
                                                                                  Zápis 

z členské  schůze  Svazu chovatelů Shagya araba v ČR, z.s. 

ze dne 19.11.2016 v Rozkoši u Humpolce 

 Členská základna obdržela pozvánku s programem na schůzi konanou dne 19.11.2016 
v Rozkoši u Humpolce 

Přítomni za předsednictvo : Ing. A.Zagóra, Ing. P.Teperová, Ing. B.Kytlicová  
                                                  omluveni : Mgr. V. Mlynařík, M.Daubnerová 
                 za RPK :                   Ing. J.Navrátil, PhMr. V.Ušák, Ing. A.Musil 
                                                  omluveni MVDr. J. Pašková  

   za RK :                     Mgr. N.Smirnovová, R.Kavka, J.Sláma 

 

Zahájení a ukončení schůze v 11.00 hod členem předsednictva – Ing. A Zagóra – schůze byla o 
½ hodiny odložena pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů. 

1. Zahájení schůze, prezence, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Nové zahájení schůze v 11.30 hod. členem předsednictva – Ing. A.Zagóra - schůze byla 
zahájena informací o úmrtí ing. J.Cermana a přítomni vzdali čest jeho památce minutou ticha 
a podepsali pamětní fotografii.  
Přítomno 19 řádných členů a 1 přispívající člen. 

               Jmenování zapisovatele zápisu – Ing. B.Kytlicová , a ověřovatele zápisu – Ing. P.Teperová 
 

2. Schválení programu schůze 
Schválení programu schůze včetně doplněných bodů 8. a 9. – schválen 19 hlasy 
    
    3. – Informace o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků 
    4. – Zpráva o činnosti svazu 
    5. – Zhodnocení XXIV. Národní přehlídky v Humpolci a mezinárodní výstavy ve Stadl  
           Paura a XXV. Národní přehlídka v roce 2017 
    6. – Informace o návštěvě Hřebčína Bábolna 
    7. -  Informace k webovým stránkám a PK online 
    8. – možnost finanční podpory Svazu pro  majitelé sportujících koní  
    9. – projednání spolupráce se současnými českými zemskými hřebčinci - ZH Tlumačov a          
           ZH Písek 
  10. – Schválení zápisu, diskuse, usnesení a závěr 
 

3. Informace o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků – P.Teperová 
Současný stav členské základny tvoří 63 řádných členů včetně čestného člena pana O.Dlaboly 
a 11 členů přispívajících. Ani letos nebyly všechny členské příspěvky zaplaceny k již dříve 
odsouhlasenému datu 28.2. běžného roku.  K dnešnímu datu nejsou zaplacené členské 
příspěvky od 6 řádných členů (Baštýř, Bezděková, Fremuth, Jirotová, Jirsa, Másilková). Na 
některé z dlužníků není aktuální kontakt a někteří již nejsou majitele plemenných SHA koní a 
v tomto případě nemohou být řádní členové. Je nutností jejich písemné vyrozumění o 
vystoupení ze svazu a tak by bylo třeba vytvořit na web. stránky formulář - „Žádost o 
vystoupení ze svazu“ 
  
- přijímání nových členů a případné zproštění členství : 



 žádost o členství vyplnil a na schůzi se dostavil – CHLUP Kamil – člen řádný – 
18 hlasů pro + 1 se zdržel 

 řádný člen – KCHSHA – organizace zanikla, nejsou zaplaceny členské 
příspěvky – dle Stanov spolku –čl. IV. Bod 4. – členství zaniká: a)úmrtím člena 
nebo zánikem právnické osoby 
 

