
Zápis ze společného jednání předsednictva a RPK  

na závodišti Praha – Velká Chuchle dne 8.1.2019 

Přítomní členové: Ing. Adam Zagóra, Mgr. Václav Mlynařík, Ing. Petra Teperová, Ing. Blanka 

Kytlicová, Ing. Aleš Musil, Vladimír Cerman, Ing. Kateřina Kumble, Michaela Nosková 

1. Jednání s ředitelem společnosti TMM, s.r.o. Martinem Peckou ohledně možnosti využití areálu 

závodiště Velká Chuchle pro potřeby Svazu. Vzhledem k plánované rekonstrukci zázemí, 

vybudování kolbiště, nových ustajovacích kapacit etc. bude vedení Svazu zvažovat možnost 

pořádání přehlídky a chovatelského dne v sezóně 2020 právě v této lokalitě. Aktuálně je nezbytné 

zajistit finanční návrh. 

2. Na základě nesouhlasu některých členů RPK se zvýšením ceny zápisu klisen u majitele byl na 

podzimní schůzi oznámený sazebník znovu důkladně prodiskutován. Výsledkem je zachování 

původních poplatků i pro rok 2019 (1.500,- člen / 3.000,- nečlen). Nezbytné je však dodržení 

storno poplatků. Veškeré potřebné údaje budou uvedeny v Sazebníku pro rok 2019. 

3. Žádosti o výplatu odměn za dosaženou výkonnost koní členů Svazu v roce 2018 dosáhly výše 

91.400,- Kč. Vzhledem k dobrému hospodaření Svazu bylo jednohlasně rozhodnuto o jejich 

vyplacení v plné výši, byť byl původní limit stanoven na 50.000,- Kč. O náhrady zažádalo 10 členů 

pro 17 koní.  

Pro rok 2019 bude Svaz pokračovat v podpoře sportovních koní svých členů. Limit pro odměny 

za dosaženou výkonnost je znovu určen na 50.000,- Kč (bude upraven dle aktuální finanční situace 

Svazu). O celkévé výši rozhodne předsednictvo a na dotaci není právní nárok. 

Stejně tak bylo rozhodnuto o vyplacení odměn koním, kteří úspěšně absolvovali KMK. 

Konkrétně se jedná o koně Bahie-Semiramis 16 v třídě EXCELENT – dotace 5.000,- Kč a Koheilan 

Jack ve třídě DOBRÝ – dotace 1.000,- Kč. I v podpoře KMK bude Svaz pokračovat v sezóně 2019. 

4. Vedení Svazu se rozhodlo předat dne 2.2.2019 na galavečeru vytrvalosti v Kralovickém Dvoře 

cenu pro nejlepšího sportovního Shagya araba roku 2018. 

5. Svaz obdržel pozvánku k účasti na Národní výstavě hospodářských zvířat - Animal Tech v 



Brně na BVV ve dnech 12-15. května 2019. Považujeme za vhodné využít nabídku k prezentaci 

našeho plemene a chovu v ČR, proto bude delegována kolekce koní, za účelem jejich předvedení. 

Pořadatel hradí část nákladů. Kromě toho bude pravděpodobně potřeba zajistit osoby k 

informačnímu stánku. Veškeré dotazy ohledně akce či nabídky spolupráce ze strany členské 

základny směrujte na B. Kytlicovou 

6. Doposud nevyřešený problém ohledně tvorby aplikace pro účely vedení PK byl opět tématem 

schůze. Původní zhotovitel, pan Ceé, přislíbil jejich dokončení do jarní schůze Svazu. M. Nosková 

bude průběžně zjišťovat, v jaké fázi se práce nachází, pokud nedojde k posunu, osloví Svaz jiného 

zhotovitele.  

7. Jarní schůze se koná dne 16.3.2019 ve Vyskytné na Jihlavsku. Součástí programu bude 

přednáška K. Kumble na téma „Péče o pohybový aparát koní“. 

