
ZÁPIS 

ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně 

v Kladrubech nad Labem dne 14.5.2013 

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. zhodnocení chovatelských výsledků v roce 2012 – Ročenka 2012 

  3. zhodnocení průběhu výkonnostních zkoušek hřebců 

4. stanovení komisí k podzimním chovatelským akcím 

5. návrhy úkolů pro část “Genetika a šlechtění s využitím vhodných postupů reprodukce”          

vědeckého projektu pracovníků VÚŽV Uhříněves 

6. různé 

 

Ad 1: 

Ing. Jehlička informoval přítomné o stavu projektu IOP. V nejbližší době bude vybrán zhotovitel stavby. 

Během stavebních prací budou koně muset být ustájeni v náhradních prostorech, částečně v Kladrubech 

nad Labem v nově rekonstruované stáji, částečně ve Slatiňanech. 

Hřebčín Kladruby nad Labem již v příštím roce nebude pronajímat ornou půdu a bude sám hospodařit a 

zajišťovat si krmivo a stelivo. 

 

Ve Slatiňanech bude vybudována nová venkovní jízdárna, realizace do konce letošního roku. 

 

Ad 2: 

Ing. Šancová: stavy starokladrubských koní v posledních třech letech již víceméně stagnují, celková 

populace je cca 1700 koní (podobná je situace i u ostatních plemen koní v ČR). V loňském roce bylo 

připuštěno jak v NH tak v privátním chovu výrazně méně klisen. (Ročenka 2012 je k nahlédnutí na 

webových stránkách hřebčína) 

 

Ad 3: 

Ing. Regner hodnotil první den zkoušek výkonnosti starokladrubských hřebců pozitivně, koně byli dobře 

připravení. Mladí hřebci, kteří splní podmínky pro zařazení do plemenitby, by měli v dalších letech projít 

testací ve sportu. 

 

Ad 4: 

Vzhledem k plánované rekonstrukci hřebčína Kladruby nad Labem dochází ke změně v plánovaných 

zkouškách výkonnosti starokladrubských klisen na podzim 2013. Zkoušky klisen v Kladrubech nad Labem 

v termínu 1.-2.10.2013 jsou zrušeny. 

Privátní majitelé starokladrubských klisen se mohou hlásit pouze na termín výkonnostních zkoušek ve 

Slatiňanech ve dnech 17.-18.9.2013. 



Výkonnostní zkoušky klisen ve Slatiňanech  Út 17. – St 18.9.2013 

Komise: Zdeňka Dyková, Ing. Karel Regner, Eva Šimáčková, (Tomáš Barták – náhradník) 

 

Podzimní třídění koní v Kladrubech nad Labem  Čt 3.10.2013 

Komise: Tomáš Barták, Ing. Karel Regner, Eva Šimáčková, (Ing. Zuzana Šancová – náhradník) 

 

Podzimní třídění koní ve Slatiňanech   Pá 4.10.2013 

Komise: Zdeňka Dyková, Ing. Jan Kaplan, Eva Šimáčková, (Ing. Kateřina Neumannová – náhradník) 

 

Ad 5: 

V nadcházejícím období bude možné vyhodnotit některé dlouhodobě v evidenci starokladrubských koní 

zaznamenávané údaje a to v rámci projektu pracovníků VÚŽV Uhříněves na téma “Genetika a šlechtění s 

využitím vhodných postupů reprodukce”. Návrhem je zhodnocení vývoje populace ve vztahu k základním 

tělesným měrám, především KVH a obvod holeně. Dále zhodnocení typu a exteriéru potomstva po 

otcích. 

 

Ad 6: 

V únoru 2014 bude uspořádána pro členy Chovatelské komise Rady PK přednáška “Hodnocení 

starokladrubských koní”, kterou povede pan Ing. Karel Regner. (termín bude stanoven později, bude to v 

pátek před tradičním seminářem pro chovatele starokladrubských koní) 

 

Projednán byl dotaz paní Krausové, zda by mohli dva hřebci v jejím majetku nastoupit ke zkouškám 

výkonnosti v rámci podzimních zkoušek klisen. Z organizačních důvodů je tato možnost zamítnuta. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Zuzana Šancová   


