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Abstrakt
Chov starokladrubských koní, jediného autochtonního plemene koní v České
republice), zaznamenal během svých téměř 430ti let vývoje značné změny, období slávy
vystřídala poválečná krize, hrozila i likvidace celého plemene. Dlouho byli kladrubští koně
chováni pouze v Kladrubech nad Labem, až po roce 1989 se začal zvyšovat počet
soukromých chovatelů a počet kladrubských koní chovaných v soukromých chovech (z 610
koní v roce 1990 na 1307 jedinců v roce 2014). Starokladrubský kůň je zařazen
do „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat
a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“, který stanovuje Ministerstvo
zemědělství ČR. Národní hřebčín Kladruby nad Labem a základní stádo kladrubských koní
bylo v roce 1995 prohlášeno kulturní památkou a v roce 2002 národní kulturní památkou.
Chovným cílem je kůň středně velkého až velkého obdélníkového rámce s korektní stavbou
těla, harmonickými proporcemi a typickou klabonosou hlavou s výrazným velkým tmavým
okem. Vyznačuje se pravidelnými kadencovanými chody s typickou vysokou akcí hrudních
končetin v klusu. Cílem je zachování jediného původního českého plemene koní typu
galakarosiera, s využitím k ceremoniální a reprezentativní službě, soutěžím spřežení,
drezuře, baroknímu a rekreačnímu ježdění. Porovnání plemenných jedinců je založeno
na zhodnocení hlavních tělesných měr (KVH, KVP, OH a Ohol) a bodových ohodnocení
exteriéru u 518 plemenných starokladrubských koní (ve věku 4 až 6 let). Analyzovány byly
následující faktory: barevná varianta, linie, pohlaví a chov. Mezi barevnými variantami ani
mezi liniemi nebyly prokázány statisticky významné rozdíly. Vysoce statisticky průkazné
rozdíly byly prokázány ve třídě, typu a bodovém hodnocení exteriéru mezi pohlavími a mezi
chovy. Bílí hřebci chovaní v Národním hřebčíně jsou vyšší a mohutnější, než hřebci
ze soukromých chovů, naproti tomu vraníci používaní v ZCH jsou mohutnější než vraní
hřebci využívaní v Národním hřebčíně.
Klíčová slova: exteriér koní, Starokladrubský kůň, národní hřebčín Kladruby nad Labem,
kulturní památka, barokní plemena koní
Abstract
The Old Kladruby Horse, the only Czech autochthon breed, during the course of its
evolution (over 430 years) was subject to many influences and changing requirements. For a
long time, the Old Kladruby Horse was bred only in the National stud farm Kladruby nad
Labem and after 1989 breeding of these horses has escalated by private breeders (in 1990 only
610 horses; in 2014 – 1307 horses). The National Stud Farm Kladruby nad Labem as well as
the Old Kladruby Horse were proclaimed cultural heritage in 1995 and national cultural
heritage in 2002 and It´s one of the genetic resources of farm animals in the Czech republic.
That is why to his breeding is given special attention. Old Kladrub horses being classified as
a baroque breed. Convex head with big spunky eye, high seeded arched neck with less
noticeable withers, wide and deep chest, huge wide back, good bony fundament, steep
shoulder - blade enabling typical movement – elastic, cadenced and spacious motion with
high action of chesty limb in trot are the typical symbol of Old Kladrub horses. Comparison
of breeding horses was based on assessment of the main body measurements and the scores

exterior of 518 breeding Kladruby horses (aged 4-6 years). The following factors were
analyzed: color variety, line, sex and breeding. Statistically significant differences were not
demonstrated among the colored varieties, or between lines. Highly statistically significant
differences were detected between breeds and between sexes. The white stallions in the
National stud farm Kladruby nad Labem are higer and have stronger frame than the white
stallions in the private breeding. The black stallion have stronger frame in the private
breedings.
Keywords: exterior of horses; the Old Kladruby Horse; the National Stud Farm Kladruby
nad Labem (Czech Republic), cultural heritage, baroque breeds of horses.