8. Vzhledem ke změně politiky státních hřebčinců a požadavku na doplácení částek za ustájení 

plemenných hřebců bylo rozhodnuto, že pro připouštěcí sezónu 2019 bude chovatelům k dispozici 

pouze jeden plemeník za účelem inseminace čerstvým spermatem. Svaz se rozhodl využít 

nabídky ZH s.p.o. Tlumačov a pro tuto sezónu tam umístit hřebce 2275 Siglavy Bagdady IV-CZ 

(Watan). Důvodem výběru je vysoká vlastní sportovní výkonnost hřebce – vytrvalost st.T. Hřebec 

1963 Gazal III-CZ (Herkules ) se vrátí k majiteli.  

9. Bylo odsouhlaseno pořízení dvou nových hůlkových měr. Momentálně má RPK k dispozici 

pouze jednu a její předávání mezi jednotlivými členy není vždy jedoduché. Na starosti má K. 

Kumble. 

10. Dalším bodem jednání bylo řešení problému s registrací hříbat, konkrétně jejich 

označováním. Chovatelé nedodávají včas DNA, hůře se koordinují výjezdy, když nejsou všechny 

informace včas. Kromě toho je problém i s počtem aktivních osob s oprávněním označovat koně. A. 

Musil zjistí potřebné informace ohledně výroby nových sad želez používaných k označování, které 

by byly identické (aktuálně máme k dispozici sady různých parametrů) 

11. Řád PK – kvůli dořešení některých problematických částí je plánována schůzka na Mze s Ing. 

Jiřím Hojerem. S výsledky jednání bude členská základna seznámena. 



12. Finanční bilance za rok 2018 P. Teperová seznámila přítomné se základními údaji. Jakmile 

bilanci odsouhlasí revizní komise, celý dokument bude k dispozici i členské základně. 

13. Potvrzení termínu a místa XXVII. Národní přehlídky v areálu jezdeckého centra Královický 

dvůr na 27.7.2019. Jednání má na starosti M. Nosková 

14. ISG konference + šampionát v Marbachu v termínu 2.- 4.8.2019 – za Svaz se zúčastní V. 

Mlynařík.  

15. Chovatelský den v Tlumačově 29.6.2019 – Svaz má zájem se zúčastnit s kolekcí koní. Do 

jarní schůze by měla být delegována. 

16. PK Arabského koně – 2 členové RPK se zúčastnili jednání ASCHK, kde prodiskutovali 

možnosti převzetí PK Arabského koně. Z důvodu nízké členské základny byl Svaz chovatelů 

Arabského koně zrušen, jednání o převzetí PK na MZe proběhne v nejbližší době za účasti ASCHK. 

O výsledcích jednání bude vedení Svazu informovat. 

17. Předsednictvo a RPK vzali na vědomí nový plemenářský zákon, členové mají k dispozici jeho 

senátní tisk, se kterým se nejprve musí individuálně seznámit. 

18. Výkonnostní zkoušky klisen a hřebců pro rok 2019 – pokud má někdo z majitelů zájem o 

jejich absolvování, je nezbytné se přihlásit do 30.6.2019. Dle počtu přihlášených koní bude vedení 

Svazu řešit případný termín a místo uskutečnění. Majitele klisen upozorňujeme na možnost získání 

národní dotace ve výši do 7.000,- Kč pro 4 letou klisnu, která úspěšně absolvuje všechny části VZ. 

19. A. Zagora s R. Kavkou zahájí práce na vytvoření Ročenky Svazu pro rok 2018. 

20. Opět budou otevřena jednání s A. Terberem a ÚEK ohledně automatického zobrazování 

dosažené výkonnosti ve vytrvalosti v online PK. 

21. RPK hlasovala o udělení výjimky pro hřebce Wadi Anter majitele V. Mlynaříka. 3 členové 



hlasovali pro, jeden proti a jeden se zdržel hlasování. Výjimka byla hřebci udělena na základě 

původu. 

VÝZVA PRO MAJITELE PLEMENNÝCH HŘEBCŮ  - za účelem lepší prezentace pl. hřebců 

žádáme majitele o zaslání kvalitních fotografií, které budou doplněny na webové stránky Svazu.


