zabývaly zkoumáním mikrosatelitních sekvencí využitelných 

v populačních studiích rodu Capra sp., lze zmínit práce autorů AREVALO et al. (1994), 

BHEBHE et al. (1994), BISHOP et al. (1994), CRAWFORD et al. (1995), KEMP et al. (1995), 

KOGI et al. (1995), MA et al. (1996), VAIMAN et al. (1996), LUIKART et al. (1999), MAUDET 

et al. (2001) nebo KUMAR et al. (2009). 

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti vypsal státní podnik Lesy České republiky 

v roce 2008 výběrové řízení na výzkumný projekt s názvem „Využití mikrosatelitních analýz 

při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa“. Pro řešení 

tohoto úkolu byla vybrána Mendelova univerzita v Brně. Hlavním cílem projektu bylo 

provedení genetické identifikace každého jedince na základě tzv. mikrosatelitů, což jsou 

určitá místa na DNA s vysokým polymorfismem a poměrně značnou možností výskytu 

různých kombinací alel. Po analýzách provedených v celé populaci bylo pak možné vypočítat 

různé genetické ukazatele, které ji charakterizují, a lze z nich dále vycházet v úpravě 

managementu chovu. Jedním z hlavních takových ukazatelů je příbuzenská plemenitba, 

přičemž vysoký koeficient inbreedingu může negativně ovlivňovat např. plodnost. 

Závěrečným výstupem řešení projektu v roce 2011 bylo předložení návrhu opatření ke 

zlepšení chovu kozy bezoárové v oboře Vřísek, včetně možnosti sestavení chovných skupin 

z geneticky nejvzdálenějších vhodných jedinců a cíleného přilití nové krve od importovaných 

nepříbuzných jedinců. (ERNST et al., 2011) 

Pro upřesnění druhové příslušnosti ke Capra aegagrus bylo v současném řešeném projektu 

přistoupeno také k analýzám mitochondriální DNA, přičemž k porovnávání získaných 

výsledků bylo využito publikací NADERI et al. (2008) a COLLI et al. (2015), kteří se obdobnou 
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problematikou zabývali. Nadále také pokračovaly analýzy mikrosatelitů u nových jedinců 

a u zvěře, u které se dříve nepodařilo izolovat kvalitní jadernou DNA pro tyto analýzy.  
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3. Materiál a metodika 

Na základě dostupných literárních zdrojů v tištěné i elektronické formě byly shromážděny 

informace z oblasti biologie, rozšíření, výživy a chorob kozy bezoárové. Zároveň byly 

zpracovány literární prameny z oblasti molekulárně-genetických metod, které se zabývaly 

problematikou související s rodem Capra, popř. přímo s druhem Capra aegagrus. 

3.1 Ověření potravní nabídky 

Ve vegetačním období (v polovině května) byla v roce 2016 v oboře Vřísek zhodnocena 

zvěří dostupná potrava kvantitativně (co do množství) „Metodou zkusných ploch“. Ve 

vegetační době byly v oboře vyčleněny reprezentativní zkusné plochy o velikosti 1×1 m pro 

zjištění stávající průměrné plošné produkce (kg.m-2) zvěří využitelné biomasy. Četnost 

zkusných ploch byla volena v závislosti na celkové velikosti posuzované stejnorodé plochy 

travního, bylinného či dřevnatého porostu. Z těchto ploch byly odebrány reprezentativní 

vzorky bylin, trav a letorostů dřevin ve vegetační době. Nedřevnatý rostlinný materiál byl 

odebírán odstřižením nůžkami těsně nad zemí z plochy 1 m2 a to s ohledem na jeho 

dostupnost pro zvěř a v takovém množství, které zvěř využívá. Stejným způsobem byla 

odebírána dřevnatá složka do výšky dostupnosti zvěří. Odebrané vzorky byly zváženy 

s přesností na 0,01 kg v čerstvém stavu na přenosných laboratorních vahách a diferencovány 

na bylinnou a dřevnatou složku. Naměřená hmotnost tedy odpovídá potenciálnímu množství 

dostupné potravy pro zvěř na ploše 1 m2 dřevnaté i nedřevnaté složky. Ze vzorků bylo 

vypočteno průměrné množství zvěří dostupné biomasy v kg.m-2 a celková průměrná produkce 

zvěří dostupné biomasy v oboře. Dle literárních pramenů byla stanovena průměrná spotřeba 

potravy kozy bezoárové a mufloní zvěře v průběhu roku. Z celkového množství zvěří 

dostupné biomasy bylo procentuálně vyjádřeno množství potravy potřebné pro aktuální stavy 

kozy bezoárové a mufloní zvěře žijící v oboře. Z odebrané biomasy byly sestaveny směsné 

vzorky, které byly podrobeny laboratorní analýze jednotlivých živin. Zároveň byly 

z pastevních ploch v oboře odebrány vzorky půdy, které byly podrobeny laboratorní analýze 

pH a obsahu základních živin. 
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Pro výpočet celkového množství nedřevnaté hmoty (trav a bylin) byl použit vzorec: 

X = A x B 

X = celkové množství zvěří dostupné přirozené nedřevnaté potravy v kg 

A = průměrný vzorek trav a bylin na 1 m2 

B = plocha porostu v m2 

Pro výpočet celkového množství dostupné dřevnaté složky (letorosty, prýty výhony) byl 

použit vzorec: 

C = D x E 

C = celkové množství dřevnaté složky v porostu (okus na dřevinách) 

D = množství dřevnaté složky na 1 m2 

E = plocha porostu v m2 

V jarním období v roce 2017 bylo ve spolupráci s oborníkem panem Ladislavem 

Masopustem, DiS. vybudováno 9 kontrolních a srovnávacích oplocenek (min velikost 1 m2) 

za účelem zjištění potenciálního množství biomasy (2 oplocenky byly umístěny v lesním 

porostu a 7 oplocenek na lučních porostech v oboře). V polovině července 2017 byla z těchto 

trvale oplocených míst odebrána biomasa za účelem zjištění potenciální produkce biomasy. 

Odebrané vzorky byly zváženy s přesností na 0,01 kg v čerstvém stavu na přenosných 

laboratorních vahách a diferencovány na bylinnou a dřevnatou složku. Ze vzorků bylo 

vypočteno průměrné potenciální množství zvěří dostupné biomasy v kg.m-2 a celková 

potenciální průměrná produkce zvěří dostupné biomasy v oboře. 

Z odebraných vzorků biomasy v roce 2016 byl získán směsný vzorek nedřevnaté biomasy 

a dřevnaté biomasy pro laboratorní analýzy. V roce 2017 byl z každé kontrolní oplocenky 

odebrán směsný vzorek biomasy. Všechny vzorky byly podrobeny chemické analýze 

stanovení jednotlivých živin v laboratorních podmínkách na Ústavu výživy zvířat 

a pícninářství, Agronomické fakultě, Mendelovy univerzity v Brně. V květnu 2018 proběhlo 

v kontrolních oplocenkách fytocenologické snímkování. 
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Pro stanovení základních živiny ve vzorku byly použity metody obvyklé pro tyto účely. 

Sušina byla stanovena jako zbytek ze vzorku po odpaření vody do konstantní hmotnosti při 

103±2 °C v sušárně. 

Vláknina byla stanovena metodou Hennenberg-Stohmannovou jako zbytek ze vzorku po 

30 minutové hydrolýze v 1,25 % roztoku H2SO4 a v 1,25 % roztoku KOH po promytí 

organickým rozpouštědlem a po odečtení popela za předepsaných podmínek vážkově. 

Tuk byl v laboratorních podmínkách stanoven vážkově na extrakčním přístroji podle 

Twisselmana. 

Dusíkaté látky byly stanoveny metodou Kjehldahla a násobeny faktorem 6,25. 

Popeloviny byly stanoveny vážkově po zpopelnění vzorku při teplotě 550 °C v elektrické 

muflové peci. 

Brutto energie byla stanovena v kalorimetru úplným spálením krmiva v kyslíkové 

atmosféře. (VALA, 2006). 

Stanovení obsahu jednotlivých minerálních látek bylo provedeno na Ústavu agrochemie, 

půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomické fakultě, Mendelovy univerzity v 

Brně. Vysušený rostlinný materiál byl homogenizován na laboratorním mlýnku. Stanovení 

jednotlivých živin probíhalo z mineralizátu. Mineralizace rostlinné hmoty byla provedena na 

mokré cestě v mikrovlnném uzavřeném systému v prostředí H2SO4 a H2O2 (ZBÍRAL A KOL. 

2005) v přístroji Ethos 1 (Milestone S.r.l., Sorisole, Italy). Stanovení P bylo provedeno 

kolorimetricky (ZBÍRAL A KOL. 2005) na přístroji UV/VIS spektrofotometr ATI Unicam 8625 

(ATI Unicam, Cambridge, UK). Stanovení K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu bylo provedeno atomovou 

absorpční spektrofotometrií (ZBÍRAL A KOL. 2005) s atomizací v plameni na přístroji  

ContrAA 700 (Analytik Jena AG). Stanovení pH/CaCl2 - Stanovení výměnného pH půdy bylo 

stanoveno extrakcí 0.1M CaCl2 (ZBÍRAL, 2016). Extrakce půdy byla provedena v roztoku 

Mehlich 3 (ZBÍRAL, 2016). 

V roce 2016 i 2017 byly na vybraných lokalitách odebrány vzorky půdy pro provedení 

laboratorních analýz a zjištění hodnoty pH. Hodnota pH byla stanovena standartními 

laboratorními metodami na Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin. 
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Hodnota pH byla stanovena ve výluhu 0,01 M CaCl2. Vápenaté ionty (Ca2+), protože jsou 

v přebytku, vymění H+ ionty sorbované na koloidní komplex, ty přejdou do roztoku a jejich 

celková aktivita byla změřena potenciometricky jako pH v CaCl2. 

3.2 Odběry biologických vzorků a související práce 

V praktické fázi dále proběhly odběry biologických vzorků v populaci kozy bezoárové 

chované v oboře Vřísek za účelem molekulárně-genetických analýz. Paralelně probíhalo 

označení jednotlivců ušní značkou a vyšetření zdravotního stavu populace, případně 

vakcinace a přeléčení jedinců, které prováděl prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Z podnětu 

oborníka Ladislava Masopusta, DiS. byly zároveň všechny samice vyšetřeny před 

předpokládanými porody sonografickým přístrojem pro ověření gravidity MVDr. Dušanem 

Usvaldem, který provedl i vyšetření krve u vybraných jedinců.  

Veškeré uvedené úkony bylo možné provádět u živé zvěře v odchytovém zařízení 

(vyrobila LS Česká Lípa), které se skládá z odchytové ohrady, přímo navazujících třech 

manipulačních odchytových komor a je situováno do malé oplocené oblasti u bývalého 

loveckého zámečku (viz obr. 2).  

 

 

Obr. 1:  Ověření gravidity veterinárním lékařem MVDr. Usvaldem 

Manipulace s jedinci probíhala následovně: 

1) Pomalé natlačení koz do oplocené lokality u loveckého zámečku a jejich uzavření zde. 

Toto bylo nutné provést v několika případech, v ostatních případech sem byla zvěř přilákána 

potravou a následně uzavřena do druhého dne, kdy byly prováděny naplánované úkony. 
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2) Uzavření bezoárové zvěře do odchytové ohrady, kam byla pomalu natlačena. 

3) Postupný výběr jednotlivců z uzavřené populace a jejich přepouštění do manipulačních 

odchytových komor. Dle momentální situace byla vždy snaha selektovat ze skupiny nejprve 

malá kůzlata a utlačované jedince nebo nesnášenlivé kusy, zejména staré kozly, aby nedošlo 

k nějakým zraněním. Tímto způsobem byla pozitivně ovlivněna také nastalá stresová situace. 

4) V manipulačním prostoru pak byly jednotlivci postupně odebíráni z uzavřené skupinky, 

přičemž jedinec, se kterým se zrovna manipulovalo, byl uzavřen v poslední (tj. třetí) 

odchytové komoře společně se dvěma osobami, které prováděly plánované úkony. 

 

Obr. 2:  Odchytové komory 

5) Po ukončení veškerých úkonů byl kus vypuštěn z komory zpět do obory. V případě 

zjišťování gravidity koz, byl tento úkon prováděn mimo manipulační odchytovou komoru 

a poté byla koza přemístěna do tzv. 

porodní obůrky (v případě pozitivního 

nálezu) nebo puštěna zpět do obory 

(v případě negativního nálezu).  

 

Obr. 3:  Porodní obůrka 

Odběr vzorků probíhal v odchytovém 

zařízení vybudovaném zaměstnanci Lesní správy Česká Lípa ve spolupráci s řešitelským 

pracovištěm, prof. RNDr. Jiřím Lamkou, CSc. (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta 
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v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie), MVDr. Dušanem Usvaldem 

(Veterinární ordinace, Mělník) a zaměstnanci LS Česká Lípa (zejména L. Masopust, DiS.).  

Prvotně byl odchycený kus označen barevnou identifikační ušní značkou s přiděleným 

pořadovým číslem.  

Obr. 4:  Identifikační ušní známka 

Dále následoval odběr vzorků krve pro sérologická vyšetření zdravotního stavu 

a molekulárně-genetické analýzy. Odběr 

krve byl prováděn z jugulární žíly, 

očíslovanou odběrovou jehlou typu 

HEMOS, kde byla ponechána pro 

analýzy zdravotního stavu a výživové 

kondice, popř. byla část krve odebrána 

pro analýzu DNA do označené zkumavky 

s antikoagulačním roztokem (150 µl 

0,5M EDTA/5 ml krve). Dále byla 

odebírána srst s chlupovými cibulkami 

pro DNA analýzy. 

Obr. 5:  Odběr krve odběrovou jehlou typu HEMOS 

Při odchytu byly v roce 2016 zvěři odebrány vzorky krve k vyšetřením na přítomnost 

protilátek proti vytipovaným původcům virových a bakteriálních nákaz koz (bovinní 

tuberkulóza, aviární tuberkulóza, paratuberkulóza, leptospiróza, Maedivisna, brucelóza, 

chlamydióza, Q – horečka, katarální horečka ovcí – bluetongue).  
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Pro veterinární vyšetření byl dále odebírán vzorek rektálního trusu do odběrové 

jednorázové rukavice s identifikačním číslem daného jedince za účelem následných 

koprologických rozborů. Kultivačním vyšetřením byla zjišťována přítomnost mykobakterií 

(bovinní tuberkulóza, aviární tuberkulóza, paratuberkulóza); larvoskopickým vyšetřením byla 

detekována infekční stádia parazitů. Trus získaný během termínu antiparazitárního ošetření 

byl předléčebným vzorkem. Přibližně tři týdny po ošetření byl oborníkem sebrán směsný 

vzorek trusu, který byl označen jako poléčebný. Porovnáním parazitologických nálezů obou 

termínů bylo možné vyhodnotit účinnost uskutečněného léčebného ošetření. V době řešení 

projektu byla zvěř ošetřována proti parazitům individuálně, byla používána léčiva ze skupiny 

mykrocyklických laktonů (s. c. ivermektin nebo doramektin).  

