
Orientační (doporučené) ceny chovné drůbeže 
 

 
Rada Plemenné knihy drůbeže 

Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže 
ORIENTAČNÍ (DOPORUČENÉ) CENY CHOVNÉ DRŮBEŽE 

Skupina plemen (běžné chovy - 1,0) DB VD EL SE 
% ze základní ceny (třída VD=100 %) 75 100 150 200 
Kur - lehká, zdrobnělá a zakrslá plemena 330 416 624 832 

Kur - středně těžká plemena 351 468 702 936 

Kur - těžká a bojová plemena 546 728 1092 1456 

Krůty 858 1144 1716 2288 

Perličky 351 468 702 936 

Krůty – české, naraganset, standardní bronzové, černokřídlé, bílé 1122 1495 2243 2990 

Krůty – standardní černé, červené běloocasé 780 1040 1560 2080 

Krůty standardní měděné, okrové, černobílé, modré, červené, žluté 878 1170 1755 2340 

Husy - české, labutí 546 728 1092 1456 

Husy - tuluské, emdenské 936 1248 1872 2496 

Husy - ostatní plemena 585 780 1170 1560 

Kachny - zakrslé, smaragdové, vysokohnízdící 351 468 702 936 

Kachny - saské, elsberské, pekingské kolmé, ruánské 429 572 858 1144 

Kachny - ostatní plemena 390 520 780 1040 

Kachny pižmové 390 520 780 1040 

 
 
1. Ceny uvedené v tabulce latí pro běžné nekontrolované chovy a samčí pohlaví (1,0) 
2. Ceny samičího pohlaví: ve všech skupinách platí koeficient 0,8 (80 % ceny 1,0) 
3. Ceny zvířat z rozmnožovacích chovů: ve všech skupinách platí koeficient 1,2 (120 % ceny běžných chovů) 
4. Ceny zvířat z plemenných chovů: ve všech skupinách platí koeficient 1,5 (150 % ceny z běžných chovů) 
5. Ceny zvířat ze šlechtitelských chovů: ve všech skupinách platí koeficient 2,2 (220 % ceny běžných chovů) 
 
Příklad: vlaška koroptví - ocenění VD (výpočet výchozí ceny, cena se poté ještě navýší o 30%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Výchozí ceny byly schváleny na jednání ÚOK chovatelů drůbeže dne 10. prosince 2002. Ceny byly dále 
upraveny (navýšeny o 30 %) na společném jednání Rady Plemenné knihy drůbeže a ÚOK chovatelů drůbeže 
dne 17. prosince 2008.  
Jedná se o ceny orientační (pro potřebu pojišťovny, Policie ČR). Jinak drůbež je zařazena do volné tvorby 
cen. 

 běžný nekontrolovaný chov  1,0 - 320 Kč (základní cena z tabulky) 
 0,1 - 256 Kč (320 x koeficient 0,8) 

 rozmnožovací chov  1,0 - 384 Kč (320 x koeficient 1,2) 
 0,1 - 307 Kč (384 x koeficient 1,5) 

 plemenný chov  1,0 - 480 Kč (320 x koeficient 1,5) 
 0,1 - 384 Kč (480 x koeficient 0,8) 

 šlechtitelský chov  1,0 - 704 Kč (320 x koeficient 2,2) 
 0,1 - 563 Kč (704 x koeficient 0,8) 