ÚVOD
Kromě koně Převalského člověk vyhubil ostatní předky koní, nenávratně zmizelo
několik plemen koní a některá plemena jsou díky člověku na pokraji vyhynutí; a právě
udržení těchto plemen by mělo být jedním z chovatelských cílů současné společnosti. K těmto
plemenům patří také starokladrubský kůň, který je chován převážně v České republice a jehož
početní stavy jsou stále daleko nižší, než počty koní Převalských, kteří jsou na rozdíl od
„našich“ koní chováni v různých zemích téměř po celém světě, a tím může být zajištěna
výměna plemenného materiálu.
Starokladrubský kůň jako naše jediné autochtonní plemeno, které je na našem území
chováno více než 400 let, byl jako první živý tvor na světě prohlášen r. 1995 živoucí kulturní
památkou (základní stádo běloušů spolu s hřebčínem v Kladrubech n. L. bylo r. 2002
prohlášeno národní kulturní památkou), kterou jsme zdědili od předků a je tedy naší
povinností toto plemeno předat dalším generacím. V současné době je v České republice
starokladrubský kůň chován v Národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem a v privátních
chovech, kterým je od r. 1997 poskytována finanční podpora ze strany státu na chov koní
zapsaných do genových zdrojů.
LITERÁRNÍ PŘEHLED
Starokladrubský kůň jako naše jediné autochtonní plemeno, které je na našem území
chováno více než 400 let, byl jako první živý tvor na světě prohlášen r. 1995 živoucí kulturní
památkou (základní stádo běloušů spolu s hřebčínem v Kladrubech n. L. bylo r. 2002
prohlášeno národní kulturní památkou), kterou jsme zdědili od předků a je tedy naší
povinností toto plemeno předat dalším generacím. V současné době je v České republice
starokladrubský kůň chován v Národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem a v privátních
chovech, kterým je od r. 1997 poskytována finanční podpora ze strany státu na chov koní
zapsaných do genových zdrojů (PADEVĚTOVÁ, 2008).
Starokladrubský kůň je zařazen do „Národního programu konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“,
který stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR (plemenářský zákon).
V zákoně o plemenitbě (č. 154/2000 Sb.) je přesně definováno, co je považováno
za genetický zdroj: „… jedinec, resp. jeho genetický materiál, autochtonního nebo lokálně
adaptovaného druhu, plemene nebo populace, mající význam pro výživu a zemědělství,
pro uchování biologické rozmanitosti ... zařazený do Národního programu“. Genetický zdroj
(dále jen „GZ“) tedy ve smyslu zákona není celé plemeno, pouze vybraná část tzv. „virtuální
genetický nukleus“ (MÁTLOVÁ, 2006). Role tohoto nukleu není chápána jednoznačně
a působí mnohá nedorozumění; většina chovatelů chápe šlechtitelský nukleus jako nadřazenou
skupinu s nejlepšími, často jednostranně, hodnocenými výsledky užitkovosti, ale genetický
nukleus by měl zahrnovat jedince s co nejširším zastoupením původních genů (i když jejich
fenotypový nebo exteriérový projev je v hodnocení staví na opačný konec žebříčku).

V současné době jsou za příslušníky plemene považováni hřebci a klisny v jejichž
rodokmenech je významný podíl genů původních starokladrubských koní a kteří jsou v ČR
jako starokladrubští koně deklarováni aktem zapsání do PK v první etapě (do 31.12.1995);
toto ustanovení platí i pro hřebce arabské, lipické, orlovského klusáka, fríské, pura raza
espaňola (andaluské), lusitano a hřebce ostatních plemen, kteří byli použiti do 31.12.1995
k plemenitbě v populaci starokladrubských koní včetně jejich samčího a samičího potomstva
(řád PK, 2012).
Již LERCHE (1956 b) se zmiňuje o skutečnosti, že „Kladrubský kůň“ je jediným
českým plemenem koní, který se svými tvary odlišuje od plemen ostatních a stává
se zootechnickým unikátem známým po celém světě“. Jak udává LERCHE (1956 a), byl
starokladrubský kůň založen koněm staroitalským a starošpanělským, kteří byli chováni
na Apenninském a Pyrenejském poloostrově a největšího věhlasu a rozšíření dosáhli koncem
XVIII. století. V této době se kůň staroitalský a starošpanělský rozšířil po celé Evropě, a tak
se dostal i do českých zemí. Původ a historická hodnota starokladrubského koně jsou
podrobně popsány v diplomové práci (PADEVĚTOVÁ, 2008).
