
ZÁPIS 

ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně 

v Kladrubech nad Labem dne 27.5.2010 

 

Přítomni:  T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. R. Hložek, Ing. J. Kaplan, 

  Ing. J. Machek, Ing. Z. Šancová, E. Šimáčková 

Omluveni: Ing. J. Höck 

 

Program: 1. seznámení členů Rady PK s převodem NH Kladruby n. L., s.p. na příspěvkovou 

organizaci 

  2. stanovení komisí na ZV a podzimní třídění koní v Kladrubech n. L. a Slatiňanech a 

na předvýběr hřebečků roč. 2007 a st. 

  3.stanovení komise k hodnocení TO v Nebanicích (v rámci označování hříbat) 

  4. seznámení s dotačními pravidly NPGZ na r. 2010 pro privátní chovatele 

  5. vydání tištěné plemenné knihy stkl. koní v r. 2010 

 6. připravované akce hřebčína (příprava Jezdeckého dne v Kladrubech n. L.) 

 7. různé 

Ad 1: 

Vzhledem k nepřítomnosti ředitele NH Kladruby n.L. Ing.J.Höcka (zdravotní důvody), byl pověřen 

řízením Rady PK Ing.R.Hložek. 

Ing. Hložek stručně seznámil přítomné s převodem státního podniku na státní příspěvkovou 

organizaci, ke kterému dochází  1.6.2010. V podniku probíhá inventura koní a jejich oceňování. 

V držení státního podniku zůstává pouze plemenná kniha. Řeší se centrální evidence koní. 

 

 

Ad 2: 

Slatiňany ZV klisen   21.-22.9.2010 (Út, St) 

Slatiňany třídění koní  23.9.2010 (Čt) 

Na návrh členů Rady PK byla jmenována komise ve složení: L. Dobrovský,  MVDr. P. Sedláček 

(předseda), E. Šimáčková 



Kladruby n. L. ZV klisen a hřebců 5.-6.10.2010 (Út, St) 

Kladruby n. L. předvýběr hřebečků, odběry  spermatu 6.10.2010 (St) 

Do komise  byli jmenováni: T. Barták,  Ing.Z.Müller,  Ing. K. Neumannová,  Ing. K. Regner (předseda), 

MVDr. P. Sedláček. 

Byl zmíněn návrh Prof. Věžníka a jeho spolupracovníků na odběr semene všech plemenných hřebců 

po ukončení připouštěcí sezóny a následná analýza. Rozhodující pro hřebčín bude možnost prakticky 

využít výstupy z projektu. Důležité je financování, mělo by se jednat o výzkum hrazený z grantu 

univerzity. Rozhodnutí je na řediteli hřebčína Ing. Höckovi. 

 

Kladruby n. L. třídění, hodnocení testační odchovny 7.10.2010 (Čt) 

Komise: Ing. K. Neumannová, Ing. K. Regner (předseda), MVDr. P. Sedláček 

Příští zasedání Rady PK proběhne v administrativní budově hřebčína v Kladrubech nad Labem dne 

5.10.2010 po ukončení programu prvního dne ZV. 

 

Ad 3: 

Podzimního hodnocení TO v Nebanicích se zúčastní komise ve složení : Ing. K. Dvořák,  Ing. Nágr  a    

Z. Dyková.  Termín bude upřesněn dle data označování hříbat a kontroly chovu v Nebanicích.   

Bylo upřesněno, že  v privátních chovech bude provádět označování koní výžehem Ing. K. Dvořák. 

 

Ad 4: 

Z. Dyková informovala o dotačních pravidlech pro privátní chovatele. Žádosti o dotace lze podávat do 

konce září  2010.  V termínu nejpozději do 15.10.2010 musí být tyto zpracovány a odeslány do VÚŽV 

Uhříněves. 