Zároveň byla 3× ročně prováděna vakcinace s revakcinací proti některým druhům bakterií 

rodu Clostridium a odčervení 

jednotlivců.  

Obr. 6:  Vakcinace Covexinem proti klostridiím 

Mimo již zmíněné odběry krve pro molekulárně-genetické analýzy a veterinární vyšetření 

byly odebírány další biologické vzorky. Odběr srsti probíhal jejím vytržením včetně 

chlupových cibulek z krku, hřbetu nebo plecí za účelem molekulárně-genetických analýz. 

Vzorky byly uloženy do uzavíratelných sáčků z PVC označených pořadovým číslem kusu.  
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3.3 Molekulárně-genetické analýzy 

Izolace DNA 

1. z krve 

Genomová DNA, pro zjišťování rozdílů mezi jedinci pomocí mikrosatelitní analýzy, byla 

izolována s využitím izolačního kitu QIAamp® Blood Kit (fa. QUIAGEN). Jako zdroj 

genomové DNA byla použita DNA lymfocytů odebrané periferní krve, popř. dalších 

biologických vzorků. Množství vzorku po izolaci činilo cca 200 μl, přičemž se koncentrace 

DNA pohybovala kolem 25 ng DNA/μl.  

Pracovní postup – QIAamp® Blood Kit: 

1. příprava vodní lázně o t = 56°C 

2. všechny roztoky měly pokojovou teplotu a byly před použitím jemně protřepány 

3. do 1,5 ml eppendorfky (popsat víčko) přidáno 20 μl Protease K, 200 μl protřepané krve a 

200 μl AL => ihned vortex 15s 

4. inkubace směsi ve vodní lázni 10min/56°C a během této doby popsána kolonka na víčko 

5. přidání 200 μl ethanolu (96%) a vortex 15s 

6. směs asi 630 μl (krev, proteasa, AL, ethanol) přenesena do připravené zkumavky 

s popsanou kolonkou 

7. centrifugace 6000g/1min 

8. kolonka přenesena do čisté zkumavky, přidáno 500 μl AW1, následná centrifugace 

6000g/1min a zkumavky s filtrátem vyhozeny 

9. kolonka přenesena do čisté zkumavky, přidáno 500 μl AW2, následná centrifugace 

13000g/1min a zkumavky s filtrátem vyhozeny 

10. kolonka přenesena do čisté zkumavky a centrifugace 6000g/1min => dokonalejší 

odstranění AW2 

11. kolonka přenesena do popsané 1,5ml eppendorfky (odstřižené víčko kvůli centrifuze) a 

přidáno 200 μl AE => INKUBACE 5min při pokojové teplotě 

12. centrifugace 6000g/1min, poté kolonka odstraněna a filtrát (lyzát) uchován při t = 4°C 

nebo –20°C 
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2. z chlupových cibulek a slin 

Při zpracování genetického materiálu ze vzorků chlupových cibulek a stěrů z dutiny ústní 

bylo postupováno podle protokolů izolace DNA pomocí příslušných izolačních kitů, které 

pro optimální použití svých výrobků doporučuje firma QUIAGEN. 

Analýza mikrosatelitních sekvencí 

PCR multiplex reakce probíhaly v cykleru „GeneAmp™ PCR System 9600“ (Applied 

Biosystems, Perkin-Elmer) při celkovém 

objemu 5,4μl, obsahujícím 200μM každého 

dNTP, 2,5mM MgCl2, 1,25U Taq 

polymerázy (Ampli Taq Gold™, Perkin-

Elmer), 1× PCR buffer, cca 25ng/μl 

denaturované DNA a následujících 

mikrosatelitů schválených ISAG pro 

testování parentity plemen domácích koz: 

HSC, INRA0063, SRCRSP0024, ILST19, 

INRA0005, MAF0065, SRCRSP0005, 

SRCRSP0008.             Obr. 7:  ABI 310 Genetic Analyzer 

PCR podmínky zahrnovaly krok počáteční denaturace 10 min při 95 °C, 30 cyklů po 

95 °C/30 sec, 60 °C/30 sec, 72 °C/90 sec a finální extenzi 60 min při 72 °C. Ke standardizaci 

a obarvení byl použit FORMAMID a GS TAMRA 500 (Applied Biosystems, Perkin-Elmer). 

PCR fragmenty byly denaturovány a separovány v sekvenátoru  ABI 310 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, Perkin-Elmer) a jejich analýza proběhla na Genescan 2.1 a Genotyper 

2.0 softwaru.  

 

Analýza mitochondriální DNA 

Analýzy mtDNA probíhaly ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích pomocí metodiky NADERI et al. (2008) a COLLI et al. (2015), kteří se 

obdobnou problematikou zabývali. 
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3.4 Odběr ejakulátu a umělá inseminace 

Odběr ejakulátu a umělá inseminace byly provedeny dle metodiky Ing. Jaroslava Pokorádi, 

Ph.D. (fa. Xcell Slovakia Breeding Services), která je jeho „know-how“ a není ji zde proto 

možné uvádět v podrobném rozsahu. 

Technika odběru ejakulátu:  

Veškerý stávající postup odběru spermatu kozlů a beranů ve světě je neúplný s velmi 

nízkým procentem pohyblivosti a životaschopnosti spermií, obvykle ne více jak 25 až 30 %. 

Za posledních 10 let práce Dr. Pokorádiho bylo optimalizováno médium a proces odběru 

a zpracování kozlího a beraního spermatu. Cílem je vyrobení dávky (pejety) s ne méně než 

50% pohyblivostí a minimální výší 10 milionů životaschopných spermií po zmrazení. 

Takováto kvalitní dávka je účinnější pro umělé oplodnění nebo embryotransfer a může 

zachránit nejlepší genetický materiál koz a ovcí ve světě. Optimalizován je postup pro 

zpracování kozy bezoárové. 

 

Obr. 8:  Samec kozy bezoárové využitý pro odběr ejakulátu 

Odběr je důležitý proces, který je primárním pro dosažení nejlepší kvality pro archivaci 

a genetické použití. Veškeré podrobnosti jsou níže a je zapotřebí skleněné nádobky s měrnou 

stupnicí, termobox a další zařízení a dále připravení zvířat. 
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1) Příprava skleněné nádobky se stupnicí, termoboxu a dalšího zařízení: 

a) před procesem odběru musí být ředidlo a dávky i sklo ohřáté ve vodní lázni nebo 

termostatu na 37°C, 

b) vše musí být čisté a sterilizováno germicidním (UV) zářením a pro skladování opatřeno 

parafilmem 3mm,  

c) zařízení pro odběr – elektroejektor, rektální sonda, lubrikační gel, papírové ručníky, 

polystyrenová krabice pro odběrové sklo, nepudrované rukavice (vinyl), ručníky, teplá voda 

pro očištění penisu a okolí.  

 2) Příprava zvířat (neuspaných nebo narkotizovaných zvířat): 

a) Samce je třeba fixovat velmi komfortně a bezpečně s ohledem na zdraví zvířete a také 

zaměstnanců; pokud bude rozhodnuto pro narkózu, je potřeba vyčkat do uspání, zajistit 

pohodlné uspořádání končetin – hlavně zadních a také kontrolu dechu; za normálních 

okolností postačí k zajištění fixace samce dvě osoby a dvě osoby pro odběr, 

b) Jedna osoba (ne pro fixaci) očistí penis a jeho okolí, za prvé veterinárním způsobem – 

použití teplé čisté vody a ručníku, za druhé použije poté papírový ručník (kapesník) pro sušení 

celé oblasti – příprava penisu na odběr,  

c) Druhá osoba (ne pro fixaci) pokračuje souběžně s první osobou, která očistila penis, 

vyčištěním konečníku od exkrementů a provede masáž prostaty; v případě, že penis a okolí je 

suché a čisté, konečník je čistý a zvíře uvolněné, jsme připraveni na odběr spermatu 

(metodika dle Jaroslav Pokoradi). 

3) Odběr spermatu: 

a) Pro odběr spermatu je využito elektroejectoru u neuspaného živého samce, v případě zájmu 

chovatele je možné provést uspání jeho veterinárním lékařem. 

b) Osoba obsluhující elektroejektor využívá stimulace rektální sondou s lubrikačním gelem, 

která je v konečníku. Vyvolává tak stahy pánevních svalů, následuje kontrakce a uvolnění 

spermií z nadvarlat. 
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c) Během elektroejakulace je využíváno elektrických impulsů a penis je obvykle v erekci, 

odběratel má sterilní rukavice a odběrovou sterilní nádobku s teplou vodou 37°C; na jednoho 

samce potřebujeme 2 nádobky. 

d) Při elektrické stimulaci je možné využít 1-12 poloh nastavení pulsů (rozsah 0-12 V); erekce 

obvykle začíná na poloze 1 nebo 2 a ejakulace na poloze 3 a 4; po odběru (maximálně 2-3 

minuty) se uloží nádobky do polystyrenové krabice pro ochranu spermatu – teplota musí být 

37°C, ihned poté je nutná co nejrychlejší přeprava ejakulátu do laboratoře či mobilní 

laboratoře (místnosti s pokojovou teplotou) a jedinec, u kterého proběhl odběr je nějaký čas 

pod kontrolou.  

4) Proces uchování spermatu:  

     Po externím procesu odběru spermatu, obvykle venku ve výběhu nebo ve stáji, přesuneme 

co nejdříve odebraný ejakulát do laboratoře (místnosti s pokojovou teplotou) bez teplotního 

šoku. Všechny další kroky – vyšetření, plnění, ekvilibrace a mražení probíhají zde, s využitím 

andrologické mobilní laboratoře. Nejprve se provede vyšetření kvality a kvantity spermií na 

přístroji CASA pomocí software Androvision, kdy se zjišťuje koncentrace spermií v 1 ml, 

dále počet živých spermií, celková pohyblivost, progresivní mobilita, procento patologických 

spermií a rychlost spermií. Následuje ředění ejakulátu ředidlem pro kozy a ovce MiniTube, 

které obsahuje ingredience pro ochranu spermií (antibiotika) dle směrnice EU, pro jejich 

výživu a tzv. kryoprotektivum, což je ochrana při zmrazování v tekutém dusíku. Poté probíhá 

plnění inseminačních dávek do označených pejet (uveden druh živočicha, datum odběru 

a evidenční číslo). Před vlastním zmrazením probíhá ekvilibrace po 5 hodinách při 4°C, poté 

následuje zmrazení pejet při -80°C po dobu 12 minut a pak následuje zmrazení v tekutém 

dusíku při -196°C. 

Existuje také krátký film, kde je názorně ukázána metodika odběru u některých zvířat 

a princip je stejný i pro kozu bezoárovou. Prakticky je již vyzkoušena výroba a uchování pejet 

u některých Caprinae (koza bezoárová, koza anglo-núbijská, kamzík a markhor). Více 

informací na linku: https://youtu.be/DoY7s52mJe4 nebo http://xcell.sk/menu/19/video/. 

5) Proces rozmrazování inseminačních dávek 
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    Po vytažení inseminační dávky (pejety) z tekutého dusíku musí nejprve dojít k prohřátí při 

37°C po dobu 1-2 minut. Poté je možné pejetu odstřihnout, vložit do inseminační kazety 

a neodkladně provést aplikaci. 

Synchronizace říje koz a jejich inseminace byla provedena metodikou Ing. Jaroslava 

Pokorádi, Ph.D., přičemž pro synchronizaci je používána progesteronová terapie s využitím 

plastového tamponu CIDR-G, který se aplikuje intravaginálně a obsahuje 0,3 g progesteronu 

(zastavuje růst folikulů), který se postupně uvolňuje. Po 18 dnech se tampon mechanicky 

vyjme a je ihned aplikováno 500UI látky zvané PMSG sérum, které obsahuje folikuly 

stimulující hormon a luteinizační hormon. Po tomto úkonu následuje za 48-55 hodin 

inseminace intracervikálně nástřikem do děložního krčku nebo laparoskopicky aplikací přímo 

do dělohy. 

 

Obr. 9:  Mobilní inseminační laboratoř 
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Obr. 10:  Mobilní inseminační laboratoř s mladým vříseckým odchovancem 

  



Projekty Grantové služby LČR  

Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na molekulárně-genetickém základě s využitím asistované 

reprodukce 

37 

 

4. Výsledky a diskuse 

4.1 Ověření potravní nabídky 

V oboře Vřísek bylo v roce 2016 v lesních porostech o výměře 90 ha odebráno celkem 12 

vzorků biomasy travinné, bylinné a dřevní biomasy z reprezentativních ploch o velikosti (1×1 

m) vždy nejméně ze dvou ploch v porostu pro zjištění plošné produkce zvěří využitelné 

biomasy v kg.m-2. Na loukách, pastvinách a ostatních plochách o výměře 48 ha bylo odebráno 

12 vzorků biomasy.  Četnost zkusných ploch byla volena v závislosti na velikosti posuzované 

plochy a stejnorodosti porostu. 

V lesních porostech byla ve vegetační době zjištěna průměrná produkce travní a bylinné 

biomasy 0,133 kg.m-2. Po přepočtu na celou výměru lesních pozemků 90 ha činila produkce 

biomasy 119700 kg. 

V lesních porostech bylo dále zjištěno množství dřevinné biomasy (listů, pupenů a výhonů) 

využitelné zvěří v počtu 0,025 kg.m-2. Po přepočtu na celou výměru lesních ploch 90 ha činilo 

množství dřevinné biomasy 22500 kg. Dřevinná složka je v této lokalitě tvořena převážně BK 

a HB. Na loukách, pastvinách a ostatních plochách bylo zjištěno průměrné množství biomasy 

0,324 kg.m-2. Po přepočtu na 48 ha výměry travních porostů a ostatních ploch činila průměrná 

produkce zvěří využitelné biomasy 155520 kg. 

Celkem lesní a nelesní plochy poskytují 275220 kg zvěří dostupné bylinné a travní 

biomasy a 22500 kg dřevní zvěří dostupné biomasy. 