 
4. Zpráva o činnosti svazu – A. Zagóra 

a) provedené změny v uplynulém období – Ing. A.Zagóra – na Valné hromadě Svazu 
chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. ze dne 27.2.2016 ve Větrném Jeníkově bylo zvoleno nové 
předsednictvo, RPK a RK. Veškerá jednání jednotlivých orgánů Svazu jsou zaznamenána 
v zápisech ze schůzí. Tyto zápisy ze schůzí jsou všem dostupné na webových stránkách Svazu 
a zahrnují řešení jednotlivých bodů vyplývajících z jeho činnosti. Proto tedy jen informace o 
vyzvednutí archivu Svazu od J.Paškové dne 5.4.2016, kde se do té doby nacházel a jeho 
rozdělení dle kompetence – A.Zagora – formální tiskopisy + matrika členů 
                                                   P.Teperová – tiskopisy vztahující se k hospodaření svazu 
                                                   J.Pašková – tiskopisy týkající se plemenné knihy 
 
b) zpráva o činnosti RPK – J.Navrátil 
     - kniha hříbat – v letošním roce je nahlášeno 47 hříbat – pro uzavření knihy hříbat je nutné 
včasné dodání DNA testu, aby bylo možné zachovat posloupnost při pálení hříbat. Ani letos  
dodání DNA testu do odsouhlaseného data 30.9. běžného roku nebylo ve všech případech 
splněno. Pro letošní rok rozhodlo předsednictvo k sankci za pozdní zaslání DNA testu ve výši 
100,-Kč a tím k zajištění zvýšení motivace pro včasné dodání pro další rok 
     - zápisy klisen a hřebců – v letošním roce bylo zatím zapsáno celkem 22 klisen – 8 klisen 
dne 21.5. v  Pohorské Vsi a 14 klisen dne 29.7. v Humpolci (den před přehlídkou); z toho 15 
klisen zařazeno do HPK a 7 klisen do PK (nedostatečná hůlková výška, obvod holeně nebo i 
obojí); průměrná hůlková výška 154 cm a průměrný obvod holeně 18,5 cm (menší 
kostnatost) 
       - výkonnostní zkoušky hřebců – dne 3.11. na závodišti v Humpolci proběhly výkonnostní 
zkoušky hřebce 2000 Gazal IV –CZ SAWIL, který byl dobře připraven a zkoušky v drezuře, 
parkuru a krosu úspěšně splnil. Pro opětovné zařazení do chovu musí ještě splnit vytrvalostní 
část – úspěšně dokončit oficiální závod ČJF na min. 40 km. Druhý přihlášený zájemce hřebec 

               M1/8/Sh Sab  se pro zranění nezúčastnil. 
Diskuse – p. Hájek – pro výkonnostní zkoušky stále platí účast 5 komišařů – „Děkujeme za  
                                     výtku“ 
                  p. Hájek – kritizuje posouvání termínů těchto zkoušek –  „termín byl posunut na 
základě žádosti majitelů přihlášených hřebců“  
                                      
c)doplnění RPK o nového člena – vzhledem k úmrtí Ing. J.Cermana je nutné doplnit počet 
členů v RPK. Je osloven, jako první náhradník po jarních volbách  PhMr. V Ušák, který se svojí 
prací v RPK souhlasí. Jako nový člen je jmenován pouze na zbytek funkčního období, které 
příslušelo předchozímu členu RPK, kterého nahrazuje. 

 
5. Zhodnocení XXIV. Národní přehlídky v Humpolci – P. Teperová 

a)Finanční zhodnocení přehlídky –P. Teperová – letos se přehlídky zúčastnilo 36 koní, z 29 
koní řádných členů a 7 koní nečlenů. Pro další ročníky by účast ze strany členů mohla být i 
větší. Jako každoročně byla malá účast ve skupině plemenných hřebců – 1 ks.  Silně byla 
obsazena skupina klisen 5 -7 letých – 12 ks, které se také zúčastnily předchozí den zápisu do 
PK. Obsazení komise a ohodnocení jednotlivých koní je zveřejněno na webových stránkách 
svazu. Ještě je nutné poděkovat p. Hájkovi za skvělé komentování programu celé výstavy. Pro 
hodnocení vybraného místa přehlídky je nutné zmínit jako nevyhovující velkou vzdálenost 