 

Ad 5: 

Z. Dyková  seznámila přítomné s kroky, které byly zatím podniknuty ve věci vydání Plemenné knihy 

starokladrubských koní. Realizaci zajišťuje pan Valenta ze společnosti Vivart (fotografie, grafické 

zpracování, vydání…) 

Publikace nesmí nést název Plemenná kniha. Dotace od MZe (žádost do konce června), ze které 

převážně by mělo být vydání knihy hrazeno, bude poskytnuta na zveřejnění výsledků plemenářské 

práce. Obsahem publikace tedy bude vyhodnocení šlechtitelského programu za uplynulých 10 let. 

Návrh názvu Starokladrubský kůň, genový zdroj event. Kůň starokladrubský, genový zdroj. Kniha bude 

členěna na úvod a stručný historický přehled (uvedeno též v AJ, NJ), dále informace o jednotlivých 



liniích, vývoj početních stavů… Budou uvedeni vytřídění plemeníci dle kmenů (bez ohledu na 

majitele), vytříděné chovné klisny dle abecedy, současní plemeníci dle kmenů, současné chovné 

klisny dle abecedy. 

Kniha by měla mít totožný formát jako předešlá publikace z roku 2000, takové uspořádání umožňuje 

zobrazit celé rodokmeny koní. Bude obsahovat cca 330 stran textu, 60 barevných fotografií a 

v příloze 60 rodokmenů. Zvažován je náklad 500/1000/1500 kusů v závislosti na ceně. Publikace by 

měla být vydána nejpozději do konce roku 2010. 

Rada PK byla proti návrhu začlenění barevné obrazové přílohy na konec knihy, doporučuje uvádět 

fotografie přímo u jednotlivých koní, o kterých se v knize pojednává. 

 

Ad 6: 

Ing. Hložek informoval přítomné o průběhu Dne koní v Kladrubech n. L. Dále věnoval pozornost 

přípravám Jezdeckého dne, který se bude konat v Kladrubech nad Labem na kolbišti dne 26.6.2010. 

 

Ad 7: 

Ing. Hložek vyřídil s přítomnými dohody o provedení práce.. 

Ing. Machek upozornil na fakt, že od 1.6.2010 již NH Kladruby n. L. jakožto státní příspěvková 

organizace nemůže čerpat dotaci na krmné dny hřebečků v testační odchovně. Nicméně je nutné, aby 

všichni naskladnění hřebci dokončili řádně testaci (v opačném případě by se musela státní dotace 

vracet). Testační odchovnu může provozovat oprávněná osoba či uznané chovatelské sdružení. Je 

třeba urychleně v legislativě dohledat, zda bude moci testační odchovnu hřebčín provozovat i jako 

státní příspěvková organizace (i když zcela jistě bez nároku na dotaci). Další možností je nastavení 

spolupráce uvnitř hřebčína, kdy NH Kladruby n. L., s.p. by provozoval testační odchovnu pro NH 

Kladruby n. L., s.p.o. 

Zažádat o změnu ve Šlechtitelském programu v Řádu PK. Na str. 8 ve Zkušebním řádu v článku 

Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách nahradit první větu větou: Vedle oprávněné 

organizace může testaci a hodnocení organizovat i NH Kladruby n. L., s.p.o. 

V souvislosti s převodem hřebčína na státní příspěvkovou organizaci  upozornil Ing. Machek na 

neúplné uvedení názvu hřebčína v Řádu PK.  Jeho návrh, uvádět  v Řádu PK v článku 7. Orgány 

Plemenné knihy plný název NH Kladruby n. L., s.p.o., byl odsouhlasen (zažádat o doplnění).  

Ing. Hložek si vyžádal připomínky k průběhu jarního třídění koní v Kladrubech n. L. Zaznělo: 

předvádějící by měli mít uniformy, sporné názory na užití obnosků pro mladé koně, nutnost zajistit 

prostor pro komisi, odkud může nerušeně hodnotit předvedené koně, uplatnění tvrdší selekce. 

Ing. Hložek uvedl stavy letos narozených hříbat. 

Zapsala:  Ing.Z.Šancová 