Tab. 1: Celková produkce zvěří využitelné biomasy v oboře Vřísek 

Druh biomasy Lesní porosty (kg) 
Louky, pastviny 

(kg) 

Celkem (kg) 

Tráva, byliny 119 700 155 520 275 220 

Listy, pupeny, 

prýty 
22 500 – 22 500 

Celková produkce zvěří využitelné biomasy 297 720 
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V roce 2017 byly v lesních porostech o výměře 90 ha odebrány celkem 2 vzorky biomasy 

travinné, bylinné a dřevní biomasy z trvale oplocených reprezentativních ploch o velikosti 

(1×1 m) pro zjištění potenciální plošné produkce zvěří využitelné biomasy v kg.m-2. Na 

loukách, pastvinách a ostatních plochách o výměře 48 ha bylo odebráno 7 vzorků biomasy 

z trvale oplocených ploch. Rozmístění trvale oplocených ploch v oboře je znázorněno na obr. 

č. 11. 

V lesních porostech byla ve vegetační době zjištěna průměrná potenciální produkce travní 

a bylinné biomasy 0,146 kg.m-2. Po přepočtu na celou výměru lesních pozemků 90 ha činila 

potenciální produkce biomasy 131400 kg. 

V lesních porostech bylo dále zjištěno množství potenciální dřevinné biomasy (listů, 

pupenů a výhonů) využitelné zvěří v počtu 0,053 kg.m-2. Po přepočtu na celou výměru lesních 

ploch 90 ha činilo množství potenciální dřevinné biomasy 47700 kg. Dřevinná složka je v této 

lokalitě tvořena převážně HB.  

Na loukách, pastvinách a ostatních plochách bylo zjištěno průměrné množství potenciální 

biomasy ve výši 1,320 kg.m-2. Po přepočtu na 48 ha výměry travních porostů a ostatních 

ploch činila potenciální průměrná produkce zvěří využitelné biomasy 633600 kg. 

Celkem lesní a nelesní plochy poskytují 765000 kg potenciální zvěří dostupné bylinné 

a travní biomasy a 47700 kg dřevní zvěří dostupné biomasy. 

 

Obr. 11:  Rozmístění trvale oplocených ploch v oboře pro zjištění potenciální produkce biomasy 
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Tab. 2: Potenciální produkce zvěří využitelné biomasy v oboře Vřísek 

Druh biomasy Lesní porosty (kg) 
Louky, pastviny 

(kg) 

Celkem (kg) 

Tráva, byliny 131 400 633 600 765 000 

Listy, pupeny, 

prýty 
47 700 – 47 700 

Potenciální produkce zvěří využitelné biomasy 812 700 

 

 

Obr. 12:  Porovnání potenciálního a průměrného množství zvěří dostupné biomasy v oboře 

Na trvale oplocených plochách byla zjištěna průměrná potenciální produkce travní 

a bylinné biomasy v lesních porostech o 8 % vyšší než na neoplocených plochách. V případě 

dřevinné biomasy byla produkce na oplocených plochách vyšší o 53 % a v případě lučních 

porostů o 75 % vyšší.  

Výpočet kvantitativní spotřeby travní a bylinné a dřevnaté potravy pro mufloní zvěř 

a kozu bezoárovou 

Pro potřeby výpočtu byla stanovena průměrná denní potřeba potravy jednoho kusu mufloní 

zvěře ve vegetačním období výši 6,5 kg z toho 5,85 kg (90 %) trav a bylin a 0,65 kg (10 %) 

dřevinné biomasy. Délka období, po které má zvěř přirozenou potravu k dispozici byla 
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zvolena podle délky průměrné sněhové pokrývky v oblasti (80 dnů) a to 285 dnů. Pro výpočet 

byly použity sčítané stavy mufloní zvěře (leden 2018) ve výši 150 ks. Normované stavy jsou 

pro oboru stanoveny v počtu 108 ks. 

Spotřeba travnaté a bylinné potravy mufloní zvěří ve vegetačním období 

5,85 kg.den-1 x 285 dnů = 1 667,25 kg x 150 ks mufloní zvěře = 250 087,5 kg 

5,85 kg.den-1 x 285 dnů = 1 667,25 kg x 108 ks NS mufloní zvěře = 180 063 kg 

Spotřeba dřevinné potravy mufloní zvěří ve vegetačním období 

0,65 kg.den-1 x 285 dnů = 185,25 kg x 150 ks mufloní zvěře = 27 787,5 kg 

0,65 kg.den-1 x 285 dnů = 185,25 kg x 108 ks NS mufloní zvěře = 20 007 kg  

Pro potřeby výpočtu byla stanovena průměrná denní potřeba potravy jednoho kusu kozy 

bezoárové ve vegetačním období ve výši 5,5 kg, z toho 3 kg (55 %) trav a bylin a 2,5 kg 

(45 %) dřevinné biomasy. Délka období, po které má zvěř přirozenou potravu k dispozici byla 

zvolena podle délky průměrné sněhové pokrývky v oblasti (80 dnů) a to 285 dnů. Pro výpočet 

byly použity sčítané stavy koz (leden 2018) ve výši 52 ks. Normované stavy jsou pro oboru 

stanoveny v počtu 60 ks, přičemž pohlavní struktura současné (duben 2020) vřísecké 

populace čítá 19 kozlů, 25 koz a 12 kůzlat. Co se týká věkové struktury, vyskytuje se zde 

aktuálně především zvěř mladší a středně stará (od 1 do 5 let věku), přičemž u samců tvoří 

tato skupina přibližně 78 % a u samic přibližně 69 %. 

Spotřeba travnaté a bylinné potravy koz bezoárových ve vegetačním období 

3 kg.den-1 x 285 dnů = 855 kg x 52 ks koz bezoárových = 44 460 kg 

3 kg.den-1 x 285 dnů = 855 kg x 60 ks NS koz bezoárových = 51 300 kg 

Spotřeba dřevinné potravy koz bezoárových ve vegetačním období 

2,5 kg.den-1 x 285 dnů = 712,5 kg x 52 ks koz bezoárových = 37 050 kg 

2,5 kg.den-1 x 285 dnů = 712,5 kg x 60 ks NS koz bezoárových = 42 750 kg 
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Tab. 3: Sumarizace spotřeby potravy v oboře Vřísek 

Druh 

biomasy 

Celková 

potenciál. 

produkce 

biomasy 

(kg) 

Spotřeba 

potravy 

mufloní 

zvěří 150 

ks (kg) 

Spotřeba 

potravy 

mufloní 

zvěří 

108 ks 

NS (kg) 

Spotřeba 

potravy 

kozou 

bezoárovou 

52 ks (kg) 

Spotřeba 

potravy 

kozou 

bezoárovou 

60 ks NS 

(kg) 

Celková 

spotřeba 

potravy 

oběma 

druhy 

zvěře -

aktuálními 

stavy (kg) 

Celková 

spotřeba 

potravy v 

% 

z celkové 

potenciální 

produkce 

biomasy 

Travní a 

bylinná 

biomasa 

765 000 250 087,5 180 063 44 460 51 300 294 547,5  +38,5 

Dřevinná 

biomasa 
47 700 27 787,5 20 007 37 050 42 750 64 837,5 -35,9 

 

Z dosavadních analýz vyplývá, že je v současnosti v oboře Vřísek dostatek dostupné travní 

a bylinné biomasy a naopak nedostatek dřevinné biomasy, která je důležitá především pro 

kozu bezoárovou. Naměřené množství celkové biomasy nedostatečně pokrývá živinové 

potřeby chované zvěře, především koz bezoárových. Zvěř je třeba proto v oboře intenzivně 

krmit. Pro zlepšení současného stavu jsme doporučili pokračovat v redukci počtu mufloní 

zvěře a navýšení počtu koz bezoárových na cílový počet 60 ks. Tato opatření jsou 

realizována. Pro zlepšení produkce a kvality travní a bylinné biomasy byla ve spolupráci 

s firmou Agrostis Trávníky, s.r.o. navržena vhodná pastevní směska UNI-P-30. Složení 

pastevní směsky bylo voleno s ohledem na živinnou hodnotu jednotlivých druhů trav, jejich 

odolnost a schopnost snášet intenzivní spásaní a sešlap zvěří. Osetí proběhlo na několika 

lokalitách v oboře v roce 2018.  
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Tab. 4: Složení navržené pastevní směsi pro kozu bezoárovou a mufloní zvěř 

Pastevní směs UNI-P-

30   

Jetel plazivý 9% 

Kostřava luční 30% 

Jílek vytrvalý 4n 18% 

Kostřava červená 10% 

Lipnice luční 15% 

Bojínek luční 18% 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky fytocenologického šetření z května 2018 v 

oboře Vřísek na kontrolních plochách, jejichž umístění je znázorněno na obr. č. 11. 

Tab. 5: Zastoupení dřevin, bylin a travin na kontrolních plochách 

Hlavičky snímků           

číslo snímku 1 2 3 4 5 
6 

(oplůtek) 
6 

(mimo) 7 8 9 

datum 
30.5. 
2018 

30.5.
2018 

30.5. 
2018 

30.5. 
2018 

30.5. 
2018 

30.5. 
2018 

30.5. 
2018 

30.5. 
2018 

30.5.
2018 

30.5. 
2018 

plocha (m2) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

azimut rovina 180 90 - - - 180 - 180 - 

sklon 5 1 10 rovina rovina rovina 8 rovina 5 rovina 

Celková pokryvnost 
E3 40 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Celková pokryvnost 
E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celková pokryvnost 
E1 35 90 65 90 98 80 95 85 90 95 

           

Pokryvnost v %           

číslo snímku 1 2 3 4 5 
6 

(oplůtek) 
6 

(mimo) 7 8 9 

E3 (stromové 
patro)            

Quercus robur 40 . 5 . . . . . . . 

E2 (keřové patro)            

Acer 
pseudoplatanus . . 0,5 . . . . . . . 

Carpinus betulus 25 . 10 . . . . . . . 

Fagus sylvatica . . 0,5 . . . . . . . 

Prunus domestica . . 0,5 . . . . . . . 

Quercus robur 0,5 . 1 . . . . . . . 

Sorbus aucuparia . . 0,5 . . . . . . . 

Tilia platyphyllos . . 0,1 . . . . . . . 

E1 (bylinné patro)            

Agrimonia eupatoria . 20 . . . . . . . . 
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Agrostis capillaris . . . 10 . . . 20 40 . 

Agrostis gigantea . . . . . 15 . . . . 

Achillea millefolium 
agg. . 0,5 . 0,5 . 0,5 . 0,5 1 . 

Alchemilla sp. . . . 0,1 . . . . . . 

Alopecurus 
pratensis . . . . 15 10 5 . . . 

Anemone nemorosa . . 1 . . . . . . . 

Anthoxanthum 
odoratum . . . . . . . . 20 . 

Arrhenatherum 
elatius . 10 . . . . . . . . 

Calamagrostis 
epigejos 0,5 . . . . . . . . . 

Carex hirta . . . . . . . . . 20 

Carex leporina . . 0,5 . . . . . . . 

Carex pallescens . 5 . . . . . . . . 

Centaurea cf. 
phrygia . . . . . . . 0,5 . . 

Cerastium 
holosteoides . . . . 0,5 0,5 . 0,5 0,1 0,5 

Circaea lutetiana . . 3 . . . . . . . 

Cirsium arvense . 1 . . . . . . . 5 

Clinopodium vulgare . . . . . . . . 0,5 . 

Convolvulus 
arvensis . . . 0,1 . . . . 0,5 . 

Crepis biennis . . . . . . . 0,5 . . 

Cruciata laevipes . . . . . . . 15 . . 

Cynosurus cristatus . 0,5 . . . . . 1 1 . 

Dactylis glomerata . 10 . 1 10 . 5 3 5 . 

Daucus carota . 0,5 . . . . . 0,5 . . 

Festuca 
arundinacea . . . . . . . . . 5 

Festuca pratensis . 25 . . 80 10 35 15 10 15 

Festuca rubra 0,5 15 . 70 . 25 30 20 . . 

Galium album . . . . . . 0,5 . . . 

Geranium pratense . . . . . 0,5 . . . . 

Geranium 
robertianum 0,1 . 5 . . . . . . . 

Geum urbanum . 0,5 1 . . 3 0,5 . . 1 

Glechoma 
hederacea . 0,5 . 7 . . . 0,5 1 . 

Pilosella sp. . . . . . . . 0,5 . . 

Holcus lanatus . . . . . 5 1 . 5 . 

Holcus mollis 7 . 20 . . . . . . . 

Impatiens noli-
tangere . . 0,1 . . . . . . . 

Impatiens parviflora . . 4 . . . . . . . 

Juncus effusus 0,5 . . . . . . . . . 

Leontodon hispidus . 0,5 . . . . . 1 . . 

Lolium perenne . . . . 3 . 7 . . . 

Lotus corniculatus . 5 . . . 0,5 0,5 . . . 
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Mentha longifolia . . . . . . . . 4 . 

Mycelis muralis 0,5 . . . . . . . . . 

Oxalis acetosella 2 . 5 . . . . . . . 

Phleum pratense . . . 0,5 . . 0,5 . . . 

Plantago lanceolata . 2 . 0,5 . 0,5 1 3 1 . 

Poa nemoralis 5 . . . . . . . . . 

Poa pratensis . 15 . 10 5 1 5 20 . 5 

Poa trivialis . . . . 25 1 5 5 10 35 

Prunella vulgaris . 1 . . . . . 0,5 . . 

Ranunculus acris . 1 . . . 0,5 . . . . 

Ficaria verna  
subsp. bulbilifera . . 1 . . . . . . . 

Ranunculus repens . 0,5 . 1 1 . 1 1 1 50 

Rubus idaeus 0,5 . . . . . . . . . 

Rumex acetosa . 1 . . . 0,1 0,5 . 0,5 . 

Rumex obtusifolius . . 0,5 . . . . . 1 . 

Stellaria graminea . . . 0,5 . . . 1 0,5 . 

Taraxacum  
sect. Ruderalia . 0,5 0,5 0,5 . . 0,5 0,5 0,5 1 

Trifolium pratense . 5 . . . . 15 0,5 . . 

Trifolium repens . 1 . . 1 . . 2 0,5 . 

Trisetum flavescens . 0,5 . 15 . 30 35 5 20 . 

Urtica dioica . . 2 0,5 3 5 5 0,5 . . 

Veronica 
chamaedrys . 1 . 3 0,5 1 1 1 0,5 . 

