
Zápis z členské schůze Svazu chovatelů Shagya araba ČR, 
Vystrkov 6. 4. 2013 

 
 

1. Zpráva o činnosti – Dlabola 
Dnešní účast na členské schůzi je výborná. Dochází ale k útlumu v chovu koní. Koní je 

v současnosti tolik, že k útlumu dojít musí. Zdá se, že chov Shahya arabů dosáhl po dvaceti 
letech vrcholu.  

V letošním roce se do konce března narodilo 1 hříbě. To znamená, že se pozdě zapouští. 
Je třeba si ujasnit termíny zapouštění klisen. V loňském roce se narodilo např. jedno hříbě 
8. 11. 2012. U takových koní je potom problém, do jakého ročníku vlastně patří (je označeno 
až v následujícím roce). 

Stav plemenných koní se dosud zvyšoval k 31. 12. 2012 bylo v evidenci 307 plemenných 
koní a do 31. 3. 2013 došlo poprvé k poklesu a je plemenných koní k tomuto datu 306. 

Na Slovensku došlo k významnému poklesu stavů.  Topolčiankách jsou v současnosti 2 
hřebci (Dahoman a Shagya) a v zemském chovu je pouze dalších 6 hřebců Sh-araba. Na 
přehlídkách Shagya arabů v okolních zemích jsou většinou předváděni pouze průměrní koně. 
Nebezpečím pro Sh-araba je ale v poslední době arabský plnokrevník. Na Slovensku je 
v seznamu hřebců 14 Or 1/1. V České republice bylo zařazeno od roku 2002 do roku 2012 
bylo zařazeno 49 hřebců Shagya araba. 

Nejsou k dispozici údaje o charakteru koní. Je málo informací o výkonnosti potomstva. Je 
v chovu zařazeno moc hřebců a někteří ani v chovu nemají význam – jsou jen pro 
reprezentaci. Dva hřebci byli zařazeni na základě výsledků ve vytrvalosti a není o ně zájem 
chovatelů.  První hřebci Sh-araba byli zařazeni bez absolvování zkoušek výkonnosti – 
zkoušky dělali až později, ale jejich výběr byl správný. Nejsou ani informace  o výsledcích 
zapouštění plnokrevnými hřebci. Pro úspěšné šlechtění je nutné tyto informace nejen mít, ale i 
je využívat. To se ale nedaří. Není dostatečná odpovědnost chovatelů. Je narozeno několik 
hříbat z roku 2011 která dosud nejsou registrována. 

 
2. Informace z ISG – Ing. Blíženec 
Letošní mezinárodní přehlídka Sh-arabů bude v Marbachu 21. – 23. 6. 2013 

Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2013. Českou republiku by měli reprezentovat koně doporučení 
Svazem chovatelů. 
 
 

3. Přijímání nových členů – Hájek 
Celkový počet členů svazu je 67, přítomno na členské schůzi 25. 
O přijetí za člena Svazu chovatelů Sh-araba požádaly: 
 Nikola Marková - Kroužková – přispívající člen   24 pro, 1 se zdžel 
 Jitka Merčáková -       přispívající člen   24 pro, 1 se zdžel 
 Petra Neprašová -    přispívající člen   25 pro 
 Eliška Kubíková -    řádný člen  25 pro 
 Klára Vlčková -   přispívající člen   25 pro 
 
 

4. Registrace hříbat – Sládková 
Informace o registraci hříbat v roce 2012. Celkem se narodilo 47 hříbat po 19 hřebcích, 

z toho 24 klisen a 23 hřebců. 
U 14 hříbat není doložen genetický typ a není vystaven průkaz koně. Byli jmenovitě uvedeni 
chovatelé, kteří mají nedostatky v evidenci hříbat. Tyto nedostatky budou řešeny v souladu se 



Zákonem o šlechtění a plemenitbě (zákon 154/2000 sb.) a takové hříbě nemůže být zapsáno 
do plemene Sh-arab. 
Hájek – upozornil, že při registraci hříbat je nutné, aby chovatel měl hříbě připravené a byl 
schopen ho fixovat při označení. Osoba zajišťující označení musí mít odpovídající vzdělání. 
Školení k registraci koní proběhne v květnu letošního roku a za svaz se ho zúčastní Ing. 
Navrátil, Ing. Cerman a Petr Hájek. 
 

5. Zpráva o hospodaření – MVDr. Pašková 
Finanční bilance za rok 2012 je pozitivní se ziskem 61 550 Kč. Přehlídka koní v Plástovicích 
byla velmi nákladná, zvláště pokud se týká ustájení koní, ale díky dotaci z MZe  ji byl svaz 
schopen financovat s přijatelnou ztrátou. 
 

6. Příprava XXI. národní přehlídky 
Byla nabídnuta možnost uspořádání národní přehlídky v Hradišťku u Sadské za finančně 
příznivých podmínek (20 000 Kč a ustájení 300 Kč za box). 
MVDr. Pašková vysvětlila, že v Tlumačově budou podmínky velmi podobné a doporučuje 
uspořádat letošní přehlídku na Moravě. V Sacké by to bylo vhodné v příštím roce. 
 

