








Chov kozy zakrslé v ČR

Zakrslé kozy se v České republice chovají desítky let. Ve velké míře byly dovezeny z 
Holandska a Belgie. Mezi první chovatele patřilo několik soukromých majitelů a také ZOO, 
kde byly jako atrakce pro děti. Jejich výběhy byly dětem přístupné a tak si s nimi děti 
mohly hrát. To platí v některých Zoo dodnes. 

Zakrslé kozy holandského typu s průkazem původu se v České republice chovají od roku 
2009, kdy několik prvních jedinců dovezl pan Švanda přímo z holandské stáje 
Kastelendorp. Do Holandska poté podnikl několik dalších cest. 

V létě 2009 se na tyto kozy přijely podívat představitelé Svazu chovatelů ovcí a koz. Při 
této návštěvě byly dohodnuty další kroky k založení plemenné knihy, byl zpracován 
standard a hodnotitelská kritéria.Protoze vsak v CR tkzv. „zakrslá koza“ jiz existovala, 
ovsem jiného exteriéru, nez byly tato zvírata, bylo nutné pomenovat dovezené kozy jinak. 
Vsichni se domluvili, ze plemeno dostane jméno „Koza zakrslá holandského typu". Rozdíl 
mezi zvířaty je na první pohled vidět. 
Ještě téhož roku se tato kolekce koz předvedla divákům na hospodářské výstavě „Náš 
chov“, kde byla ohodnocena komisí. 

Od té doby se po několik let většina mladých kozlíků předváděla zde. Protože jsou kozlíci 
na výstavě zároveň hodnoceni a zakupováni novými majiteli, říká se jí „Nákupní trh“. 
„Aukce“ (purchase fair – veletrh nákupu)
Na výstavě "Náš chov" se také vyhlašuje pořadí a vítězný kozlík získává titul Šampion 
aukce.
Jak rostla popularita těchto nových elegantních zvířat, začala se rozrůstat i chovatelská 
základna. Kozlíci se začali předvádět i na menších regionálních Nákupních trzích.

Aby mohl být kozlík nebo kozička předveden a hodnocen chovatelskou  komisí musí mít 
min 5 měsíců a kozlík musí projít předvýběrem.
S komplexním hodnocením se začíná již po narození, kdy se kůzlátka váží. V 70 dnech 
jsou opět zvážena a spočítá se průměrný váhový přírůstek. K tomuto vážení se započítá 
plodnost matky a s výslednou známkou kůzle postupuje dále k hodnocení.
Další hodnocení je přibližně ve 4 měsících. U kozlíků se kontroluje chrup, varlata a 
posuzují se případné vady. U koziček se kontroluje také vemínko a pohlavní orgány.
S takovýmto hodnocením a minimální váhou 10kg může kozlík nebo kozička nastoupit k 
hodnocení exteriéru a celková známka se uzavře.
Kozlíci odjíždí na již zmíněný Nákupní trh a kozičky se hodnotí ve stáji. To může být již u 
chovatele nebo až u nového majitele. Až po tomto komplexním hodnocení může zvíře do 
chovu.

I tato malá koza je v ČR ze zákona považována za hospodářské zvíře a vztahují se na ní 
všechna nařízení jako ke klasické koze. Aby měl kdo hájit zájmy chovatelů, byl založen 
Klub chovatelů zájmových plemen ovcí a koz. Tento klub byl veden pod Svaz chovatelů 
ovcí a koz (SCHOK).

Během let 2009 – 2016 bylo z Holandska dovezeno několik zvířat a to ze stájí 
Kastelendorp, Grensdörpke, De Wolfhaag, Loarikshoeve, Rheewold (import p. Švanda)
Exlooschelanden a v.d. Leemputten (Import sl. Staňkovy)



Přesto, že má několik chovatelů z ČR zájem navázat s holandskými chovateli spolupráci a 
mají zájem o kvalitní zvířata, situace okolo dovozu je z veterinárního hlediska a nařízení 
EU téměř nemožná. Pokud chce někdo zvíře dovézt, je důležité vždy situaci důkladně 
prověřit a cestu dobře naplánovat. 

Na konci roku 2017 se členové Klubu zájmových plemen ovcí a koz společně dohodly, že 
si každé z plemen založí svůj vlastní klub a tak po mnoha letech vznikl Klub chovatelů 
kozy zakrslé, kterého jsem se stala předsedou.
Tak jako v předešlém klubu je naším cílem sdružovat majitele a příznivce tohoto plemene, 
produkovat kvalitní zvířata a udržet v chovu všechny dovezené linie kozlů
Dalším úkolem bylo uspořádat klubovou výstavu, což se nám v roce 2018 a 2019 také 
podařilo. Až nám to situace dovolí, rádi bychom na tyto výstavy navázaly.

Do současné doby je v plemenných knihách zapsáno 138 koziček a 139 kozlíků. 
Plemenná kniha je rozdělena na 2 oddíly. Hlavní a Přípravný.
Do chovu se zapojilo přibližně 15 chovatelů.

Chovatelé jsou rozprostřeni po celé ČR Některé kozy se pasou na bohatých loukách v 
nížinách, jiné ve vysokohorských chráněných oblastech. A tomu musí být přizpůsoben i 
jejich chov. Především ustájení a krmení.
Protože je u nás chladněji, porody plánujeme na začátek jara (březen/duben).