Vicia sepium . . . . . . . 0,5 0,5 . 

Viola 
reichenbachiana 0,5 . . . . . . . . . 

Viola riviniana . . 15 . . . . . . . 

 

V lesních porostech, zejména v jejich okrajích, by bylo vhodné zvýšit diverzitu 

pěstovaných dřevin, zaměřit se zejména na zvýšení počtu okusových dřevin založením 

okusových ploch a plodonosných dřevin (plané jabloně, jeřáb ptačí, jeřáb břek). Pro okusové 

plochy navrhujeme využití jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), lípy velkolisté (Tilia 

platyphyllos), javoru babyka (Acer campestre), vrby košíkářské (Salix viminalis), vrby ušaté 

(Salix aurita), vrby trojmužné (Salix triandra), vrby popelavé (Salix cinerea) – na kyselejších 

stanovištích, vrby jívy kultivaru Kilmarnock (Salix caprea), habru obecného (Carpinus 

betulus), jilmu habrolistého (Ulmus minor), dubu zimního (Quercus petraea) hlohu obecného 

(Crataegus laevigata), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna) a svídy krvavé (Cornus 

sanguinea). Navrhované dřeviny jsou dieteticky vhodné a většina byla kozou bezoárovou 

preferována i v oboře Pálava, jak uvádějí ve své studii i HEROLDOVÁ A HOMOLKA (1999). 

Zároveň mohou být v přiměřené míře skousávány, aby obrůstaly, případně vytvářely 
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výmladky. Pro zřízení okusových ploch pro kozu bezoárovou navrhujme minimálně tři plochy 

o výměře 1 ha/oplocenku s min. směsnou výsadbou doporučených dřevin 10 000 ks/ha. Roční 

produkci dřevinné biomasy z jedné plochy odhadujeme cca na 5 000 kg. Jednotlivé plochy by 

měly být zpřístupňovány kozám bezoárovým vždy ob dva roky, tj. plocha č. 1 bude 

zpřístupněna první rok, plocha č. 2 druhý, plocha č. 3 třetí rok a ve čtvrtém roce dojde opět ke 

zpřístupnění zregenerované plochy č. 1. Zpřístupnění plochy se jeví jako nejvhodnější při 

konci vegetačního období, přes období vegetačního klidu a zpřístupněnou plochu ponechat 

potřebám zvěře do počátku vegetace, pokud nehrozí její masivní destrukce. Vrbové proutí 

doporučujeme ročně v případě potřeby postupně seřezávat na nezpřístupněných plochách 

a předkládat zvěři. Každá plocha musí být dokonale oplocena a musí zde být umístěny min. 3 

vchody, aby zvěř měla možnost nerušeného úniku. V případě nutnosti bude vhodné průběžně 

doplňovat výsadbou případné uhynulé dřeviny. Vybudováním okusových ploch dojde ke 

snížení deficitu přirozené nabídky dřevinné složky potravy pro kozu bezoárovou, přesto však 

bude nadále nutné krmení zvěře v oboře Vřísek. 

Kvalita zvěří dostupné potravy v oboře Vřísek 

Pro laboratorní analýzy stanovení živin bylo v roce 2016 a 2017 získáno celkem 14 vzorků 

travní, bylinné a dřevinné biomasy. Výsledky analýz jsou uvedeny v následujících 

přehledech. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projekty Grantové služby LČR  

Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na molekulárně-genetickém základě s využitím asistované 

reprodukce 

46 

 

Tab. 6: Obsah základních živin v odebraných vzorcích biomasy 

Sušina Popel N-látky Tuk Vláknina

% % % % %

2016 travní porosty v lese 91,95 6,79 11,38 2,48 24

2017 (1) travní porosty v lese 94,02 9,63 7,11 1,54 31,95

2017 (3) travní porosty v lese 93,36 9,85 11,14 2,36 25,22

Sušina Popel N-látky Tuk Vláknina

% % % % %

2016 dřevinná biomasa v lese 92,11 4,36 12,75 2,82 24,76

2017 (1) dřevinná biomasa v lese 93,26 5,04 10,39 1,74 29,16

2017 (3) dřevinná biomasa v lese 93,22 4,91 10,39 1,48 27,52

Sušina Popel N-látky Tuk Vláknina

% % % % %

2016 luční porosty 91,28 8,63 11,12 2,46 23,59

2017 (2) luční porosty 93,08 7,47 8,98 2,02 34,2

2017 (4) luční porosty 94,08 7,14 6,1 1,89 30,88

2017 (5) luční porosty 93,71 6,52 7,36 1,77 34,02

2017 (6) luční porosty 93,53 8,23 8,56 1,95 30,76

2017 (7) luční porosty 93,3 8,21 8,66 1,94 27,65

2017 (8) luční porosty 93,07 8,49 7,99 1,88 26,58

2017 (9) luční porosty 93,22 8,15 11,4 1,86 26,42

Jednotky

Označení vzorku

Jednotky

Označení vzorku

Jednotky

Označení vzorku

 

Tab. 7: Obsah makro a mikroprvků v odebraných vzorcích biomasy  

P Ca Mg Fe Cu Zn

2016 travní porosty v lese 0,2007 0,199 0,125 105,95 4,549 36,541

2017 (1) travní porosty v lese 0,133 1,097 0,235 114,29 7,17 47,91

2017 (3) travní porosty v lese 0,172 1,253 0,279 167,16 4,90 40,04

P Ca Mg Fe Cu Zn

2016 dřevinná biomasa v lese 0,2051 0,376 0,160 67,19 6,672 25,703

2017 (1) dřevinná biomasa v lese 0,117 1,109 0,233 95,27 7,15 47,31

2017 (3) dřevinná biomasa v lese 0,125 1,136 0,224 192,38 5,00 30,30

P Ca Mg Fe Cu Zn

2016 luční porosty 0,3234 0,302 0,131 141,56 3,786 22,925

2017 (2) luční porosty 0,123 0,323 0,133 142,54 4,03 34,28

2017 (4) luční porosty 0,197 0,613 0,123 212,60 3,41 44,60

2017 (5) luční porosty 0,263 0,576 0,140 246,00 3,75 55,28

2017 (6) luční porosty 0,204 0,877 0,176 465,97 4,05 36,76

2017 (7) luční porosty 0,133 0,855 0,185 254,11 4,25 60,45

2017 (8) luční porosty 0,159 0,940 0,237 193,69 4,89 41,70

2017 (9) luční porosty 0,232 1,013 0,211 163,18 7,55 45,38

rok 

odběru vzorek RH

% v abs. sušině mg/kg v abs.suš

rok 

odběru vzorek RH

% v abs. sušině mg/kg v abs.suš

rok 

odběru vzorek RH

% v abs. sušině mg/kg v abs.suš
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Pro lesní zvěř neexistují přesné normy potřeb jednotlivých živin. V praxi se vychází 

z odvozených hodnot norem, které se běžně používají pro ovce v případě mufloní zvěře 

a kozy v případě koz bezoárových. Hodnoty získané rozbory jednotlivých vzorků jsou 

srovnatelné s rozbory živin obdobných vzorků z jiných lokalit.  

Obsah popelovin se ve vzorcích pohyboval v rozmezí 4,36 – 9,85 %.  Popeloviny jsou 

tvořeny směsí jednotlivých makro a mikroprvků. V průběhu roku se jejich obsah v potravě 

mění. V některých vzorcích byly stanoveny poměrně nízké hodnoty. 

Obsah dusíkatých látek se ve vzorcích pohyboval v rozmezí 6,1 – 12,75 %. V přirozené 

potravě závisí na stáří sklízeného (spásaného porostu), respektive jeho vegetační fázi. Ve 

většině vzorků je obsah dusíkatých látek poměrně nízký. Velmi dobrým ukazatelem, který se 

stanovuje v rámci biochemických rozborů, je obsah močoviny v krvi. Ve všech vzorcích 

z roku 2012 byl obsah močoviny v krvi snížený, což je důsledek nadbytku energie v potravě 

(škrob, cukry) a nedostatku NL (bílkoviny). 

Obsah hrubé vlákniny se ve vzorcích pohyboval v rozmezí 23,59 – 34,02 %. Obsah 

vlákniny závisí na stáří sklízeného porostu. Čím je porost při sklizni starší, tím vyšší procento 

vlákniny obsahuje a je pro zvěř hůře stravitelnější.  

Obsah vápníku a fosforu se ve vzorcích pohyboval od 0,117 do 1,253 %. Z hlediska výživy 

je důležitý jejich vzájemný poměr, který by se měl v potravě pohybovat v rozmezí 2-1,54:1, 

Ca : P. Ve vzorcích byl stanoven v některých případech poměr těchto prvků výrazně nižší 

zejména na lokalitách s kyselým pH půdy. Obsah Mg, Fe a Cu je srovnatelný se vzorky z 

podobných lokalit. V některých případech zejména v jarním období může být v přirozené 

potravě nedostatek Mg, který se u zvěře může projevit tzv. pastevní tetanií (svalovým třesem). 

Zjištěné množství živin je v některých případech tak nízké, že nemůže plně pokrýt 

živinové potřeby chované zvěře. Zvěř má zvýšené nároky na výživu (NL, energii a obsah 

minerálních látek), zejména v době růstu mláďat, v období březosti samic, pro optimální růst 

a kvalitu trofejí - toulců a rohů. 

Chybějící živiny je třeba chované zvěři dodat ve formě kvalitních objemných a jadrných 

krmiv s minerály a vitamíny, např. seno, jetelotravní senáže, kukuřičné siláže, směsné 

silážované krmné dávky, oves, ječmen, minerálních krmiv s vitamíny, doplňkových krmných 
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směsí s vyváženým obsahem makro a mikro prvků, zejména sirných AMK – methioninu 

a zvýšeným obsahem vitamínů E a H a Zn. Tyto komponenty mají významný vliv na kvalitu 

rohoviny a mohou souviset např. s odlupčivostí mufloních toulců a lámavostí rohů koz. 

V rámci řešení projektu jsme na základě výsledků laboratorních rozborů ve spolupráci 

s firmou MIKROP Čebín a.s., panem ing. Jaromírem Kvačkem a míchárnou krmiv Kratonohy 

sestavili doplňkové minerální krmivo a doplňkové granulované krmivo (viz. příloha č. 1 a 2). 

Množství předkládaného granulovaného doplňkového krmiva, případně jadrného krmiva 

(obilovin) by se mělo pohybovat kolem 0,5 kg na kus a den. Samozřejmě závisí na celé řadě 

faktorů - aktuální nabídka zvěří dostupné potravy v oboře, ročním období, pohlaví, stáří 

jednice, kondice a zdravotní stav chovaných jedinců, u samic fáze reprodukce apod. V době 

zvýšených nároků na živiny (gravidita u samic, podzimní a zimní období) je nutné dávku 

jadrného, případně doplňkového krmiva zvýšit. Velmi důležité je zajistit přístup k jadrnému 

krmivu mláďatům a mladé zvěři, např. pomocí oplůtků s průlezy kolem korýtek na jadrná 

krmiva. Včasný příjem jadrného krmiva mladou zvěří má příznivý vliv na rozvoj předžaludků 

a následný bezproblémový přechod na objemná krmiva. Z hlediska fyziologie trávení 

a správné funkce předžaludků by kozy měly mít zejména v podzimním a zimním období 

k dispozici dostatečné množství strukturální vlákniny, např. ve formě kvalitního sena nebo 

jetelotravní, případně travní senáže. Jadrná krmiva nesmí tvořit hlavní složku krmné dávky! 

Pro optimalizaci výživného stavu doporučujeme sledovat kondici a zdravotní stav zvěře a dle 

toho upravovat množství předkládaného krmiva zvěři. Překrmování jadrným krmivem by 

mohlo způsobovat subklinickou případně klinickou laktacidózu bachorového obsahu. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby měla zvěř k dispozici kvalitní objemná krmiva. Dále 

doporučujeme celoroční adlibitní předkládaní soli, např. solné kostky, instantní minerální lizy 

a samostatně do zastřešených korýtek v rámci projektu vytvořené minerální doplňkové 

krmivo nebo doplňkové granulované krmivo obsahující toto minerální krmivo. Je na zvážení 

majitele obory Vřísek, zda by bylo namístě rozšířit spolupráci s výrobcem dodávaných 

minerálních krmiv firmou MIKROP Čebín, která může z hlediska složení minerálních krmiv 

operativně reagovat dle aktuálních potřeb zvěře. 
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Stanovení pH půdy a obsahu P, K, Ca a Mg v půdě 

Tab. 8: Stanovení pH půdy, P, K, Ca a Mg v půdě 

pH           P          K         Ca          Mg

       CaCl2       mg/kg       mg/kg         mg/kg       mg/kg

2016 směsný vzorek 5,34 21,3 92,6 2 196 148,7

2016 hodnota kyselý nízký nízký dobrý vyhovující

2017  jabloňový sad 6,02 88,4 120,1 2089 150,5

2017 hodnota slabě kyselý dobrý vyhovující dobrý vyhovující

2017 hladová louka 5,38 5,8 56,2 1692 103,4

2017 hodnota kyselý nízký nízký vyhovující vyhovující

2017 louka u rybníka 6,31 24,3 155,5 3103 179,3

2017 hodnota slabě kyselý nízký vyhovující dobrý dobrý

Označení vzorku

Jednotky

 

Dle kritérií hodnocení výměnné půdní reakce je posuzovaný směsný vzorek klasifikován 

jako kyselý, vzorek z jabloňového sadu jako slabě kyselý, vzorek z Hladové louky jako 

kyselý a vzorek z louky u rybníka jako slabě kyselý. Doporučujeme proto provádět pravidelné 

vápnění. Téměř ve všech vzorcích se potvrdil nízký obsah fosforu. Doporučujeme ho na 

těchto stanovištích do půdy doplnit, např. prostřednictvím průmyslových hnojiv NPK, či 

Superfosfát u půd s pH ˃5,5 nebo Dolofos 26, Hyperkorn 26 či Donaukorn 26 u půd s pH 

˂5,5. V roce 2019 bylo v oboře Vřísek oborníkem zajištěno hnojení 18 ha luk NPK (dávka 80 

kg/ha) a na 3 ha louky u včelína bylo provedeno vápnění mletým vápencem. 

4.2 Genetické analýzy 

Analýzy mitochondriální DNA 

V tabulce č. 9 je uveden seznam analyzovaných vzorků koz bezoárových z obory Vřísek 

a pěti jedinců ze ZOO Olomouc. Žluté vzorky se nepodařilo zanalyzovat navzdory opakované 

PCR, zeleně očíslované vzorky pocházejí ze ZOO Olomouc a modře označený je kozel – 

import z Turecka. 
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Tab. 9: Evidence vzorků pro analýzy mtDNA. 

