
ZÁPIS 
ze zasedání Rady PK a chovatelské komise starokladrubského koně 

ve Slatiňanech dne 18.5.2009 
 
Přítomni:  MVDr.J.Dražan,T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, T. Kunc,  
  Ing. J. Machek, Ing. J.Kaplan, E. Šimáčková, Ing.F.Petřík, Ing.K.Regner, 
                        MVDr.P.Sedláček, Ing.K.Neumannová 
 
Omluveni :      Ing.Z.Šancová, P.Vozáb 
 
Neomluveni:    Ing.V.Nágr 

 
 
Program: 1. Přivítání nového člena Rady PK 
                        2. Nákazová situace v NH a plán ozdravných opatření 
                        3. Návrh dotačních pravidel pro Národní program GZ 
  4. Nová pravidla pro označování koní v r.2009 
  5. Příprava k vydání nové plemenné knihy stkl.koní 
  6. Příprava Dne koní a Jezdeckého dne v NH 
  7. Různé 
 
Ad 1:  
Zástupce ředitele NH Kladruby n.L.  T.Kunc přivítal nového předsedu Rady PK pana  
MVDr.J.Dražana,  který vystřídá  v této funkci Ing.L.Gotthardovou,CSc. 
 
Ad 2: 
MVDr.J.Dražan seznámil přítomné s momentální nákazovou situací v NH Kladruby n.L., kdy 
nadále trvá veterinární uzávěra hřebčína z důvodu pozitivního nálezu CEM.  Provádí se 
kontrolní stěry a stav je neustále monitorován. Klinické příznaky se v hřebčíně neprojevily. 
Byl zpracován plán ozdravných opatření jako např. úpravy vakcinačního programu, kontrola 
výživy, technologických zařízení, rekonstrukce porodnice, kanalizace a vodovodní sítě, 
asanace podestýlek, desinfekce stájí. Byla provedena revize krmivové základny včetně 
skladování objemných krmiv a ovsa. Pro snížení výskytu alergického ekzému bylo přijato 
opatření k technologické úpravě pastvin. 
 
Ad 3: 
Z.Dyková seznámila přítomné s návrhem dotačních pravidel pro genetické zdroje na r.2009, 
kdy novinkou je dotace za dodržování navrhovaného alternativního připařovacího plánu pro 
privátní chovatele. Po ročním úsilí se podařilo zpět vrátit dotační titul na nově zařazované 
klisny po zkouškách výkonnosti. 
 
Ad 4: 
Ing.J.Machek informoval o nařízení EU k označování koní od 1.7.2009. Koně označovaní po 
tomto datu musí být  všichni označováni čipy, čímž dochází ke změně vyhlášky 136/2004Sb. 
Vyjímku (alternativní způsob označování) obdržela  plemena zařazená do genetických zdrojů 
ČR: starokladrubský kůň, českomoravský belgik a slezský norik. Dále méně početná plemena: 
Shagya arab, lipicán, moravský teplokrevník a norik. Tito budou nadále označováni 
tradičními výžehy. 
 
 



Ad 5 : 
 
Z.Dyková informovala přítomné o přípravách  vydání pokračování tištěné Plemenné knihy 
starokladrubských koní, a to asi počátkem příštího roku. Rozčlenění by zůstalo stejné, jako 
v předchozí Plemenné knize. Data by byla uzavřena k 31.12.2009. Je třeba zajistit finanční 
krytí vydání této knihy a to jednak formou sponzorů nebo státní dotace na zveřejňování 
výsledků plemenářské práce.  
 
 
Ad 6: 
MVDr.J.Dražan a T.Kunc  stručně seznámili přítomné s nejbližšími akcemi, které budou 
probíhat v NH Kladruby n.L. a ve Slatiňanech : 
24.5. – Den koní a Výročí 430.let založení hřebčína v Kladrubech n.L. 
         - Den koní ve Slatiňanech 
5.6. – návštěva evroposlanců ve Slatiňanech s krátkým programem 
6.6. – závody spřežení v Heřmanově Městci 
27.6. – Jezdecký den ve Slatiňanech 
 
 
 
Ad 7: 
L. Dobrovský vznesl dotaz, zda mohou být pozdní hřebečci zařazeni do testačního odchovu. 
Tito hřebečci naskladněni být nemohou, neboť naskladnění do testační odchovny musí být  
nejpozději do 30.11. a jejich stáří by mělo být min. 5 měsíců (čili narození nejpozději do 
30.6.). Doporučené připouštěcí období je od 1.3. do 31.8. 
 
 
 
Zapsala:  Z. Dyková 
 
 