ustájení koní od místa výstavy, z čehož také vyplývá špatná informovanost pro majitele 
vystavujících koní  o průběhu výstavy a několikrát již zmíněné nevhodné ustájení pro 
zúčastněné hřebce. 
I letos svaz žádal o dotace od Mze na konaní naší výstavy a finanční bilanci této přehlídky 
umístěna na web. stránkách 
 

              b) informace z konference a šampionátu ISG ve Stadl Paura 15. - 17.7.2017 – A.Zagóra  
              V předvečer mezinárodní výstavy se konala schůze ISG. Za náš svaz byly vysláni dva delegáti  
              – Hájek a Zagóra . Na konferenci byla zdůrazněna nutnost mezinárodní spolupráce pro  
             udržení stejného plemenného typu Shagya araba a zaměření se hlavně na jeho výkonnost.  
             Důležité je také probudit zájem o toto plemeno u mladých lidí a začínajících chovatelů. 
             Podrobný zápis viz web. stránky  
 
             Na mezinárodní výstavě zastupovali Českou republiku 4 koně : 
                  v kategorii 3-letých – Galaxy – pro zranění nebyla předvedena 
                  v kategorii 4-6 letých – Kasiopea – 7,14 bodu – 11. místo 
                                                         -  Dhabi – 7,75 bodu – 2. místo 
                  v kategorii 11 leté a starší – Láska – 7,28 bodu – 5. místo 
                  Je nutné poděkovat všem účastníkům za reprezentaci našich koní v mezinárodní  
                  konkurenci. 
                  Podrobný zápis viz web. stránky 
 
              c) Svaz byl osloven zástupci ISG pořádat mezinárodní konferenci v roce 2017 v ČR v pátek –  
                  asi 60 lidí- včetně večerního posezení,  a v sobotu uspořádat XXV. Národní výstavu plemene  
                  Shagya araba a v neděli posuzovací kurz.  Proběhlo hlasování o této možnosti – 16 pro, 2  
                  proti( Ušák, Hájek),1 zdržel(Navrátil). 
                  Bylo stanoveno, že do 6.12. zašlou zájemci (Hájek, Blíženec) o uspořádání tohoto víkendu  
                  na email přesedovi (Zagóra) místo a podmínky konání konference a výstavy. Termín akce  
                  byl poptáván od ISG na půlku července – přelom července a srpna. 
 
         6.     Informace o návštěvě Hřěbčína Bábolna  - R.Kavka 
                 Vedení svazu se podařilo ve spolupráci s MVDr. A. Kissem domluvit návštěvu hřebčína                            
                 Bábolna, které  se zúčastnilo 8 zájemců z členské základny svazu. Doprava do hřebčína byla  
                vlastní, prohlídka hřebčína domluvena s panem MVDr. A. Kissem. Pan MVDr.Kiss se nám  
                věnoval po celou dobu návštěvy hřebčína , která se protáhla až do 18 hod. K vidění byl celý  
                objekt hřebčína i s historickými sochami a výstavou kočárů a postrojů. K prohlídce místního  
                zoo parku byl přistaven kočár s pěknou párou shagya arabských koní. Byli nám předvedení  
                vybraní hřebci v původní kryté hale nebo ve stáji, a  umožněna návštěva stájí a technického  
                zázemí pro odběr hřebců a inseminaci klisen. Mohli jsme navštívit porodnu a odchovnu  
                mladých koní. Pan Kiss nás nadšeně obeznámil s plemenářskou prací, kterou v Bábolně  
                zajišťuje. Přínosné bylo, že mluvil slovensky, takže nevznikla žádná komunikační bariéra.  
               Účastníci byli pozvání na skvělý oběd v místní restauraci. Zhlednutí hřebčína i poskytnuté  
               informace byly pro nás přínosné a proto by se mělo v návštěvách těchto míst pokračovat ,  
               ale bylo by dobré zvýšit účast z řad členů. V úvahu v roce 2017 připadá návštěva např  NH  
               Topolčianky nebo chovatelské zařízení v Rakousku nebo Maďarsku. 
 