Pořad. číslo Označení v databázi Označení v chovu 

1 KB 3 3 

2 KB 12 12 

3 KB 13 13 

4 KB 14 14 

5 KB 16 16 

6 KB 19 19 

7 KB 27 27 

8 KB 29 29 

9 KB 30 30 

10 KB 31  31 

11 KB34 34 

12 KB 36 36 

13 KB 37 37 

14 KB 38 38 

15 KB 39 39 

16 KB 40 40 

17 KB 41 41 

18 KB 42 42 

19 KB 43 43 
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20  KB 44 44 

21 KB 45 45 

22 KB 46 46 

23 KB 47 47 

24 KB 48 48 

25 KB 49 49 

26 KB 50 50 

27 KB 51 51 

28 KB 53 53 

29 KB 54 54 

30 KB 55 55 

31 KB 56 56 

32 KB 65 65 

33 KB 66 66 

34 KB 67 67 

35 KB 68 68 

36 KB 69 69 

37 KB 70 70 

38 KB 71 71 

39 KB 72 72 

40 KB 73 73 
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41 KB 74 74 

42 KB 75 75 

43 KB 76 76 

44 KB 77 77 

45 KB 78 78 

46 KB 79 79 

47 KB1O  

48 KB2O  

49 KB3O  

50 KB4O  

51 KB5O  

52 KB TR  
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Obr. 13: Parsimonní zhodnocení (striktní konsensus, délka stromu  1699, konzistenční index 24, retenční 

index 91) - detail spojený s vříseckými a olomouckými sekvencemi 
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Sekvence vykazují blízké vztahy k níže uvedeným publikovaným sekvencím, jejichž 

lokaci zde uvádíme. Rozšíření je v haploskupinách uvedených ve studii NADERI et al. 2008, 

která je zdrojem drtivé většiny srovnávacích dat.  

EF989190 - haploskupina A - Turkey Sumbul (11) 

EF989173 - A - Iran Lar, Sistan (33) 

EF989167 - A - Iran Lar, Sistan (33) 

EF989172 - A - Iran Lar, Sistan (33) 

EF989166 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989164 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989163 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989170 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989188 - A - Turkey Tunceli (8) 

EF989183 - A - Turkey Artvin (9) 

EF989178 - A - Iran Lar, Sistan (33) 

EF989181 - A - Iran Salook (38) 

EF989165 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989191 - A - Turkey Gaziantep (7) 

EF989189 - A - Turkey Gaziantep (7) 

EF989180 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989169 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989176 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989174 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989168 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 
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KR059267 - Kréta 

KR059268 - Kréta 

KR059269 - Kréta 

KR059270 - Kréta 

EF989175 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989177 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989182 - A - Iran Tandooreh (39) 

EF989171 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 

EF989187 - A - Turkey Tunceli (8) 

EF989186 - A - Turkey Tunceli (8) 

EF989185 - A - Turkey Tunceli (8) 

EF989184 - A - Turkey Tunceli (8) 

EF989179 - A -  Iran Lar, Sistan (33) 
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Obr. 14: Bayesiánské zhodnocení (model HKY+I+G, 1 mil. replication, 500 000 burin) - detail 

 

S analyzovanými sekvencemi se vážou stejné publikované sekvence, co u parsimonie. 

Z výsledků studie mitochondriální DNA lze konstatovat, že analyzovaná skupina je 

geneticky velmi uniformní patřící do haploskupiny A, která se vyskytuje ve východnější části 

Turecka a severu a jihu Íránu a také na Krétě (pro detail viz NADERI et al. 2008, COLLI et al. 

2015). Mitochondriální data neposkytují důkaz o čistokrevnosti, protože kromě koz 

bezoárových těchto oblastí je haploskupina A dominantní také u domácích koz (viz COLLI et 

al. 2015), což je s největší pravděpodobností zapříčiněno tím, že koza bezoárová je jedním 

z prapředků kozy domácí. Kozel původem z Turecka, využitý pro první umělou inseminaci 

v oboře Vřísek v roce 2017, patří také do této skupiny. 

Mikrosatelitní analýzy v roce 2017 
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Mikrosatelitní analýzy byly v roce 2017 provedeny u jedinců uvedených v níže v tabulce 

a u importu kozla určeného k inseminaci (ozn. KB TR), kde jsou zeleně vyznačeny alely, 

které byly nalezeny pouze u populace ze ZOO Olomouc a modře alely, které jsou zcela nové. 

Červeným písmem jsou označeny alely, které je nutné ještě znovu ověřit analýzou, jelikož 

byly špatně určitelné. Výsledky a označení alel je platné z roku 2017. V roce 2019 došlo 

k úpravě/aktualizaci označení alel u některých mikrosatelitních lokusů. 

Tab. 10: Výsledky analýz mikrosatelitů z vřísecké populace a jednoho importu kozla za rok 2017 

Ozn. 
SRCRSP 

0024 INRA0063 HSC INRA0005 ILST19 MAF0065 
SRCRSP 

0005 
SRCRSP 

0008 

KB065 160 164 174 176 285 285 116 116 140 140 110 124 162 162 229 229 

KB066 158 164 176 176 283 285 116 116 140 140 110 124 162 170 221 229 

KB067 160 164 176 176 283 285 118 118 140 140 110 124 162 162 221 221 

KB068 160 164 174 176 283 285 118 118 140 140 110 124 162 162 221 229 

KB069 160 164 174 176 283 283 116 118 140 140 110 124 162 162 229 229 

KB070 160 160 176 176 285 285 118 118 140 140 110 110 162 162 229 229 

KB071 160 164 174 176 283 285 116 118 140 140 110 110 162 170 221 229 

KB072 160 164 174 176 283 285 118 118 140 140 110 110 162 162 229 229 

KB073 158 160 174 176 283 285 116 116 140 140 110 130 162 162 221 229 

KB074 158 164 174 174 283 - 116 118 140 140 124 124 162 162 221 229 

KB075 - 164 174 176 285 285 118 118 140 140 110 124 162 170 229 229 

KB076 160 160 176 176 283 285 118 118 140 140 110 110 162 170 221 229 

KB077 160 160 176 176 283 285 118 118 140 140 110 110 162 162 221 229 

KB078 158 160 176 176 283 285 116 118 140 140 110 124 162 162 229 229 

KB079 160 160 174 174 285 285 118 118 140 140 110 110 162 170 229 229 

KB080 160 164 - 176 283 285 - - 140 140 110 110 162 170 - 229 

KB081 - - - - 283 283 - - 140 140 - - 162 170 229 229 

KB082 160 160 174 176 283 285 118 118 140 140 110 110 162 162 221 229 

KB083 160 164 174 176 285 285 118 118 140 140 110 110 162 162 229 229 

KB085 160 164 176 176 283 285 116 116 140 140 110 124 162 170 221 229 

KB086 160 164 176 176 283 285 116 118 140 140 110 110 162 170 229 229 

KB088 158 160 176 176 283 285 116 118 140 140 110 124 162 162 221 229 

KB089 160 160 174 174 283 283 118 118 140 140 110 110 162 170 229 229 

KB090 158 164 174 176 283 283 116 118 140 140 110 124 162 162 221 229 

KB091 158 164 176 176 283 283 116 116 140 140 110 124 162 162 229 229 

KB TR 158 160 172 176 283 285 114 118 148 150 120 130 170 172 221 223 

 

Otázka druhové příslušnosti ke Capra aegagrus 

Na základě provedených analýz mtDNA a mikrosatelitních analýz nelze vyvrátit ani 

potvrdit druhovou příslušnost ke druhu Capra aegagrus. Koza bezoárová je jedním 

z prapředků kozy domácí, proto je zde vysoká provázanost, což potvrzují také studie jiných 
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autorů. Na druhou stranu lze konstatovat, že vřísecká populace je osobitá a vykazuje při 

mikrosatelitních analýzách určitou odlišnost od kozy domácí, jak zjistili LEVÝ ET AL. (2015). 

Prováděly analýzy mikrosatelitních sekvencí, které náleží do třídy polymorfismů nejčastěji 

nalezených v DNA savců. Jde vlastně o krátké úseky DNA, ve kterých se mnohokrát opakují 

specifické motivy nukleotidových sekvencí (tj. adenin, thymin, cytosin a guanin). Počtem 

opakování jednotky (tzv. repetice) v konkrétním místě DNA (tzv. lokusu) je definována alela. 

Mikrosatelity se díky hojnému výskytu v celém genomu, vysoké hladině polymorfismu 

a Mendelovské dědičnosti staly vhodnými genetickými markery, kterých v biologických 

oborech využíváme např. k testování rodičovství, příbuzenských vztahů v populaci nebo 

stanovení stupně příbuzenského křížení (tzv. inbreedingu). Lze jich tedy využívat také při 

studiu populačně-genetické struktury. Z důvodu srovnávání byla populace vříseckých koz 

bezoárových studována společně s kozou bezoárovou ze ZOO Olomouc a druhy koza 

šrouborohá (Capra falconeri), kozorožec dagestánský (Capra cylindricornis), ale také se 

dvěma plemeny koz domácích (Capra hircus). Z odebrané krve nebo chlupových cibulek byla 

nejprve izolována DNA, ze které byly pomocí dalších kroků identifikovány alely 

u studovaných mikrosatelitů. Mimo skupinu kozorožce dagestánského, kde byl výskyt min. 

dvou alel pouze ve dvou místech (lokusech), byly u všech skupin všechny lokusy polymorfní. 

Na první pohled by tak výsledky mohly poukazovat na dobrou kvalitu vříseckých koz, avšak 

průměrná heterozygotnost, která je obecně považována za jeden z hlavních ukazatelů 

životaschopnosti a adaptability živočišných populací, zde byla zjištěna pouze v hodnotě 

42,5 %. Před kozou bezoárovou tak skončila koza domácí (70,8 %) a koza šrouborohá 

(51,4 %). Dalším vypočítaným ukazatelem byl dále koeficient inbreedingu, který u vřísecké 

populace opět poukázal na nedostatek heterozygotních jedinců. Při testování populační 

struktury všech čtyřech studovaných skupin (viz. obr. 15) bylo celkem vylišeno pět skupin 

(koza šrouborohá, koza domácí, kozorožec dagestánský, koza bezoárová – obora Vřísek 

a koza bezoárová – ZOO Olomouc). Pomocí software Structure tak byla skupina koz 

bezoárových rozdělena na dvě samostatné skupiny, přičemž u vřísecké populace nebyl 

prokázán vliv koz domácích a u olomoucké populace byla patrná provázanost s kozou 

domácí. Někteří autoři poukazují ve svých pracích na možnou provázanost koz bezoárových 

s kozou domácí, na jejímž vzniku se podílela. Anděra a Červený (2009) pak konkrétně na této 

studované populaci, s dřívějším výskytem na Pálavě, poukazují přímo na její hybridizaci 

s kozou domácí. Námi zjištěné výsledky však toto tvrzení nepotvrdily a naopak poukazují na 
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určitou osobitost vřísecké populace na rozdíl od skupiny ze ZOO Olomouc. Na místě je však 

nutné uvést, že jde o nekompletní materiál (např. s ohledem k práci Naderi et al., 2008) 

a otázka je složitá, jelikož jsou obecně oba druhy historicky příbuzensky provázány 

s oboustrannou možností toku genů. Nicméně profil koz bezoárových z obory Vřísek je čistý 

i při více krocích ve Structure analýze a populace se jeví jako geneticky hodnotná, přičemž 

navíc dokáže žít v extralimitní oblasti výskytu. Na základě analýz mikrosatelitů ji lze 

považovat za Capra aegagrus, avšak na základě mtDNA analýz již toto tvrdit nelze. Kvalita 

trofejí této zvěře je dobrá (Hromas, 1979 a Ernst et al., 2011), přesto však není vyloučeno, že 

se zde objevují indicie inbrední deprese, konkrétně malá šířka pánve mladém reprodukčním 

věku, což může negativně ovlivňovat úspěšnost rozmnožování (Ernst et al., 2011). 

Obr. 15: Výstup analýz pomocí software Structure u čtyřech studovaných druhů (CF = Capra falconeri; 

CH = C. hircus; CC = C. cylindricornis; CA = C. aegagrus /obora Vřísek/; CA-Olomouc = C. aegagrus 

/ZOO Olomouc/) 
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4.3 Biochemické rozbory krve vybraných jedinců v roce 2012 a 2018 

V roce 2012 byly odebrány vzorky krve vybraným jedincům za účelem stanovení 

biochemické analýzy základních krevních parametrů. Získané údaje byly porovnány 

s referenčními hodnotami pro kozu domácí. Tyto odběry byly zopakovány v roce 2018 za 

účelem ověření výživové kondice chované bezoárové zvěře.  

Tab. 11: Biochemické analýzy krve z roku 2012 (provedl: MVDr. Dušan Usvald) 

 

Z výsledků z roku 2012 vyplývá (viz Tab. 11), že 2 ze 6 koz vykazovaly hypoproteinemii 

(nedostatek celkových bílkovin v krevním séru), 6 z 6 odebraných vzorků hypoalbuminemie 

(nedostatek bílkovin v krevním séru způsobený neadekvátní výživou, zejména chybějícími 

NL v krmné dávce), 4 z 6 koz mělo nedostatek fosforu, 6 z 6 koz mělo nedostatek vápníku, 

4 z 6 koz mělo nedostatek glukózy, 5 z 6 koz mělo nedostatek hořčíku a 6 z 6 koz mělo 

nízkou močovinu v krevním séru. Nízký obsah močoviny v krevním séru je důsledkem 

přebytku energie (škrob, cukry) a nedostatku dusíkatých látek v krmné dávce. Na základě 

výsledků bylo doporučeno překontrolovat krmnou dávku a skutečný příjem krmiva. 

