Zápis z jednání Rady plemenné knihy starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem, 10.10.2013
Přítomní: Ladislav Dobrovský, Zdeňka Dyková, Ing. Jan Kaplan, Ing. Jiří Machek,
Ing. Kateřina Neumannová, Ing. Zuzana Šancová, Eva Šimáčková
Omluveni: Tomáš Barták
Hosté: Ing. Jiří Jehlička, Ing. Karel Regner
Program:

1. aktuální situace v NHK – Ing. Jiří Machek
2. zhodnocení průběhu ZV klisen (Slatiňany 17.-18.9.2013)
3. nabídka plemenných hřebců v roce 2014
4. témata semináře pro chovatele STKL koní (22.2.2014)
5. různé

Ad 1:
Přítomné seznámil s aktuální situací v NHK Ing. Jiří Machek, který byl do funkce ředitele
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. jmenován dne 3.10.2013.
Ad 2:
Průběh výkonnostních zkoušek zhodnotil Ing. K. Regner (předseda komise). Ke zkouškám
nastoupilo 26 klisen (výjimečně se konaly VZ klisen pouze v jednom termínu), při tak
vysokém počtu účastnících se klisen je práce komise velmi náročná. Zkoušky byly dobře
připravené, avšak vlivem deštivého počasí byly zhoršené podmínky pro jezditelnost a těžký
tah (velmi hluboký povrch). Ve Slatiňanech příště zvážit využití jezdecké haly.
Ad 3:
Ing. Z. Šancová – nabídka plemenných hřebců v majetku NHK privátním chovatelům
Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.: Generale Energica II, Generalissimus Altessa XLII
Zemský hřebčinec Písek, s.p.: Generalissimus Energia XLIX
(v optimálním případě budou uvedení hřebci pro odběr čerstvého semene)
Proběhne ještě jednání ohledně umístění některého vraného hřebce (SP Rosanera X) na hlavní
část připouštěcí sezóny na stanici hřebců v Mněticích.
Ad 4:
Přítomní uvedly následující návrhy:
- prezentace plemenných hřebců v majetku NHK, kteří budou k dispozici privátním
chovatelům
- prezentace privátních plemenných hřebců
- zhodnocení sportovní sezóny NHK
- záznam z účasti na akcích EQUITANA, MS dvojspřeží Topolčianky,
HENGSTPARADE Marbach…
- rekonstrukce hřebčína (IOP)
- vystoupení hostů
Ad 5:
Ing. Jehlička informoval přítomné, že na podnět Rady s.p.o. bude sestavena Poradní skupina
ředitele NHK. Jejími členy budou odborníci z různých oblastí (veterinární lékařství,
zootechnika, kultura, ekonomika atd…)

Rada PK bude ze strany MZe ČR doplněna o jednoho člena.
Další jednání Rady PK by se mělo uskutečnit v pátek 21.2.2014 od 16.00hod. Ještě před
jednáním Rady PK proběhne pod vedením Ing. K. Regnera od 13.00hod odborný seminář
pro členy Chovatelské komise.
Zapsala: Ing. Zuzana Šancová

Ing. Jiří Machek
předseda Rady PK