7. Informace o sportovních výsledcích Sh-arabů – Pichlíková 
Byly zpracovány výsledky sportovní výkonnosti koní včetně původu, majitelů a chovatelů 
koní. Členové svazu dostali tyto výsledky v písemné podobě a budou k dispozici na stránkách 
svazu. 
 

8. Diskuse 
Cerman – Upozornil, že valná hromada má daný program a chyběla zpráva revizní komise. 
Doporučuje organizovat národní přehlídku i za situace, že nebude dotovaná doprava. 
Navrátil – Webové stránky svazu jsou nefunkční.  Jaká je tedy platná adresa stránek? 
Pašková – Vysvětlila chronologický vývoj rekonstrukce stránek. V současnosti je webmaster 
ochoten stránky zpracovat a vést podle požadavků svazu zdarma. Současná adresa stránek je 
 www.shagyaarab.org –na internetu lze najít také na:  http://kone.shopmc.cz   
Ušák – Vedení stránek není povinnost svazu. Je třeba se soustředit na povinnosti a 
odpovídající formu. 
Cerman – Lze se podívat na podobné stránky a vzít si příklad – např. Svaz chovatelů 
chladnokrevných plemen koní. 
Blíženec – Chybí moderátor stránek, který by organizoval jejich aktualizaci. 
Navrátil  – Před dvěma lety se schvaloval Řád PK a dodnes není na stránkách svazu. Ing. 
Navrátil má materiály v písemné formě jako originál. 
Cerman – Členové si aktualizaci stránek předávají navzájem a stále to nefunguje. Na další 
schůzi raději nepřijdou, aby to nemuseli vysvětlit. 
Teperová – Stránky je třeba provozovat. Moderátor by byl ideální – je nutné se dohodnout, 
kdo odpovídá za dodání podkladů. Lze zveřejňovat i fotografie, ale vždy by měly být 
s původem koně. 
Ušák – není jasné, které dokumenty svazu jsou platné. 
Pichlíková – Vyzvala doc. Maršálka aby se zmínil o marketinku podobně jako na schůzi 
Jihočeského svazu chovatelů koní. 
Maršálek – Důležitější než marketink je v současnosti pro existenci svazu zavedení systému 
práce. Je nutná spolupráce všech členů, nejen předsednictva. Musí být jasně formulovány 
úkoly včetně termínu splnění a osobní odpovědnosti. Platné dokumenty svazu musí být 
k dispozici na stránkách svazu a je nutné doplňovat zápisy z jednání předsednictva i Rady 
plemenné knihy. Tím je zajištěna informovanost členů a lze je zapojit do činnosti svazu. 



Zagora –Nemá jako řadový člen přístup k informacím. Informace musí být aktuální – jinak 
ani chov nejde dopředu. 
Blíženec – Žádá Ing. Zagoru o vedení stránek 
Zagora – Měl by to dělat člen předsednictva, aby měl informace. 
Ušák – Vznesl dotaz, kdo má archiv dokumentů svazu 
Teperová – Stránky nemusí řídit někdo z předsednictva. Jeho členové dělají co mohou. 
Zpracování stránek je jen otázkou času a chutí. 
Hájek – Informace má připravené ke zveřejnění včetně archivu svazu. Až budou stránky 
funkční, předá je. 
Maršálek – Nabídl se, že do konce května zprovozní stránky svazu.  
Teperová – Poděkovala jménem všech členů panu Dlabolovi za zpracování dalšího dílu 
plemenné knihy Sh-araba. 
 
 

9. Usnesení - Maršálek 
Předložil návrh usnesení – hlasování – 25 pro 
 

10. Závěr  – Sládková  
Poděkovala přítomným za účast a zvláště poděkovala panu Dlabolovi za pečlivé zpracování 
plemenné knihy. 
 
Zapsal: Maršálek 
 
Usnesení z členské schůze Svazu chovatelů Shagya araba ČR dne 6. 4. 2013 
 
Členská schůze: 
 

1. Schvaluje:  a) zprávu o činnosti přednesenou panem Dlabolou 
b) zprávu o hospodaření přednesenou MVDr. Paškovou 
c) přijetí nových členů  
 Přispívající –  Nikola Marková- Kroužková 
   Jitka Merčáková 
   Petra Neprašová 

Klára Vlčková 
    Řádný – Eliška Kubíková 

 
2. Bere na vědomí:  a) zprávu o registraci hříbat přednesenou pí. Sládkovou 

b) zprávu o výsledcích ve sportu přednesenou pí. Pichlíkovou 
 

3. Ukládá: 
  
a) Ing. Navrátilovi předat doc. Maršálkovi ke zveřejnění platné základní materiály svazu 

do 15. 4. 2013 
b) Petru Hájkovi předat doc. Maršálkovi ke zveřejnění zápisy z minulých jednání do 15. 4. 

2013 
c) Členům předsednictva zaslat doc. Maršálkovi do 15. 4. 2013 ke zveřejnění zprávy 

přednesené na dnešní schůzi 
d) Členům předsednictva zorganizovat v letošním roce národní  přehlídku koní Sh-araba 
e) Předsednictvu svazu uspořádat podzimní členskou schůzi jako přípravu na volební 

Valnou hromadu  svazu v roce 2014. 