Tab. 12: Biochemické analýzy krve z roku 2018 (provedl: MVDr. Dušan Usvald) 

 

 

 

 

Číslo vzorku

Parametr Jednotky Ref.mez 40 21 39 36 46 31 Hodnocení

Celk.protein g/l 55-80 48,6 64,3 56,6 64,0 45,0 63,6 norma/vorek č. 40 hypoproteinémie

Albumin g/l 27-39 25,4 15,6 21,8 15,0 22,0 13,5 Hypoalbuminemie,susp.neadekvátní výživa - NL,bílkoviny 

Kreatinin umol/l

Gamagluttransf.GMT uKat/l

Fosfor mmol/l 1,6-2,6 1,2 1,76 0,95 1,8 0,86 0,9 norma/hypofosfatémie v KD

Glukóza mmol/l 2,8-4,2 2,6 0,84 2,92 2,6 3,68 0,75 norma/snížená, susp.v důsledku stresu

Vápník mmol/l 2,2-2,9 1,2 1,19 1,06 1,0 1,3 1,12 Hypokalcemie, susp. V důsledku nedostatku minerál.výživy Ca

Hořčík mmol/l 1,0-1,2 0,31 0,61 0,61 0,6 2,32 0,54 Hypomagnezémie, susp. Deficit Mg v krmné dávce

Močovina mmol/l 3,6-7,1 1,34 1,23 0,35 1,4 2,1 2,02 snížená, nadbytek energie v KD (škrob,cukry), nedostatek NL v KD (bílkoviny)

Číslo vzorku

Parametr Jednotky Ref.mez 54 45 39 36 81 46 Hodnocení

Celk.protein g/l 55-80 76,6 88,5 70,3 79,3 72,9 75,8 v souladu s referenčními hodnotami, č. 45 mírná hyperproteinémie

Albumin g/l 27-39 35,4 37,0 33,4 35,2 35,4 34,7 v souladu s referenčními hodnotami

Kreatinin umol/l

Gamagluttransf.GMT uKat/l

Fosfor mmol/l 1,6-2,6 1,63 1,87 1,76 2,84 1,76 1,64 v souladu s referenčními hodnotami, č. 36 mírně zvýšen

Glukóza mmol/l 2,8-4,2

Vápník mmol/l 2,2-2,9 2,30 2,37 2,38 2,12 2,38 2,20 v souladu s referenčními hodnotami, č. 36 mírná hypokalcémie

Hořčík mmol/l 1,0-1,2 1,02 1,00 1,08 0,95 0,95 1,03 v souladu s referenčními hodnotami

Močovina mmol/l 3,6-7,1 6,21 6,34 10,7 5,85 6,41 6,14 v souladu s referenčními hodnotami, č. 39 zvýšená hodnota
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Tab. 13: Biochemické analýzy krve z roku 2018 - pokračování (provedl: MVDr. Dušan Usvald) 

 

V roce 2018, po prvním roce aplikace sestaveného doplňkového krmiva, byly tyto odběry 

krve zopakovány (viz Tab. 12 a 13). U všech testovaných jedinců došlo k výraznému zlepšení 

výživové kondice a naměřené parametry v krevním séru jsou, až na ojedinělé případy mírného 

zvýšení nebo snížení hodnot, v souladu s referenčními hodnotami. Z výše uvedených 

výsledků vyplývá, že využití doplňkového krmiva pro kozu bezoárovou v oboře vedlo 

k výraznému zlepšení a zkvalitnění (optimalizaci) výživy chované zvěře a toto krmivo 

sestavené v rámci projektu a vyráběné v Sušárně Kratonohy pod označením KWB SPAR-

lesní zvěř, je vhodné pro kozu bezoárovou. U všech jedinců však byly při testech krve 

prokázány zvýšené globuliny, což by mohlo poukazovat na prodělaný zánět. Na základě 

konzultace s veterinářem však jsou zde zvýšené globuliny výsledkem zvýšení protilátek nebo 

některých přenašečových molekul či molekul na různé enzymatické aktivity a hodnoty by 

neměly představovat riziko pro populaci kozy bezoárové ve Vřísku. 

4.4 Odběr ejakulátu a umělá inseminace v roce 2017 

Prvním úkonem pro umělou inseminaci oborníkem vybraných vříseckých koz č. 60, 66, 70, 

72, 85 a 88 byla hormonální synchronizace říje těchto koz za použití tamponů, které byly 

aplikovány 20. 9. 2017. Za tímto účelem byly tyto kozy separovány oborníkem Ladislavem 

Masopustem, DiS. na konci srpna 2017 do odchytového zařízení, aby nedošlo k oplození 

vříseckými kozly. Dne 10. 10. 2017 pak byly uvedeným kozám odstraněny tampony 

a aplikována hormonální injekce pro vyvolání říje. 

Odběr ejakulátu ze živého a fixovaného jedince proběhl 12. 10. 2017 dopoledne od 

jednoho kozla Capra aegagrus původem z Turecka, importovaného do Nizozemí (fa. Jan 

Meeuwsen – The animal sale) a dále odkoupeného p. Jaroslavem Boháčem (obora Rekow), 

čímž bylo započato plnění hlavního úkolu projektu – získat inseminační dávky od 

zahraničních kozlů. Ejakulát byl zředěn živným médiem a uchován pro převoz při stabilní 

Číslo vzorku

Parametr Jednotky Ref.mez 91 49 82 65 76 Hodnocení

Celk.protein g/l 55-80 73,8 76,1 71,7 66,7 76,7 v souladu s referenčními hodnotami

Albumin g/l 27-39 35,5 33,5 34,2 31,6 36,9 v souladu s referenčními hodnotami

Kreatinin umol/l

Gamagluttransf.GMT uKat/l

Fosfor mmol/l 1,6-2,6 1,95 1,62 2,13 2,22 1,96 v souladu s referenčními hodnotami

Glukóza mmol/l 2,8-4,2

Vápník mmol/l 2,2-2,9 2,36 2,37 2,46 2,15 2,34 v souladu s referenčními hodnotami

Hořčík mmol/l 1,0-1,2 1,18 1,01 1,04 0,84 1,27 v souladu s referenčními hodnotami, č. 65 mírně snížen, č. 76 mírně zvýšen

Močovina mmol/l 3,6-7,1 7,70 6,96 6,43 5,07 6,15 v souladu s referenčními hodnotami, č. 91 mírně zvýšená hodnota
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teplotě dle metodiky Dr. Pokorádiho. Po poledni pak v oboře Vřísek provedl Dr. Pokorádi 

inseminaci vybraných šesti koz přímo do děložního krčku a kozy byly ještě zhruba týden 

ponechány v odchytové ohradě, aby se předešlo oplodnění ze strany vříseckých kozlů. Poté 

byly vypuštěny zpět do obory.  

 

Obr. 16:  Inseminace kozy bezoárové v oboře Vřísek 

 

Obr. 17:  Detail inseminace kozy bezoárové v oboře Vřísek 
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Zbytkové množství ejakulátu bylo 12. 10. 2017 ve večerních hodinách zpracováno do 

pejet, které jsou uskladněny ve spermobance u Xcell Slovakia Breeding Services. Před 

uskladněním byla také provedena analýza kvality spermatu, přičemž protokol je uveden 

v příloze č. 3 a vyplývá z něj, že jde o kvalitní sperma. 

Vyšetření gravidity všech koz v oboře Vřísek proběhlo 10. 1. 2018 společně s pravidelnou 

veterinární péčí. Z vyšetřených koz bylo celkem gravidních 18 jedinců, z toho prokazatelně 

3 z umělé inseminace (č. 70, 72 a 88). Z umělé inseminace pak kozy č. 60 a 85 gravidní 

nebyly a u č. 66 nešlo v tu dobu prokazatelně říci, zda je gravidní. 

V průběhu druhého roku řešení jsme také dále kontaktovali bezvýsledně Turecko, které 

opět ukončilo komunikaci. Z těchto důvodů jsme dále kontaktovali vybraných 6 zoologických 

zahrad v Evropě a zoologickou zahradu v Izraeli. Po jednáních s evropskými ZOO jsme 

zjistili, že by raději prodaly živé samce. Toto jsme konzultovali s Ministerstvem zemědělství 

ČR, které se k tomu v té době postavilo negativně a nechtělo vydat výjimku na možnost 

vypuštění odchovanců ze ZOO do obory. Vypuštění totiž zakazuje platný zákon o myslivosti. 

V jednání o možnosti dovozu ejakulátů ze 3 – 5 kozlů z Izraele jsme však dostali od MZe ČR 

kladnou odpověď a byl nám zprostředkován kontakt na Ústřední veterinární správu Státní 

veterinární správy ČR v Praze, se kterou jsme vedli zdlouhavé jednání o povolení dovozu 

ejakulátu z této destinace. Nejprve nám bylo sděleno, že musí o povolení rozhodnout 

příslušné instance Evropské komise, jelikož jde o tzv. třetí země. Po dlouhém čekání na 

vyjádření jsme nakonec 22. 12. 2017 obdrželi od ÚVS SVS ČR zprávu, že nám v rámci 

projektu vystaví veterinární osvědčení pro dovoz ejakulátů z Izraele. V měsíci lednu a únoru 

2018 pak proběhla pracovní jednání s kolegy RNDr. Janem Pluháčkem, Ph.D. (Výzkumný 

ústav živočišné výroby, v.v.i. a ZOO Ostrava) a Ing. Jaroslavem Pokorádi, Ph.D., kde byly 

upřesněny a rozděleny úkoly, které je nutné splnit pro ÚVS SVS ČR, aby osvědčení vydala a 

zároveň byla znovu kontaktována izraelská strana, aby nám zaslala informace nutné pro ÚVS 

SVS ČR a také informaci, kdy bude nejvhodnější termín pro odběr ejakulátů koz bezoárových 

v Izraeli. Pro úspěšnost odběrů a nachystání zázemí byla plánována pracovní cesta do Izraele 

na březen nebo duben 2018. V roce 2017 jsme také opět upozornili na nutnost řešit vznik 

paralelního chovu koz bezoárových u podniku Lesy ČR, s.p., jak již bylo diskutováno dříve. 

Důvodem bylo předpokládané naplnění/přeplnění normovaných stavů kozy bezoárové v oboře 

Vřísek, ale také prevence a eliminace zániku chovu při možném výskytu nákaz a onemocnění. 
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4.5 Vyhodnocení úspěšnosti inseminace z roku 2017 

Opakovaně byly v Laboratoři genetiky na Ústavu ochrany lesů a myslivosti provedeny 

analýzy mikrosatelitních sekvencí u donorového kozla použitého v roce 2017 k inseminaci, 

inseminovaných matek, které v roce 2018 porodily a jejich předpokládaných kůzlat. Jednalo 

se o kozla s označením KB Bohac, kozy č. 66, 70, 82 a 88 a kůzlata č. 107, 108, 110 a 111. 

U kůzlete č. 107 se nepodařilo identifikovat alely a nelze v současnosti na základě 

mikrosatelitních analýz vyhodnotit, zda se u jeho matky č. 70 inseminace zdařila. U ostatních 

matek (č. 66, 82 a 88) lze bohužel konstatovat, že inseminace byla neúspěšná (viz. Tab. 14). 

Na vysvětlenou uvádíme, že u každého mikrosatelitu jsou vždy dvě alely, přičemž jedna alela 

je vždy děděna od matky a jedna alela vždy od otce. Pokud tedy vybereme např. mikrosatelit 

MAF0065, zjistíme u donorového kozla genotyp (alely) 121/131, přičemž u všech 

identifikovaných narozených kůzlat se pro tento mikrosatelit vyskytují pouze alely 111 nebo 

125. Na základě zákonitosti dědění alel je tedy zřejmé, že se ani u jednoho kůzlete neobjevila 

otcovská alela 121 nebo 131, tudíž donorový kozel nemůže být otcem těchto kůzlat. Jelikož 

sperma bylo na základě vyšetření v roce 2017 kvalitní (POKORÁDI, 2020 – ústní sdělení), 

může za neúspěchem inseminace stát především stresový faktor, či možná kontaminace 

spermatu bakteriemi rodu Mycoplasma a Ureaplasma (pozn.: Jde o nový poznatek získaný 

v roce 2019. Sperma bude v roce 2020 dodatečně vyšetřeno.), popř. jiné doposud neznámé 

faktory. Neznamená to však nevyužitelnost inseminace u koz bezoárových. 

Tab. 14: Ověření rodičovství donorového kozla a inseminovaných koz v roce 2017 (aktuální značení alel 

z roku 2019) 
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Pokud měla každá z koz č. 82 a 88 jednoho potomka, je z uvedené tabulky dále patrné, že 

s vysokou pravděpodobností je koza č. 82 matkou kůzlete č. 108 a koza č. 88 matkou kůzlete 

č. 110, jak předpokládal oborník. 

Pro jednoznačnost úspěšnosti plánované další inseminace by bylo vhodné kozy určené 

k inseminaci nejen s předstihem uzavřít v areálu zámečku, ale také je zde po inseminaci 

nechat dostatečně dlouhou dobu uzavřené. Z výsledků je totiž jasné, že došlo po inseminaci 

k pokládání koz vříseckými kozly. 

4.6 Odběr ejakulátu a umělá inseminace v roce 2018 

V roce 2018 především pokračovala jednání s Ústřední veterinární správou Státní 

veterinární správy v Praze o povolení dovozu ejakulátů z kozlů koz bezoárových chovaných 

v Izraeli nedaleko města Haifa. Využití těchto kozlů bylo prezentováno při obhajobě Průběžné 

zprávy č. II a bylo schváleno nejen zástupci podniku Lesy ČR, s.p., ale také Komisí Caprini 

při zoologických zahradách ČR a SR, jmenovitě RNDr. Janem Robovským, Ph.D., který 

genetický materiál z Izraele doporučil k využití v oboře Vřísek. Odběr ejakulátů z Izraele se 

v roce 2018 nepodařilo realizovat z důvodu nevystavení povolení k dovozu Ústřední 

veterinární správou SVS v Praze, ale v prosinci 2018 jsme obdrželi od ÚVS SVS v Praze 

výzvu k odeslání žádosti o vystavení povolení v roce 2019. Z těchto důvodů řešitel projektu 

požádal o prodloužení doby řešení projektu o jeden rok a bylo mu zadavatelem projektu 

vyhověno. Žádost byla na konci roku 2018 nachystána, ÚVS SVS v Praze o ni byla předem 

informována, byla s ní konzultována a izraelská strana byla vyzvána k potvrzení správnosti 

údajů. 

