ZÁPIS
ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem dne 18.7.2012
Přítomni:

T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. J. Kaplan, Ing. J. Machek, Ing. K. Neumannová,
Ing. Z. Šancová, Ing. S. Voňková

Omluvena:

E. Šimáčková

Program:

1. Ing. S. Voňková - zahájení
2. Ing. S. Voňková - aktuální informace
3. vyjádření se k systému dotací pro privátní chov – podpora GZ
4. složení komisí
5. Řád PK
6. různé

Ad 1:
Ing. Simona Voňková – zahájení
Ad 2:
- Ing. Simona Voňková, pověřená k výkonu funkce ředitelky Národního hřebčína Kladruby nad Labem,
s.p.o., je nově předsedkyní Rady plemenné knihy
- Ing. Simona Voňková informovala přítomné o důležitém kroku, kterým je činnost uznaného
chovatelského sdružení, tedy Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o., legislativně zakotvena
ve zřizovací listině
- Ing. Voňková oznámila přítomným zrušení Chovatelské rady, poradního orgánu ředitele NH, který
vzhledem k duplicitnímu zastoupení členů (členství ještě i v jiných komisích), byl nadbytečným
- přítomní obdrželi pozvánky na chystané MČR spřežení, které se v Kladrubech nad Labem uskuteční
3.-5.8.2012
- členové Rady PK zastupující privátní chov obdrží každý 20 ks plemenné knihy, knihy budou předány
privátním chovatelům
Ad 3:
- přítomní byli předsedkyní Rady PK vyzváni k předložení svých postřehů, připomínek k systému
dotací pro GZ. Na toto téma se rozpoutala diskuze, žádné konstruktivní návrhy, které byly očekávány
především od zástupců privátního chovu, předloženy nebyly.
- Ing. J. Machek krátce přiblížil systém dotací na GZ, tedy pro privátní chov, a způsob finanční podpory
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. Je absurdní jakkoliv finanční podporu (dotaci) pro
privátní chov a NH srovnávat, klást do stejné roviny.

Ad 4:
Genetická komise
Jednohlasně bylo odhlasováno ukončení působení v této komisi Prof. Václava Jakubce a Doc.
Jaromíra Oulehly. Do komise je navržen Doc. Ivan Majzlík, v případě jeho zájmu o členství v této
komisi, bude o jeho členství hlasováno na příštím jednání Rady PK.
Stávající členové genetické komise: Prof. Petr Hořín, Ing. Jiří Jehlička, Ing. Karel Regner
Veterinární komise
Komise zůstává ve stávajícím složení, Prof. Zdeněk Věžník na jaře letošního roku zemřel.
Chovatelská komise
Odhlasováno bylo odvolání Petra Vozába a Ing. Zdeňka Müllera z této komise (v obou případech 7
hlasů pro odvolání - T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. J. Kaplan, Ing. K. Neumannová, Ing. Z.
Šancová, Ing. S. Voňková, jeden se zdržel hlasování – Ing. Machek). Jako člen chovatelské komise byl
Ing. Machkem navržen Ing. František Petřík (o členství má zájem), o jeho zařazení do této komise
bude hlasováno na příštím jednání Rady PK. Petra Vozába nahradí v hodnotících komisích na akcích
v roce 2012 Ing. Karel Dvořák.
Forma a délka období čekatelství do chovatelské komise bude specifikována Radou PK pro jednotlivé
žadatele o zařazení do této komise individuálně.
Členové Rady PK mohou své návrhy osob, které by mohly doplnit jednotlivé komise, předkládat
průběžně. O návrzích se bude na příštím jednání Rady PK hlasovat.
Ad 5:
Ing. Voňková upozornila na následující nedostatky v Řádu PK:
- na str. 5 se hovoří o metodikách, ve kterých jsou systémově rozpracovány uvedené moduly a) – i),
skutečností však je, že tyto metodiky neexistují. Členové Rady PK, kteří zastupují NH, mají za úkol
zhodnotit význam jednotlivých modulů a stanovit, ke kterému modulu je samostatnou metodiku
skutečně třeba vyhotovit, popřípadě formulaci v Řádu PK poupravit, změnit.
- na str. 8 poslední věta se týká metodiky k využití biotechnických metod ve šlechtění, tato metodika
není vytvořena. Na tomto místě odkázat na konzervační program, který je realizován v rámci
Národního programu (VÚŽV Uhříněves), a zajistit úpravu v Řádu PK.
- na str. 28 bod 6.3 Kontrolu vedení PK – provádí určení členové Rady PK. V praxi žádní členové určeni
nejsou, ke kontrole nedochází. Náprava bude navržena ze strany NH do příštího jednání Rady PK.