Požadavky na jednotlivé znaky exteriéru i mechaniky pohybu současné populace jsou
stanoveny aktuálním Chovným cílem, který je spolu se Šlechtitelským programem součástí
platného Řádu plemenné knihy starokladrubského koně (řád PK, 2012).
Chovný cíl - Při zkouškách výkonnosti starokladrubských koní je jejich nedílnou součástí
hodnocení mechaniky pohybu a následujících znaků exteriéru: hlava, krk, hřbet a bedra,
hrudník, záď, končetiny (včetně kopyt) samostatně hrudní a pánevní, celkový soulad
(harmonie tělesné stavby, ušlechtilost a rámec) při respektování chovného cíle (CHC). CHC
charakterizuje následující znaky exteriéru takto:
Hlava - suchá s jasně zřetelnými konturami krajin, s typickým klabonosem a s výrazným
velkým tmavým okem.
Krk - vysoko nasazený, přiměřeně dlouhý, klenutý a dobře osvalený.
Kohoutek - méně znatelný, dobře utvářený.
Hřbet - středně dlouhý s dobrou vazbou beder.
Hrudník - středně hluboký i široký se zaúhlením lopatky, které umožňuje typickou vysokou
akci.
Středotrupí - oválné s dobře klenutými žebry.
Záď - středně široká, zezadu oválná, event. mírně střechovitá, dobře osvalená.
Končetiny - korektní, přiměřeně kostnaté s výraznými suchými klouby, se středně dlouhou
holení, někdy se strmějšími spěnkami a pravidelnými, velkými a pevnými kopyty.
Práce zaměřené na studium exteriéru starokladrubských koní
V současné době jsou starokladrubští koně chováni ve dvou barevných variantách.
Populace vraníků je početnější a do jisté míry také bezproblémovější než je tomu u běloušů
(NAVRÁTIL, 2007).
Kladrubští vraníci po 1. světové válce téměř vyhynuli. Zásluhou prof. Bílka, který byl
autorem regenerace strokladrubských vraníků, nám byli tito koně za cenu určitých
exteriérových změn zachováni. BÍLEK (1959) popisuje důvody, které k těmto změnám vedly
a zároveň upozorňuje, že k postupnému odstraňování těchto exteriérových změn může být
přistoupeno až po ukončení regeneračního procesu. Následnému udržovacímu šlechtění
vraníka se věnovali společně DUŠEK a RICHTER (1974 a 1976).

Dle LERCHE (1956 a) byly průměrné míry plemeníků v letech 1918 – 1950 následující:
výška pásková
176 cm
obvod hrudníku
200 cm
obvod holeně
21,8 cm
váha
616 Kg
BARTÁK (2003), který porovnával KVP starokladrubských plem. hřebců v Kladrubech nad
Labem za období 202 let uveřejnil následující údaje:
r. 1800 – 1900 průměrná KVP 175,6 cm - největší hřebci měli KVP 184 cm
r. 1900 – 1950 průměrná KVP 175,2 cm - největší hřebci měli KVP 179 cm
r. 1918 – 1950 průměrná KVP 176 cm - největší hřebci měli KVP 179 cm
r. 1990
průměrná KVP 178,25 cm - největší hřebci měli KVP 181 cm
r. 2002
průměrná KVP 178,04 cm - největší hřebci měli KVP 191 cm
Protože byl starokladrubský kůň prohlášen „živoucí“ kulturní památkou a patří mezi
genové zdroje hospodářských zvířat ČR je jeho šlechtění věnována zvýšená pozornost.
Hodnocení exteriéru, liniové skladby, úrovně příbuzenské plemenitby a efektivní velikosti
populace se podrobně věnovali např. DUŠEK (1981 a, 1981 b, 1991), JAKUBEC et al. (1996,
1997, 1998, 1999, 2000) a JAKUBEC, ZÁLIŠ (2000). Stavu a problémům výhledu šlechtění
tohoto koně se věnovali JAKUBEC, VOLENEC (2003).
Analýzou zevnějšku strokladrubských koní se zabýval JAKUBEC et al. (2007).
Do analýzy bylo zahrnuto 32 znaků lineárního popisu. U 13 analyzovaných znaků byly
nalezeny významné rozdíly. Jak podotýká MAJZLÍK et al. (2004), navrhli Jakubec a kol.
nový lineární systém popisu a hodnocení tělesné stavby starokladrubských koní, který byl
zabudován do nově vypracovaného šlechtitelského programu, který se stal součástí zkoušek
užitkovosti a výkonnosti.