4.7 Odběr ejakulátu a umělá inseminace v roce 2019 

V měsíci březnu 2019 konečně izraelská strana potvrdila správnost údajů pro vyřízení 

žádosti „Stanovení veterinárních podmínek pro dovoz mraženého spermatu kozy bezoárové 

z Izraele do České republiky“ a ihned v dubnu 2019 jsme obdrželi potvrzení podmínek pro 

dovoz od ÚVS SVS v Praze. Po obdržení potvrzení byla obratem kontaktována izraelská 

strana (MVDr. Roni King) s žádostí o stanovení termínu naší návštěvy v Izraeli, o upřesnění 

spolupráce a programu. V průběhu dubna až září 2019 však MVDr. King nereagoval na 

emailovou korespondenci, proto jsme posléze s Ing. Jaroslavem Pokorádi, Ph.D. přistoupili 

i k telefonátům a SMS, ale bohužel bezvýsledně. Z těchto důvodů jsme kontaktovali 
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ambasádu ČR v Izraeli v měsíci září 2019 s žádostí o pomoc kontaktovat MVDr. Roniho 

Kinga. Na konci září 2019 jsme obdrželi telefonát z ambasády od Mgr. Delany Mikolášové, 

Ph.D., že se jim podařilo kontaktovat MVDr. Kinga, který sdělil, že od nás nedostal 

emailovou korespondenci a naše strana naopak neobdržela od něj SMS zprávu. Zároveň nám 

bylo ze strany ambasády doporučeno navíc komunikovat s MVDr. Kingem přes WhatsApp, 

který je spolehlivý. V říjnu 2019 se podařilo obnovit komunikaci s MVDr. Kingem, který si 

opětovně vyžádal naše informace k pracovnímu pobytu v Izraeli, což jsme mu zaslali 

s důrazem na co nejrychlejší vzájemnou domluvu termínu našeho pobytu, jelikož končila 

platnost povolení od ÚVS SVS v Praze. Zároveň jsme na konci září 2019 v předstihu 

kontaktovali ÚVS SVS v Praze s žádostí o prodloužení povolení, čemuž nám bylo v říjnu 

2019 vyhověno. V měsících říjen až prosinec probíhala komunikace s MVDr. Kingem 

především přes WhatsApp, přičemž jsme žádali především o upřesnění termínu naší návštěvy 

a jejího programu dle naší žádosti MVDr. Kingovi. Z komunikace vyplynulo, že MVDr. King 

musí ještě nějaké informace ověřit, což potrvá nějaký čas, jelikož je pracovně vytížen. 

V prosinci 2019 jsme opět urgovali MVDr. Kinga přes WhatsApp a bylo nám sděleno, že 

posílal email s žádostí o další upřesnění informací. Jelikož jsme tento email od něj neobdrželi 

vykomunikovali jsme přes WhatsApp o jaká upřesnění se jedná. Tato mu byli v prosinci 2019 

zaslána na email i WhatsApp. Na konci prosince 2019 nám MVDr. King zaslal zprávu, že je 

na dovolené do začátku ledna 2020 a máme mezitím nachystat oficiální žádost pro izraelskou 

stranu a informace nám předá po návratu z dovolené. Odběry ejakulátů a následnou 

inseminaci jsme tedy navrhli v roce 2020 podniku Lesy ČR, s.p. provést až v roce 2020, 

přičemž je tento návrh v současnosti posuzován. Zároveň jsme Lesy ČR, s.p. informovali, že 

finanční částka spojená s komplexní realizací celé inseminace donorovými kozly z Izraele 

(náklady spojené s cestou a odběrem v Izraeli; synchronizace a inseminace koz; popř. využití 

inseminačních dávek z tureckého kozla z roku 2017; genetické analýzy narozených kůzlat 

z inseminace) ve výši 466 467 Kč včetně DPH byla, po předchozím zasmluvnění, převedena 

Dr. Pokorádimu v prosinci 2019 a tvoří zbylou část financí určenou na tyto úkony z celkové 

částky projektu 2 140 000 Kč včetně DPH. Veškeré podrobné informace byly podány na 

jednání s Grantovou agenturou Lesy ČR, s.p. na počátku roku 2020. Pro úplnost je nutné 

dodat, že z důvodu snahy prioritně získat materiál z Izraele a neznalosti přesných nákladů 

spojených v s odběry v Izraeli (např. cena za tekutý dusík v Izraeli a za dočasné uchování 

nádoby s inseminačními dávkami v Izraeli do doby převozu do ČR; náklady na imobilizaci 
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kozlů v Izraeli; cena za odběr pro izraelskou stranu; náklady na personál v Izraeli; náklady na 

pobyt v Izraeli – vše bylo požadováno po izraelské straně doložit) bylo přistoupeno 

k alokování zbylé celé částky 466 467 Kč včetně DPH na odběry v Izraeli a z těchto důvodů 

nebylo prozatím přistoupeno k opakované inseminaci donorovým tureckým kozlem z roku 

2017.  

4.8 Návrh na sestavení skupiny pro paralelní chov kozy bezoárové 

Na základě údajů z databáze (označení jedince, rok narození, matka jedince, u samic 

označení narozených potomků a analýz mikrosatelitů) jsme navrhli sestavit následující 

chovnou skupinu deseti jedinců (5 kozlů a 5 koz) pro paralelní chov, které by bylo vhodné 

doplnit ještě min. o jednoho samce a jednu samici narozených v roce 2019. Přihlédnuto bylo 

také k etologii této zvěře a samozřejmě ke stavu v oboře Vřísek. 

Kozli: č. 54 (nar. 2012; matka č. 12), č. 63 (nar. 2013; matka č. 46), č. 76 (nar. 2015; 

matka č. 36), č. 83 (nar. 2016; matka č. 70) a č. 109 (nar. 2018; matka č. 102). 

Kozy: č. 57 (nar. 2013; matka č. 30), č. 92 (nar. 2016; matka č. 72), č. 96 (nar. 2017; matka 

č. 60), č. 101 (nar. 2017; matka č. 85) a č. 114 (nar. 2018; matka č. 36). 

Kozel č. 76 a koza č. 114 mají sice shodnou matku kozu č. 36, ale z pohledu genetiky je 

vhodné je do souboru zařadit, aniž by došlo k ochuzení genetické variability v oboře Vřísek. 

Dne 16. 10. 2019 bylo ze strany LS Česká Lípa ve skutečnosti přistoupeno k převozu 

celkem 15 jedinců kozy bezoárové do obory Moravský Krumlov na LZ Židlochovice, přičemž 

bylo převezeno: 6 kozlů (č. 79 /4 roky/; č. 81 /3 roky/; č. 97 /2 roky/; č. 122 /1 rok/; č. 125 /1 

rok/; č. 132 /1 rok/) a 9 koz (č. 57 /6 let/; č. 65 /5 let/; č. 66 /5 let/; č. 71 /4 roky/; č. 72 /4 

roky/; č. 88 /3 roky/; č. 90 /3 roky/; č. 96 /2 roky/; č. 119 /1 rok/). 

Dne 4. 3. 2020 pak bylo přistoupeno k převozu dalších 4 jedinců do obory Moravský 

Krumlov, dvou kozlů č, 98 (3 roky) a 109 (2 roky) a dvou koz č. 73 (5 let, disponuje vzácnou 

alelou 131 na lokusu MAF0065) a 111 (2 roky). 

4.9  Databáze chovu kozy bezoárové 

Jedinci z obory Vřísek jsou evidováni v databázi GeneDBase (viz. obr. 18) a zároveň byla 

aktualizována databáze vedená v Microsoft Excel, ze které byli vyřazeni jedinci již nežijící 
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a zároveň doplněny i přírůstky z roku 2019 ve spolupráci s oborníkem p. L. Masopustem, 

DiS. 

 

Obr. 18:  Ukázka z databáze GeneDBase 
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5. Návrh managementu kozy bezoárové 

Pro zlepšení produkce a kvality travní a bylinné biomasy byla ve spolupráci s firmou 

Agrostis Trávníky, s.r.o. navržena vhodná pastevní směska s označením Pastevní směs UNI-

P-30. Složení pastevní směsky bylo voleno s ohledem na živinnou hodnotu jednotlivých 

druhů trav, jejich odolnost a schopnost snášet intenzivní spásaní a sešlap zvěří. Zasetí této 

pastevní směsky proběhlo na několika lokalitách v oboře Vřísek v roce 2018. O luční porosty 

je třeba pravidelně pečovat. Dle fyzického stavu porostu provádět údržbu, pravidelné kosení 

nedopasků, přihnojování a při nežádoucím výskytu plevelů provést bezorebný přísev (tzv 

pásový přesev nebo přísev přímo do travního drnu) dle aktuálního stavu porostu. Pro přesev 

nebo přísev je potřeba využít výše jmenované pastevní směsky v množství 40 kg/ha, přičemž 

bude nutné tyto práce provádět s největší pravděpodobností v pětiletém intervalu – záleží na 

stavu lučního porostu. Aktuální cena této pastevní směsky je 2 188 Kč za balení 25 kg. 

Náklady techniku a za práci na přesev nebo přísev na 1 ha se aktuálně v průměru pohybují 

kolem 1 000 až 1 500 Kč/ha, podle typu secího stroje a traktoru. Celkově se tedy cena 

pohybuje v rozmezí 4 500-5 000 Kč/ha, přičemž ji bude nutné vynaložit s největší 

pravděpodobností jednou za 5 let. Pro zdárný vývoj lučního porostu bude nutné také 

pravidelné každoroční přihnojování průmyslovými hnojivy, přičemž rozmetání službou 

průměrně vychází při množství hnojiva 100 – 200 kg/ha na 235 Kč, při 200 – 300 kg/ha na 

245 Kč, při 300 – 400 kg/ha na 250 Kč. Příplatek za případný ztížený terén nebo ornici činí 

10 – 20 % a doprava na místo určení 850 Kč/hod. Na základě provedených analýz půdy 

a biomasy navrhujeme pro hnojení využívat NPK, kde se dávka pohybuje 300-400 kg/ha a 

cena hnojiva se pohybuje kolem 10 000 Kč/t. Při aplikaci NPK je tedy předpoklad celkových 

ročních nákladů přibližně 3 250-4 250 Kč/ha bez dopravy. V roce 2019 bylo v oboře Vřísek 

provedeno hnojení NPK (dávka 80 kg/ha) na 18 ha luk, přičemž cena za 1 t NPK byla 

9 500 Kč a cena za provedení hnojení 300 Kč/ha, což jsou srovnatelné ceny, které zde 

uvádíme, avšak dávku NPK na 1 ha bychom doporučovali zvýšit. Jako další vhodné hnojivo 

lze využít Superfosfát pro doplnění fosforu v lokalitách s pH vyšším jak 5,5 (v oboře Vřísek 

se jedná o jabloňový sad a louku u rybníka), u něhož je dávka 200-250 kg/ha a cena kolem 

9 000 Kč/t. Pro lokality s pH nižším než 5,5 (v oboře Vřísek se jedná o Hladovou louku) lze 

pro doplnění fosforu využít Dolofos 26, kde se dávka pohybuje v rozmezí 400-500 kg/ha 

s cenou kolem 6 500 Kč/t nebo Hyperkorn 26 s dávkou 250-300 kg/ha s cenou kolem 
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6 500 Kč/ha či Donaukorn 26 s dávkou 250-300 kg/ha s cenou kolem 6 000 Kč/ha. 

V neposlední řadě je nutné udržovat louky pravidelným udržovacím vápněním mletým 

vápencem ve 3 až 4 letém intervalu v množství 1,4-1,5 t/ha, přičemž aktuální cena se 

v průměru pohybuje kolem 1 200 Kč/ha včetně vápence a rozmetání. Pro získání informací 

o účinnosti hnojení a vápnění doporučujeme provést jednou za 4 roky rozbory půd ze 

zájmových lokalit. V roce 2019 bylo zdarma provedeno v oboře Vřísek vápnění mletým 

vápencem na 3 ha lučního porostu u včelína. Při námi doporučených dávkách tak oborník 

ušetřil podniku Lesy ČR, s.p. 3 600 Kč. 

V lesních porostech, zejména v jejich okrajích, navrhujeme, na základě analýz biomasy 

využitelné jako potrava koza bezoárové, zvýšit diverzitu pěstovaných dřevin, zaměřit se 

zejména na zvýšení počtu okusových dřevin založením okusových ploch, ale i plodonosných 

dřevin (např. jabloň lesní, jeřáb ptačí, jeřáb břek – doporučujeme použít špičáky, popř. 

odrostky do 2 m výšky, ale ne se zapěstovanou korunou). Pro okusové plochy navrhujeme 

využití jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), javoru 

babyka (Acer campestre), vrby košíkářské (Salix viminalis), vrby ušaté (Salix aurita), vrby 

trojmužné (Salix triandra), vrby popelavé (Salix cinerea) – na kyselejších stanovištích, vrby 

jívy kultivaru Kilmarnock (Salix caprea), habru obecného (Carpinus betulus), jilmu 

habrolistého (Ulmus minor), dubu zimního (Quercus petraea) hlohu obecného (Crataegus 

laevigata), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna) a svídy krvavé (Cornus 

sanguinea). Navrhované dřeviny jsou dieteticky vhodné a většina byla kozou bezoárovou 

preferována i v oboře Pálava, jak uvádějí ve své studii i HEROLDOVÁ A HOMOLKA (1999). 

Zároveň mohou být v přiměřené míře skousávány, aby obrůstaly, případně vytvářely 

výmladky. Pro zřízení okusových ploch pro kozu bezoárovou navrhujme tři plochy o výměře  

1 ha/oplocenku s min. šířkou 20 m (nejlépe 50×200 m) a s min. směsnou výsadbou 

doporučených dřevin 10 000 ks/ha. Pro výsadbu doporučujeme využít lesnické prostokořenné 

sazenice o výšce 30-50 cm, v zastoupení vrby 15 %, habr obecný 15 %, jilm habrolistý 15 %, 

hlohy 15 %, svída krvavá 10 %, javor babyka 10 %, lípa velkolistá 10 %, jasan ztepilý 5 % 

a dub zimní 5 % a vysazených ve sponu 1×1 m. Průměrná aktuální cena je u doporučených 

vrb 24 Kč/ks, habru obecného 12 Kč/ks, jilmu habrolistého 18 Kč/ks, hlohů 

60 Kč/kontejnerovanou sazenici, svída krvavá 65 Kč/kontejnerovanou sazenici, javor babyka 

22 Kč/ks, lípa velkolistá 12 Kč/ks, jasan ztepilý 11 Kč/ks a dub zimní 10 Kč/ks. 
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U plodonosných dřevin je aktuální průměrná cena za jabloň lesní 30 Kč/ks, jeřáb ptačí 

12 Kč/ks a jeřáb břek 60 Kč/ks. Cena za výsadbu je v průměru kolem 6 Kč/sazenici při 

jamkové výsadbě do jamek 35×35 cm. Aktuální průměrná cena za 1 m oplocenky 

s dřevěnými kůly včetně práce na její výstavbu je 100 Kč. Celkové přibližné aktuální náklady 

na vybudování jedné takové oplocené okusové plochy činí 444 500 Kč. Roční produkci 

dřevinné biomasy z jedné plochy odhadujeme cca na 5 000 kg. Při této produkci a 

návštěvnosti okusových ploch kozou bezoárovou i muflonem by při normovaných stavech 

představoval deficit dřevinné složky potravy 19 % pro oba druhy zvěře. V případě 

návštěvnosti pouze kozou bezoárovou dojde k plnému pokrytí potřeb kozy bezoárové při 

dodržení normovaných stavů. Jednotlivé plochy doporučujeme zpřístupňovat kozám 

bezoárovým vždy ob dva roky, tj. plocha č. 1 bude zpřístupněna první rok, pak dojde opět 

k jejímu uzavření, plocha č. 2 druhý rok, pak dojde opět k jejímu uzavření, plocha č. 3 třetí 

rok, pak dojde opět k jejímu uzavření a ve čtvrtém roce dojde opět ke zpřístupnění 

zregenerované plochy č. 1 stejným způsobem, jako v prvním roce. Půjde vlastně o rotační 

způsob pastvy na okusových plochách.  