Ad 6:
- členové Rady PK dostali list (příloha zápisu), kde byly podněty k různým problematikám
* Ing. Zuzana Šancová – návrh změny v Řádu PK – zkušební řád
Členové Rady PK jsou vyzváni ke zvážení této změny, popřípadě k předložení vlastních návrhů,
poopravení formulace.

- v Řádu PK je třeba zdůraznit a definovat vhodnost zvířat k chovu z pohledu zdraví, typu, exteriéru
(omezení plemenitby určitým klisnám, které nesplňují podmínky – takové klisny „neuchovnit“)
- pro důkladnější kontrolu zdraví zvířat bude po celou dobu konání zkoušek výkonnosti přítomen
veterinární lékař (zajistí organizátor), který koně prohlédne a v případě potřeby bude jeho posudek
zdraví koně přiložen k zápisu ze ZV
* Vzhledem ke stále se opakujícím diskuzím k početnímu zastoupení plemenných hřebců, zařazení
plemenných hřebců na výjimku, upřednostňování plemenných hřebců dle majitelů…byl připomenut
poslední odstavec článku 4.1.2 na str. 22, který se týká výjimečného zařazení hřebce bez ZV do
plemenitby. Tento krok by měl být společným zájmem Rady PK v případě geneticky cenného zvířete a
to bez ohledu na majitele hřebce, hřebec by měl být cíleně využit pro vhodnou skupinu klisen. S tím
úzce souvisí problematika hodnocení hřebců dle potomstva, ve kterém jsou v současné době opravdu
velké rezervy.
* Bylo Ing. Voňkovou sděleno, že prioritou Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. je
výrazně zlepšit vzájemnou spolupráci s privátním chovem, především co se týče plemenných hřebců.
- k tomuto bodu nutno poznamenat myšlenku reprodukčního centra v NH
* Ing. S. Voňkovou je upozorněno na chybu týkající se zařazení čtyř hřebečků v majetku NH do
testačního odchovu v Nebanicích.

Příloha
* Návrh změny v Řádu PK – zkušební řád
Str. 14 (poslední odstavec) – návrh nového znění:
Koně mohou v případě zranění při zkouškách výkonnosti opakovat celé zkoušky výkonnosti nebo jen
disciplíny, které neabsolvovali.
Při dokončení zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu v jedné z vyjmenovaných výkonnostních disciplín
C2, C4, C5, C6, mohou koně opakovat tuto disciplínu (maximálně 1x) v termínu stanoveném Radou
plemenné knihy. O možnost opakování jedné z výše uvedených výkonnostních disciplín žádá majitel
koně Radu plemenné knihy písemně.
* Str. 22 (4.1.2 poslední odstavec) – upozornění:
Výjimečně, po odsouhlasení Radou PK, může být do PK zapsán i hřebec bez zkoušek výkonnosti, je-li
jeho zařazení nezbytné např. pro zachování kmene.
Souvisí s prvním odstavcem na str. 9:
Zajistit konstantní velikost a podíl skupin (otcovských kmenů a mateřských rodin) minimálně 5
aktivních plemenných hřebců v každém kmenu a 10 aktivních plemenných klisen v každé rodině i
podrodině postupně v obou barevných variantách.
+ str. 20 význam nositele PK
* Prohlášení
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. má zájem na vzájemné spolupráci s privátním chovem,
především co se týče využití plemenných hřebců. Nabídka plemenných hřebců v majetku NH
Kladruby n. L. bude realizována prostřednictvím státních hřebčinců a registrovaných inseminačních
stanic. V současné době se neuvažuje o zapůjčení plemenného hřebce přímo do privátního chovu a
to vzhledem k četným nešťastným událostem (úhyny hřebců) v nedávné době a z toho plynoucím
vážným pochybnostem o péči, která je plemenným hřebcům věnována.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. uvítá informaci ze strany zástupců privátního chovu
(členové Rady PK) o tom, který hřebec by měl v dané oblasti největší využití.
* Upozornění
Ing. Simona Voňková upozorňuje na závažnou chybu týkající se zařazení 4 níže uvedených hřebečků
v majetku NH Kladruby n. L., ročník nar. 2011, do testačního odchovu v Nebanicích. Tito hřebci jsou
provozovatelkou testační odchovny Nebanice paní Evou Šimáčkovou vedeni bez vědomí Národního
hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. v TO, hřebčínem byli tito hřebci do Nebanic svěřeni na podzim
2011 na ozdravný pobyt spojený s monitoringem alergického ekzému, který u nich byl na podzim
roku 2011 pozorován (dle smlouvy). Tento případ bude s paní Šimáčkovou řešen.
Gss Caballeta XLVIII – 2, Ru Ecrasita II – 34, Ru Robinia V – 19, S Amalthea XI - 18