VOSTRÝ et al. (2008) hodnotili znaky lineárního popisu mezi jednotlivými hřebci
zařazenými do gen. zdroje starokladubského koně. Velmi potěšitelné je jejich zjištění, že mezi
těmito hřebci existuje značná vnitrogenetická variabilita, která je u genetických zdrojů
žádoucí. Novější studie genetické variability starokladrubských koní, která byla založena
na analýze DNA (VOSTRÝet al., 2011), byla zveřejněna v roce 2011.
V posledních letech se analýze exteriéru starokladrubských koní věnovali například
ŠAROVSKÁ, JISKROVÁ (2006), které sledovali růst a vývin těchto koní. Uvedly také
statisticky průkazné rozdíly, které zjistily mezi barevnými variantami u kohoutkové výšky
hůlkové.
ČAPKOVÁ (2008) porovnala pět základních údajů o exteriéru jednotlivých linií
a rodin starokladrubských koní. Nejvíce průkazných rozdílů prokázala u linie Sacramoso
a následně u linie Romke. Při porovnání rodin udává nejvíce prokazatelných rozdílů u rodiny
Favora.
Prokazatelné rozdíly mezi 35 znaky lineárního popisu jednotlivých rodin plemenných
starokladrubských klisen ve své práci popsala VLKOVÁ (2008).
Genetické zdroje - plemenitba
Jak podotýká MÁTLOVÁ (2006) je spektrum názorů na to, jak by měly genetické
zdroje být šlechtěny, velmi široké; smyslem šlechtění je udržet existující variabilitu uvnitř
plemen.
Podle VOLENCE (2004) byl původní (v roce 2003 platný) limit starokladrubských
genů pro zařazení hřebců a klisen do genetických zdrojů na úrovni 35 % a stanovoval
se přepočtem z páté generace předků jejich rodokmenu. Nový metodický výpočet stanovení
podílů PSTG, který schválila Rada plemenné knihy pro starokladrubské koně od počátku roku

2004, zvýšil podíly PSTG v populacích plemenných hřebců běloušů o cca 5 %, u vraníků o
cca 16 %, u chovných klisen bělek o cca 8 % a u vranek cca o 15 %. Počínaje rokem 2004
byli do genetických zdrojů zařazováni hřebci a klisny s 50ti procentním a vyšším podílem
PSTG.
Od roku 2006 byl evropskou legislativou stanoven požadavek i na tzv „čistokrevné
zvíře“ (GOTTHARDOVÁ, DYKOVÁ, 2006). Další podmínkou zápisu do genového zdroje
je zápis hřebce nebo klisny do plemenitby po absolvování a splnění stanovených kritérií
zkoušek výkonnosti.
V posledních letech je sestavován na každý rok Alternativní připařovací plán a pro
potřeby alternativního připařování rodičovských párů byl vytvořen specifický software, který
zohledňuje následující informace vyplývající z rodokmenů:
- tzv. „čistokrevné zvíře“ (tímto pojmem specifikuje VÚŽV Uhříněves nové jedince, kteří
mohou být od r. 2006 zařazováni do genetických zdrojů, tj. jedince u kterých je z 8 předků
ve 3 generaci jejich původu povolen jeden předek cizího plemene.)
1. kumulaci genů „původních starokladrubských genů – suma PSTG %“
kumulaci genů otcovských kmenů
prochovanost na společné konkrétní předky
stupeň příbuzenské plemenitby /Fx %/
a následně tyto parametry propočítává pro budoucí jedince (hřebečky a klisničky) narozené
z doporučených kombinací. Výsledkem je výpočet % genů a koeficient příbuznosti potomka
po jednotlivých hřebcích pro každou konkrétní klisnu (kladrubského i soukromého chovu)
a zvláště v soukromém chovu se majitel může lépe orientovat ve výběru vhodného hřebce
a dodržet výše uvedená kritéria (GOTTHARDOVÁ, DYKOVÁ, 2006).