 

Obr. 19:  Návrh umístění okusových ploch v oboře Vřísek (OP1, OP2 a OP3) 

Zpřístupnění plochy se jeví jako nejvhodnější při konci vegetačního období (listopad), přes 

období vegetačního klidu a zpřístupněnou plochu ponechat potřebám zvěře do počátku 

vegetace (březen), pokud nehrozí její masivní destrukce. Vrbové proutí doporučujeme ročně 

v případě potřeby postupně seřezávat na nezpřístupněných dvou plochách a předkládat zvěři. 
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Každá plocha musí být dokonale oplocena a musí zde být umístěny min. 3 vchody, aby zvěř 

měla možnost nerušeného úniku. V případě nutnosti doporučujeme průběžně doplňovat 

výsadbou případné uhynulé dřeviny. Vybudováním okusových ploch dojde ke snížení deficitu 

přirozené nabídky dřevinné složky potravy pro kozu bezoárovou, přesto však bude nadále 

nutné krmení zvěře v oboře Vřísek. 

Na základě analýz biomasy využitelné jako potrava koz bezoárových a biochemických 

rozborů krve vybraných jedinců bylo navrženo doplňkové minerální krmivo a doplňkové 

granulované krmivo (viz. Příloha č. 1 a 2), které doporučujeme předkládat zvěři. Cena 

doplňkového minerálního krmiva LZ Kozbez od společnosti MIKROP Čebín a.s. je 

33,35 Kč/kg a doporučené dávkování do krmiva je 30-40 g/ks/den. Lze jím krmit samostatně, 

lépe však přimícháním do jadrného krmiva, případně ještě lépe přidat jako premix do 

vyvinutého doplňkového granulovaného krmiva v množství 4 %. Cena tohoto doplňkového 

granulovaného krmiva s tímto premixem se u společnosti MIKROP Čebín a.s. pohybuje 

kolem 800-1000 Kč/q (závisí na odebraném množství a ceně vstupních surovin), přičemž 

doporučená krmná dávka je 0,5 kg/ks/den (ve vegetačním období) nebo 1 kg/ks/den (při 

graviditě; v podzimním a zimním období) přimícháním do jadrného krmiva. Doporučujeme 

předkládat do více krmných korýtek, aby byl zachován přístup veškeré zvěři. Dále 

doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné vybudovat oplocená korýtka s průlezy pouze pro 

kůzlata, aby mohla toto krmivo nerušeně konzumovat. Včasný příjem jadrného krmiva 

mláďaty má totiž příznivý vliv na rozvoj předžaludků a následný bezproblémový přechod na 

objemná krmiva. Zároveň je granulované krmivo s premixem vhodné pro zvyšování kondice 

rostoucí mladé zvěře. Pokud to umožňují ekonomické možnosti vlastníka obory a bude toto 

krmivo zvěří stále konzumováno i ve vegetačním období, doporučujeme jej předkládat 

celoročně. Při početním stavu 60 ks koz bezoárových a celoročním krmení by se cena za toto 

krmivo u MIKROP Čebín a.s. pohybovala zhruba v rozmezí 131 520 až 164 400 Kč, bez 

dopravy. Na místě je uvést, že v současnosti je kozám bezoárovým předkládána krmná směs 

KWB SPAR – lesní zvěř od společnosti Sušárna Kratonohy (výrobu zde si zajistil oborník), 

které vychází z navrženého doplňkového krmiva, přičemž v roce 2019 byla jeho cena 

651 Kč/q, což při doporučených krmných dávkách pro 60 koz bezoárových představuje 

náklady přibližně 107 025 Kč, bez dopravy. Při navržených krmných dávkách by tak oborník 

Ladislav Masopust, DiS. ušetřil podniku Lesy ČR, s.p. minimálně přibližně 24 495 Kč/rok. 
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Jelikož také oborník kozám bezoárovým nepředkládá granulované krmivo v období červen až 

září (tj. 4 měsíce), došlo by v takovém případě k roční úspoře krmiva i finančních prostředků 

o přibližně 33 %. 

Dále doporučujeme průběžně provádět molekulárně-genetické analýzy u koz bezoárových 

metodou mikrosatelitních analýz, pomocí kterých lze identifikovat jedince a monitorovat stav 

genetické variability v populaci. Cena za takovou analýzu je aktuálně přibližně 1000 Kč/ks. 

Výsledky pak mohou každoročně sloužit k případným doporučením pro sestavování chovné 

skupiny izolované v části obory po dobu říje. Pro sestavení takové skupiny bude nutné využít 

jedinců s rozdílnými alelami v jednotlivých lokusech nebo vyšší variabilitou, popř. jedinců 

s výskytem vzácných alel, přičemž výsledky již analyzovaných jedinců jsou uvedeny 

v aplikaci GeneDBase nebo v databázi Excel. V budoucnu předpokládáme také využití 

jedinců narozených po umělé inseminaci donorovými kozly, kteří budou disponovat novými 

alelami, což bude nutné ověřit mikrosatelitními analýzami. V oboře Vřísek doporučujeme 

vybranou chovnou skupinu izolovat v části u zámku, kterou lze bezpečně uzavřít 

a kontrolovat tak průběh reprodukce. Jelikož se v průběhu řešení projektu do roku 2019 

nepodařilo realizovat import ejakulátů z Izraele, doporučujeme pokračovat v započaté práci se 

snahou provést odběry v Izraeli v roce 2020. Řízená plemenitba v oboře Vřísek by pak měla 

probíhat především s ohledem na umělou inseminaci v roce 2020, případně i v dalších letech, 

za využití donorů z Izraele nebo také donorového kozla původem z Turecka, jehož ejakulát 

byl odebrán v roce 2017. Následně doporučujeme využívat genetický materiál současné 

populace a v případě úspěšné inseminace i jedinců vzniklých z umělého oplodnění. 

Doporučujeme před inseminací uzavřít vybrané samice do části vřísecké obory odchytového 

zařízení u zámečku minimálně měsíc před počátkem říje, přičemž by bylo vhodné zajistit 

u uzavřených koz i průběžný každodenní pohyb různých osob, aby si kozy na člověka získali 

určitý návyk a snížilo se jejich stresové chování vůči lidem. Následně pak provést 

synchronizaci říje a inseminaci spermatem od donora. Poté doporučujeme ponechat kozy 

uzavřené i po provedení inseminace alespoň dva měsíce, kdy by mělo naopak dojít 

k eliminaci pohybu různých osob. Výběr samic k inseminaci by měl vždy probíhat ve 

spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a LS Česká Lípa (resp. oborníkem), aby byly 

zohledněny potřeby oborníka, ale také genetický potenciál. V případě využití současného 

chovného materiálu koz bezoárových doporučujeme podobně uzavřít vybrané samice a samce 
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do části obory u zámečku (ne tedy pouze do odchytového zařízení u zámečku jako při 

inseminaci) minimálně měsíc před počátkem říje. Zde je nechat společně uzavřené přes říji 

a vypustit až měsíc po vrcholu říje. Výběr jedinců v takovém případě doporučujeme opět vždy 

konzultovat mezi oborníkem a Mendelovou univerzitou v Brně. Stejně by tak tomu mělo být 

v případě budoucích možných vzájemných přesunů chovného materiálu mezi oborami Vřísek 

a Moravský Krumlov. 

Z pohledu genetiky a věkové struktury lze v současnosti v oboře Vřísek označit za 

genetický materiál vhodný pro využití v řízeném chovu kozly č. 78, 128, 131 a kozy č. 42, 60, 

85, 95, 106, 121, 124. Tyto všechny uvedené jedince by bylo možné v roce 2020 uzavřít 

v části vřísecké obory u zámečku a využít je pro řízenou reprodukci, pokud zde v tomto roce 

nebude realizována inseminace. V takovém případě doporučujeme využít pouze uvedených 

koz (případně i některých dalších), které se uzavřou do odchytového zařízení u zámečku. 

Po genetické stránce je z celé populace u Lesy ČR, s.p. nejcennější koza č. 73, která jako 

jediná z celé populace disponuje vzácnou alelou (131) na mikrosatelitním lokusu MAF0065. 

Tato koza se aktuálně nenachází v oboře Vřísek, ale v oboře Moravský Krumlov. Z těchto 

důvodů proto doporučujeme provádět v oboře Moravský Krumlov v budoucnu také 

mikrosatelitní analýzy pro kontrolu genetické variability u této populace, aby mohli být časem 

potomci kozy č. 73, kteří zdědí alelu 131 na lokusu MAF0065, využiti nejen v Moravském 

Krumlově, ale také v chovu ve Vřísku. V případě provádění inseminace v oboře Moravský 

Krumlov bude nutné, aby tato obora disponovala podobným odchytovým zařízením, jako je 

v oboře Vřísek a mohla zde tak být inseminace realizována. Pro inseminaci v oboře Moravský 

Krumlov doporučujeme využít kozy č. 65, 66, 71, 73, 88, 90, 111, 119 (popř. doplnit dalšími). 

Z finanční stránky je aktuální cena u Dr. Pokorádiho za synchronizaci říje u jedné kozy 

50 Euro, za inseminaci jedné kozy 50 Euro, za odběr ejakulátu jednoho kozla 600 Euro a za 

uskladnění jedné pejety s inseminační dávkou 5 Euro/měsíc, přičemž z jednoho odběru lze 

získat 100-250 pejet. Za předpokladu odběru ejakulátů od 3-5 kozlů a kompletní inseminace 

7-10 koz by se v současnosti cena za tyto služby bez uchování inseminačních dávek 

pohybovala v rozmezí přibližně 69 500-111 200 Kč. 
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7. Přílohy 

Příloha č. 1: Složení navržené granulované doplňkové krmné směsi 

KWB SPAR : 

SUROVINY :                                      % v RECEPTUŘE: 

Pšenice                                                                                       11,0 

Ječmen                                                                                       17,0 

Kukuřice                                                                                    12,0 

Vojtěškové úsušky                                                                     27,0 

Sušená cukrovka                                                                        21,0          

Řepkový extra. šrot 8,0 

Minerální doplňkové krmivo                      4,0 

SUROVINY CELKEM 100  100 % 
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Příloha č. 2: Složení navrženého minerálního doplňkového krmiva  
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Příloha č. 3: Analýza kvality spermatu z importovaného kozla 
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Příloha č. 4: Žádost pro dovoz spermatu z Izraele 

Vážená paní 

MVDr. Mária Čemanová  

 Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy 

Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu 

Oddělení kontroly dovozu 

Slezská  7 

Praha 2 , 120  56 

 

 

Věc: Žádost o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz spermatu kozy bezoárové 

z Izraele do České republiky 

Na základě předchozí e-mailové a telefonické komunikace Vám zasíláme žádost o stanovení 

veterinárních podmínek pro dovoz spermatu kozy bezoárové z Izraele do České republiky 

s požadovanými údaji. 

1) Druh zvířete, včetně latinského názvu:  

Koza bezoárová (Capra aegagrus) 

2) Dovážený biologický materiál:  

Mražené sperma v tekutém dusíku. 

3) Předpokládaný počet dávek:  

Předpokládáme odběr ejakulátu od 3-5 jedinců kozy bezoárové. Od jednoho donora 

předpokládáme 100-250 ks inseminačních dávek (pejet). Celkem tedy min. 300-500 ks 

pejet a max. 750-1250 ks pejet. 

4) Adresa místa původu kozlů (donorů):  

Hai-Bar Carmel; Haifa-Isfiya road No. 672; Haifa 31096; Israel 

5) Adresa místa odebrání spermatu a adresu místa odeslání (vývozce):  

Hai-Bar Carmel; Haifa-Isfiya road No. 672; Haifa 31096; Israel 

6) Jméno a příjmení a kontaktní údaje veterinárního lékaře v Izraeli: 

Roni King, DVM Authority veterinarian; 3 Am Ve´Olamo St.; Jerusalem 95463; Israel 
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Tel.: 972-2-5005498 

Fax: 972-2-5006281 

Mobil: 972-53-7762229 

E-mail: king@npa.org.il 

7) Adresa místa inseminace v ČR: 

Obora Vřísek; Zahrádky č.p. 19; Zahrádky; 471 01; Czech Republic; číslo schválení 

přiděleného příslušnou KVS: CZ 51C02315  

8) Adresa místa uskladnění v ČR: 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.; Hudcova 296/70; Brno; 621 00; Czech 

Republic 

9) Jméno a příjmení veterináře, pod dohledem kterého bude zásilka spermatu na dané adrese 

uložena: 

MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. 

10) Účel dovozu: 

Sperma z donorů z Izraele je určeno pro inseminaci samic kozy bezoárové v oboře 

Vřísek za účelem zlepšení genetické variability a kvality uzavřené populace kozy 

bezoárové zde chované. 

11) Místo vstupu do EU, pohraniční veterinární stanici, kde zásilka bude předložena 

k pohraniční veterinární kontrole: 

Pohraniční veterinární stanice; Letiště Praha-Ruzyně; Laglerové 1087/8; Praha 6; 160 

08; Czech Republic  

12) Název a adresa žadatele, případně jméno a příjmení: 

Ing. Martin Ernst, Ph.D.; Ústav ochrany lesů a myslivosti; Mendelova univerzita 

v Brně; Zemědělská 3; Brno; 613 00; Czech Republic 

 

Děkuji za spolupráci! 

S pozdravem 

Ing. Martin Ernst, Ph.D. 

 

 


