ZÁPIS
ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem dne 5.3.2011
Přítomni:

T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. J. Höck, Ing. J. Kaplan,
Ing. J. Machek, Ing. K. Neumannová, Ing. Z. Šancová, E. Šimáčková

Omluven:

Ing. R.Hložek

Program:

1. Přivítání nového člena Rady PK, aktuální situace v NH
2. Informace o vydání nové plemenné knihy
3. Přehled akcí hřebčína na rok 2011
4. Zkoušky výkonnosti a třídění koní 2011 – stanovení komisí
5. Řád poplatků na rok 2011
6. Aukce prodejných koní NH a soukromých chovatelů – stanovení podmínek
7. Různé

Ad 1:
Vzhledem k ukončení pracovního poměru Ing.Hložka v NH Kladruby n.L. a jeho rezignaci na funkci
v Radě PK, bylo ji nutno doplnit zástupcem Národního hřebčína. Ing. Höck přivítal, avšak nemusel
představovat, novou členku Rady PK Ing. Kateřinu Neumannovou.
Ad 2:
Ing. Höck seznámil přítomné s nově vydanou Plemennou knihou starokladrubských koní. Kniha mohla
vzniknout díky finanční podpoře z MZe ČR, první náklad (cca 1000 ks) je neprodejný a bude sloužit
k reprezentativním účelům. MZe ČR a NH Kladruby n. L., s.p.o. Národní hřebčín bude hledat
možnost jak poskytnout tuto publikaci odborné veřejnosti, uvažováno je o dotisku knihy.
Ad 3:
Ing. Höck zmínil nejdůležitější akce, které NH Kladruby n. L., s.p.o. v roce 2011 pořádá, nebo se jich
účastní. Přehled akcí je uveden na webových stránkách hřebčína (www.nhkladruby.cz).
Ad 4:
Ukončení testace hřebečků Nebanice

10.5.2011

komise: Z. Dyková, Ing. K. Neumannová, Ing. K. Dvořák
Zkoušky výkonnosti hřebců Kladruby n. L.

17.-18.5.2011

komise: Ing. K. Regner, T. Barták, L. Dobrovský, Ing. Z. Müller, MVDr. P. Sedláček

Třídění , ukončení testace hřebečků Kladruby n. L.

19.5.2011

komise: Ing. K. Regner, L. Dobrovský, Ing.Z.Müller
Třídění , ukončení testace hřebečků Slatiňany

20.5.2011

komise: Ing. K. Regner, L. Dobrovský, MVDr. P. Sedláček
Ad 5:
Vzhledem k vysokým nákladům na cestovné bylo nutno změnit v Řádu poplatků pro rok 2011
poplatek za označení a registraci hříběte pod klisnou zvýšením částky za tuto službu z 300,-Kč na
500,-Kč. Tato změna byla Radou PK odsouhlasena. Ostatní poplatky se nemění.
Odměny komisařům při zkouškách výkonnosti a třídění:
předseda komise: 800 Kč/den
člen komise:

700 Kč/den

Rada PK odsouhlasila návrh Ing. Höcka navýšit částku cestovní výlohy (odměny komise) z dosavadních
5,-Kč/km na 8,-Kč/km.
Ad 6:
Jarní dražba starokladrubských koní v Kladrubech n. L. 29.-30.3.2011
-

Pořádání aukce by mělo napomoci udržení odpovídajících cen starokladrubských koní,
možnost prezentace koní ze soukromých chovů
Dražba bude probíhat pod vedením Ing. Jandy, který má zkušenosti s aukcemi anglických
plnokrevníků (důvodem je i fakt, že pořadatel aukce se nemůže dražení aktivně účastnit)
Prezentaci koní povede MVDr. P. Sedláček, 1. den budou koně předvedeni na ruce, pod
sedlem, v zápřeži, 2. den se uskuteční samotná dražba
Na místě bude přítomen veterinární lékař s digitálním rentgenem
Počítáno je s účastí cca 50 koní
V případě špatného počasí bude akce přesunuta do Slatiňan do haly

Ad 7:
Ing. Höck informoval přítomné o chystaném zapůjčení historicky cenných kočárů v majetku pražského
arcibiskupství, rovněž probíhá jednání o zapůjčení kočárů z poštovního muzea. Expozice vzácných
kočárů by mohla být umístěna do historických prostorů hřebčína již v příštím roce.
Paní Dyková přednesla žádost pana Mgr. R. Gronského o výjimečné udělení výběru k plemenitbě
hřebci Siglavi P. Elpasa III-58. Tento hřebec, který je v majetku pana L. Dobrovského, nedosáhl při ZV
požadovaného bodového hodnocení za mechaniku pohybu. Rada PK neodsouhlasila udělení výjimky
tomuto hřebci, žádost pana Grónského je zamítnuta. Členové Rady PK se domnívají, že by tomuto
hřebci nebyl přidělen dostatečný počet dostatečně kvalitních klisen, počet prověřovaných potomků
by byl nízký, z tohoto důvodu je žádost o výjimku považována za neopodstatněnou.

Ing. Machek upozornil přítomné na chystanou novelizaci plemenářského zákona. V nadcházejícím
období je možné pozměnit šlechtitelský program Řádu PK starokladrubských koní. Žádost o
provedení změn spolu s návrhem změn připraví Z. Dyková, do 20.3.2011 mohou členové Rady PK své
připomínky paní Dykové zasílat.
Ing. Machek informoval o změně, která se týká odborné způsobilosti osoby, která provádí označování
zvířat. Nově musí mít tato osoba minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a
je povinna absolvovat kurz označování koní.
Další jednání Rady PK se uskuteční v Kladrubech nad Labem dne 30.3.2011, před zahájením 2. dne
jarní dražby starokladrubských koní.

Zapsala Ing. Z. Šancová

