ZÁPIS
ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem dne 22.2.2013
Přítomni:

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

Přizvaní hosté: Ing. S. Braňka, Ing. K. Regner
Program:

1. Ing. J. Jehlička: aktuální situace v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem, s.p.o.
2. Řád poplatků PK STKL pro rok 2013
3. Termíny ZV a třídění v roce 2013
4. Stanovení komisí na ZV a třídění, TO Nebanice
5. Různé

Ad 1:
Ing. Jehlička popsal přítomným situaci v NH, svůj nástup do funkce ředitele NH, představil nového
ekonoma Ing. Stanislava Braňku. Zmínil funkce správců hřebčínů, kterou v Kladrubech nad Labem
zastává Ing. Rudolf Hložek a ve Slatiňanech Ing. Simona Voňková. S personálními záležitostmi souvisí
dlouhodobá absence zootechnika v hřebčínu Kladruby nad Labem, bude se hledat vhodný uchazeč
pro tuto pozici.
Ing. Jehlička promluvil o projektu na obnovu hřebčína – IOP, stručně seznámil přítomné
s plánovanými stavebními úpravami, které se budou týkat koní přímo (systém ustájení, vybudování
jízdáren, apod.).
Ad 2:
Řád poplatků pro rok 2013 byl odsouhlasen, oproti minulému roku nedošlo k žádným změnám. Řád
poplatků Plemenné knihy STKL je uveřejněn na www.nhkladruby.cz.
Ad 3, 4:
Dále jsou uvedeny termíny výkonnostních zkoušek starokladrubských koní, třídění v NH a hodnocení
hřebců v TO Nebanice. K jarním akcím byly určeny komise.
Výkonnostní zkoušky hřebců v Kladrubech nad Labem
Út 14.5. – St 15.5.2013
Komise: T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. K. Regner (předseda), E. Šimáčková
Náhradníci komise: Ing. F. Petřík
Jarní třídění koní v Kladrubech nad Labem
Komise: Ing. J. Kaplan, Ing. K. Regner (předseda), Ing. Z. Šancová
Náhradníci komise: Z. Dyková

Čt 16.5.2013

Jarní třídění koní ve Slatiňanech
Komise: L. Dobrovský, Z. Dyková (předseda), Ing. K. Neumannová
Náhradníci komise: Ing. K. Regner

Pá 17.5.2013

Hodnocení TO Nebanice
Út 28.5.2013
Komise: Ing. K. Neumannová (předseda), Ing. Z. Šancová, E. Šimáčková
Náhradníci komise: Z. Dyková
Výkonnostní zkoušky klisen ve Slatiňanech

Út 17.9. – St 18.9.2013

Výkonnostní zkoušky klisen v Kladrubech nad Labem

Út 1.10. – St 2.102013

Podzimní třídění koní v Kladrubech nad Labem

Čt 3.10.2013

Podzimní třídění koní ve Slatiňanech

Pá 4.10.2013

* podzimní hodnocení TO Nebanice se uskuteční v termínu registrace hříbat pod matkami v chovu
paní E. Šimáčkové, tento termín bude stanoven v září 2013
Ad 5:
Plemenný hřebec Generalissimus Santalina XXXVIII, který je v majetku Hřebčín Favory, s.r.o, bude
působit v připouštěcí sezóně 2013 v přirozené plemenitbě pro klisny NH v hřebčínu Kladruby nad
Labem.
V letošním roce se očekává v NH narození výrazně nižšího počtu hříbat oproti předešlým letům. Je to
v důsledku rozhodnutí v loňském roce zapouštět pouze nízký počet klisen (54 v obou hřebčínech).
Všemi hlasy „pro“ odhlasovala Rada PK členství Ing. Františka Petříka v Chovatelské komisi.
Přítomní obdrželi od Ing. Jehličky pozvání na akci Předvedení koní určených k prodeji, která se v NH
uskuteční v sobotu 9.3.2013.
Ing. Machek informoval o plánovaném výrazném snížení dotací, které by se, dojde-li k němu, citelně
dotklo i podpory chovu starokladrubských koní.
Ing. Machek, v souvislosti s označováním zvířat, informoval o chystaných kurzech pro osoby
zabezpečující označování zvířat (výžehy, čipy), které budou pořádány při Veterinární univerzitě
v Brně.
Ing. Machek informoval o faktu, že organizace pořádající svody koní apod. už nemusí disponovat
vlastními silami sestaveným dokumentem „Řád na ochranu zvířat při veřejných vystoupeních…“.
Ing. Jehlička navrhnul vypracovat vnitřní směrnici pro „Čekatelství“ a definovat podmínky pro období,
kdy se uchazeč o členství v Chovatelské komisi bude aktivně účastnit chovatelských akcí a posuzování
koní pod dohledem komisaře a jeho kvalifikaci a předpoklady pro výkon funkce komisaře po určité
době zhodnotí Rada PK.

T. Barták upozornil na nutnost průběžně sjednocovat náhled jednotlivých hodnotitelů/komisařů na
starokladrubského koně jako takového.
Ing. Jehlička vyzval přítomné k vážnému zaobírání se myšlenkou na možnost definitivního vyřazení
klisny z chovu z důvodu vážných zdravotních problémů s dědičnou predispozicí. Toto opatření, ač zní
velice samozřejmě, není dosud v Řádu PK zakomponováno. Prozatím bude tvrdá selekce v tomto
směru uplatňována v NH, později by se měla chovatelská zodpovědnost rozšířit i do privátního chovu.
Zapsala: Ing. Z. Šancová