Příbuzenská plemenitba
„V žádném chovu nebylo používáno příbuzenské plemenitby v té míře, jako v chovu
kladrubských běloušů“ poznamenává LERCHE (1956 a) a dodává, že kladrubský kůň je úzce
prochován na jednotlivé hřebce - plemeníky, avšak daleko méně na jednotlivé klisny. Proto
klisny matky udržovaly určitý stupeň rozdílnosti zamezující ztrátu životaschopnosti
potomstva. KOUBEK (1966) poznamenává, že v první polovině XX. stol. je téměř ve všech
zootechnických učebnicích uváděn chov starokladrubského koně jako výrazný příklad
příbuzenské plemenitby.
V souvislosti s příbuzenskou plemenitbou je nutné zmínit DUŠKEM et al.(1992, 1999,
2001) zdůrazňované dodržení limitní hodnoty koeficientu příbuzenské plemenitby Fx menší
než 6,25 %, která je například v chovu fríských koní striktně dodržována.
Osvěžení krve
I když se příbuzenská plemenitba podle LERCHEHO (1956 a) u kladrubských běloušů
neprojevila nepříznivě, nikdy nebyla úmyslně vyhledávána. Dostavovala se samovolně jako
důsledek plemenitby v poměrně malém stádě kladrubských koní. Stejný autor dále dodává, že
od roku 1800 již nebylo možné rozšíření krevní základny kladrubského stáda koněm italským
nebo španělským, protože jejich chov značně upadl. Proto se hledaly jiné možnosti osvěžení
krve kladrubských běloušů i vraníků. V roce 1855 byl do Kladrub přivezen hřebec Napoleone,
který měl osvěžit a rozšířit krevní základnu vraného stáda. Zanechal však po sobě některé
tělesné tvary jemu charakteristické. Výsledky použití tohoto hřebce nebyly zcela uspokojivé,
ale byl to jediný způsob udržení krevně se stále zužujícího stáda kladrubských vraníků.
Podle LERCHEHO (1956 b) došlo k praktickému využití osvěžení krve kladrubských
koní teprve po roce 1918, kdy byli kladrubští bělouši osvěženi arabskou krví kmene Shagya.
Dodává, že všichni dnešní příslušníci kladrubského bílého stáda mají ve svých žilách
arabskou krev. Toto osvěžení bylo provedeno za cenu rozrušení ucelenosti zevnějšku

kladrubského plemene.
Jednotlivé plemeníky, použité k rozšíření krevní základny starokladrubského koně,
podrobně ve své zprávě popisuje BÍLEK (1959).
MATERIÁL A METODIKA
Porovnání plemenných jedinců je založeno na zhodnocení hlavních tělesných měr
(KVH, KVP, OH a Ohol) a bodových ohodnocení exteriéru u 518 plemenných
starokladrubských koní (ve věku 4 až 6 let), na základě údajů z PK (někteří jedinci nemají
uvedeny všechny míry nebo bodové hodnocení, proto se početní údaje jedinců v některých
skupinách liší).
Analyzovány byly následující faktory:
Linie: (1-Generale n=28, 2-Generalissimus n=92, 3-Favory n=61, 4-Sacramoso n=166,
5-Rudolfo n=20, 6-Siglavi Pakra n=25, 7-Romke n=24 a 8-Solo n=82)
Pohlaví: hřebci (n = 60), klisny (n = 458)
Chov: NHK (n =193), ZCH (n = 325)
Barevná varianta: bělouši (n = 262), vraníci (n = 256)
Tělesné rozměry byly měřeny páskovou mírou – dále jen PM (kohoutková výška
pásková, obvod holeně, obvod hrudi), hůlkovou mírou – dále jen HM (kohoutková výška
hůlková) a Wilkensovým kružidlem – dále jen WK. Měření bylo uskutečněno při zkouškách
výkonnosti vždy v místě konání. Do výpočtů a porovnání byly zahrnuty také údaje
o celkovém konečném bodovém ohodnocení exteriéru, které obdržel každý sledovaný jedinec
při výkonnostních zkouškách. Databáze pro vyhodnocení získaných údajů byla připravena
v programu Microsoft Excel a přenesena do programu SAS verze 9.1. Na datech byla
provedena základní explorační analýza dat, následně byly provedeny výpočty statistických
charakteristik.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Databáze pro vyhodnocení byla připravena v programu Microsoft Excel.
