
ZÁPIS 

ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně 

ve Slatiňanech dne 17.9.2012 

Přítomni: L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. J. Kaplan, Ing. J. Machek, Ing. K. Neumannová,  

Ing. Z. Šancová, Ing. S. Voňková 

 

Omluvena: T. Barták, E. Šimáčková 

 

Program: 1. Ing. S. Voňková - zahájení 

  2. Ing. S. Voňková – seznámení přítomných s projektem IOP 

  3. metodiky v Řádu PK 

4. kontrolní mechanismy uvnitř struktury Národního hřebčína Kladruby nad Labem, 

s.p.o. 

5. návrhy ke změně Zkušebního řádu  

6. různé 

 

Ad 2: 

Ing. Simona Voňková stručně informovala přítomné o projektu IOP, jehož náplní je rozsáhlá 

rekonstrukce hřebčína v Kladrubech nad Labem. 

Ad 3: 

Bude zažádáno o změnu v Řádu PK, kterou bude odstranění věty (str. 5): Všech 9 výše uvedených 

modulů je programově a systémově rozpracováno v samostatných metodikách, které schvaluje Rada 

PK. 

 

Zmiňované metodiky nejsou vypracovány a vypracování některých z nich by ani nemělo reálný 

význam. Naopak zcela jistě je třeba vypracovat metodiku pro tvorbu připařovacího plánu, selekci a 

selekční kritéria, vyhodnocování potomstva po otcích, kontrolu zdraví a dědičnosti zdraví (nebylo by 

v přímé souvislosti s Řádem PK). Tyto návodné postupy by však měly být interním doporučením pro 

činnost v NH, později dle praktického významu výstupů aplikovatelné i pro privátní chov. 

 

S výše uvedenými skutečnostmi souvisí i další návrh změny v Řádu PK, tím je odstranění poslední věty 

z kapitoly Ad. 8. Selekce na str. 7: Metody selekce jsou programově a systémově rozpracovány 

v samostatné metodice v rámci Národního programu uchování a využívání genetických zdrojů zvířat, 

kterou schvaluje Rada PK. 

 

Podobně je návrhem odstranit poslední větu v kapitole Ad. 10. Využití biotechnických metod ve 

šlechtění: Program integrované konzervace bude podrobně rozpracován v samostatné metodice, 

kterou schvaluje Rada PK. 

 

Ad 4: 

V Řádu PK, str. 24 kapitola 6.3. Kontrolu vedení PK – provádí určení členové Rady PK. 



Rada PK může iniciovat náhodnou kontrolu vedení PK, kterou provedou členové Rady PK – 

zaměstnanci hřebčína. 

 

Ad 5: Zkušební řád 

Ve Zkušebním řádu je návrhem změna posledního odstavce na str. 14, navrhované znění: 

Při dokončení zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu v jedné z výkonnostních disciplín (C2, C3, C4, C5, 

C6), typu, či exteriéru, mohou koně opakovat tuto disciplínu maximálně 2x ve stanovených 

termínech, v případě opravy mechaniky pohybu (C 3), která je posuzována v průběhu celých zkoušek 

výkonnosti, je nutno absolvovat všechny dílčí výkonnostní disciplíny (C2, C4, C5, C6).  

 

Ad 6: 

- prostřednictvím členů Rady PK – zástupců privátního chovu mohou privátní chovatelé vyjádřit své 

požadavky na umístění plemenných hřebců do zemských hřebčinců (přirozená plemenitba/AI) o 

umístění konkrétních plemeníků musí být rozhodnuto již do 31.10.2012! 

 

- hlasování o návrzích, které vzešly z povšechné kontroly řízení chovu koní v NH Kladruby nad Labem, 

s.p.o., kontrola byla iniciována ze strany MZe ČR: 

 

*Není možné, aby členové Rady PK byli současně členy Chovatelské komise… 

Rada PK jednohlasně nesouhlasí.  

 

*Měřit obvod holeně s přesností na desetiny centimetru… 

Pro hlasoval Ing. Machek, proti L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. Kaplan, Ing. Neumannová, Ing. Šancová, 

hlasování se zdržela Ing. Voňková. Bude se pokračovat nadále v měření s přesností na 0,5 cm. 

 

* Zrušit výjimky pro zařazování hřebců, event. klisen do plemenitby… 

Rada PK se jednohlasně shodla na možnosti udělení časově vymezené výjimky pro zařazení do chovu 

v případě koně, který má vysokou rodokmenovou hodnotu a je tak významný pro stabilitu kmene, 

rodiny. 

 

 

Zapsala Ing. Zuzana Šancová 

 

 

 