Výsledky základní statistiky byly zjišťovány za pomoci procedury means. Základní statistiky
(průměr, směrodatná odchylka, min. a max.) pro KVH jedinců (zjišťováno na 498 jedincích)
podle jednotlivých linií, jsou uvedeny níže:
Tab.1. Základní statistiky pro KVH pro jednotlivé linie strokladrubských koní:
linie
N
Mean
Std Dev
Minimum
Generale
28
166.3928571 3.5207247
158.0000000
Generalissimus 92
166.2826087 4.2149031
155.0000000
Favory
61
165.8196721 5.1039468
154.0000000
Sacramoso
166
165.3975904 4.5070712
153.0000000
Rudolfo
20
164.7500000 3.4924731
160.0000000
Siglavi Pakra
25
165.5200000 4.9507575
159.0000000
Romke
24
165.5000000 3.7183447
159.0000000
Solo
82
166.8048780 4.5662179
159.0000000

Maximum
175.0000000
177.0000000
178.0000000
176.0000000
171.0000000
179.0000000
173.0000000
181.0000000

Nejdříve bylo otestováno procedurou ANOVA (prokázáno normální rozdělení četností)
zda existují rozdíly u KVH a v bodovém ohodnocení exteriéru mezi jednotlivými liniemi.
Testy na hladině α = 0,05 mezi jednotlivými liniemi neprokázaly žádné rozdíly
ve sledovaných znacích.

Dále bylo testováno, zda u KVH a v bodovém ohodnocení exteriéru existují rozdíly
mezi barevnými variantami (bělouš a vraník). Jelikož u sledovaných proměnných výběrového
souboru nebylo prokázáno normální rozdělení četnosti (viz. Tab. 2 Rozdělení četnosti),
pro vyhodnocení bylo použito neparametrické obdoby analýzy rozptylu - dvouvýběrový
Wilcoxonův test.
Tab.2. Rozdělení četnosti (1-bílá varianta, 2-černá varianta)

Testy na hladině α = 0,05 neprokázaly rozdíly mezi variantami u KVH, ale byl
prokázán signifikantní rozdíl mezi variantami u bodového hodnocení exteriéru.
Tab. 3. Souhrnná tabulka statistické významnosti mezi sledovanými ukazateli
Pohlaví
Chov
Barva
Linie
P model
R2
Třída
< .0001
< .0001
0,6282
0,5639
< .0001
0,247
Typ
< .0001
< .0001
0,5654
0,3432
< .0001
0,229
Exteriér < .0001
< .0001
0,5534
0,8785
< .0001
0,246
Výkon
< .0001
0,1080
0,3674
0,6153
< .0001
0,103
KVH
0,0014
< .0001
0,2689
0,2018
< .0001
0,150
KVP
0,0013
< .0001
0,9564
0,0709
< .0001
0,157
OH
0,4305
0,2467
0,2731
0,2039
< .0001
0,0715
Ohol.
< .0001
< .0001
0,0769
0,0174
< .0001
0,249
Z uvedené tabulky je zřejmé, že mezi bělouši a vraníky ani mezi liniemi nebyly
zjištěny statisticky významné rozdíly.
Vysoce statisticky průkazné rozdíly ve třídě, typu a exteriéru plemenných koní byly
zjištěny mezi chovy a pohlavími, ve výkonu byly tyto rozdíly zjištěny pouze mezi pohlavími.

Při porovnání tělesných měr byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly mezi chovy
u KVH a KVP, u OH byly prokázány pouze mezi pohlavími. Existence vysoce průkazných
rozdílů mezi Ohol prokázána nebyla.
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI
Chov starokladrubských koní zaznamenal během svých téměř 430ti let vývoje značné
změny. Díky úsilí a snaze lidí, kterým nebyl osud „našeho“ jediného autochtonního plemene
lhostejný (velkou zásluhu nese Prof. Bílek jeho regenerací vraníka), nám zůstalo toto plemeno
zachováno do dnešních dnů.
Cílem práce bylo porovnání údajů o plemenných jedincích starokladrubského koně
a ověřit, zda mezi liniemi, barevnými variantami, pohlavím těchto jedinců a chovy existují
prokazatelné rozdíly. Mezi bílými a vranými koňmi, zapsanými v PK rozdíly prokázány
nebyly. Bílí hřebci chovaní v Národním hřebčíně jsou vyšší a mohutnější, než hřebci
ze soukromých chovů, naproti tomu vraníci používaní v ZCH jsou mohutnější než vraní
hřebci využívaní v Národním hřebčíně.
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