   
        7.   webové stránky a PK online – M.Daubnerová 
               PK online  - stále se upravují nesrovnalosti v databázi  a původech koní  
                                  - pro doplnění PK je možné vkládat fotky koní – 2 varianty : 
                            a) kůň v zootechnickém postoji 
                            b) kůň v pohybu, hlava apod. – reprezentativní foto 



                        - fotky by měli být hlavně u plemenných hřebců – prosíme o doplnění a zaslání  
                           potřených fotek Daubnerové, která vložení zajistí 
                  -  Blíženec  - upozorňuje pro zveřejnění seznamu členů na web. strankách uvést jejich email           
                                         tak, aby nešel ze stránek připojit (obrázek, text…) 
 
       8.   možnost finanční podpory pro majitelé sportujících koní ( doplněný bod programu schůze) 
   Protože plemeno koní Shagya arab by mělo i nadále zůstat jak plemeno  všestranně využitelné,   
   vzniká tedy nutnost podpory sportujících koní ve všech oficiálních disciplínách  ČJF. Členská schůze  
  ukládá předsednictvu vypracovat možnost finanční odměny pro majitele sportujících shagya  
  arabských koní a tak je v sportu podporovat 
 
     9.   spolupráce se zemskými hřebčinci (doplněný bod programu schůze) 
  Členská schůze ukládá předsednictvu zjistit možnosti spolupráce se zemskými hřebcinci _ ZH   
  Tlumačov a ZH Písek v oblasti chovu plemene Shagya Araba. Jedná se hlavně o možnosti zařazení  
  plemenných hřebců do inseminace a za jakých podmínek. Poptat, zda by měli zájem obměnit hřebce  
  v inseminaci a tak nabídli možnost chovatelům inseminovat chovné klisny metodou čerstvého  
  spermatu. 
 
   
 10. Schválení zápisu (19 hlasů), usnesení a závěr.       
        Usnesení z členské schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. dne 19.11.2016 
 
       Členská schůze schvaluje: - informaci o stavu členské základny 
                                                                               přijetí nových členů – Kamil Chlup – řádný 
                                                                               zproštění členství – KCHSHA – zánik organizace 
                                                       - zprávu o činnosti svazu a činnosti RPK 
 
       Členská schůze bere na vědomí :  - informaci o XXV. Národní přehlídce v Humpolci 30.7.2016 
                                                                   -  informaci o mezinárodní konferenci a šampionátu ISG v Stadl  
                                                                      Paura 15. - 17.7.2016 
                                                                  -  informaci o návštěvě hřebčína Bábolna 
                                                                  -  informace k web. stránkám 
 
       Členská schůze ukládá předsednictvu : - zajistit závazné vyjádření ISG o pořádaní mezinárodní  
                                                                               konference v ČR 
                                                                             - zajistit pronájem kongresové haly a areálu pro  
                                                                                zorganizování XXV. Národní přehlídky 
                                                                              - vypracovat možnost finanční odměny pro sportující  
                                                                                koně 
                                                                             - zjistit možnosti spolupráce s ZH Tlumačov a ZH Písek  
                                                                               v oblasti chovu 
                
       

Zapsala dne 19.11.2016 v Rozkoši u Humpolce :  Kytlicová 

Zápis ověřil : Teperová 

 

  



 

 

 

Rozhodnutí předsednictva Svazu chovatelů Shagya araba v České 

republice,z.s. 

 

 

Na  schůzi předsednictva konané dne  19.11.2016  v Rozkoši předsednictvo 

jednohlasně odsouhlasilo vyplácení odměn(zpětně) za sportovní výkonnost v roce 

2016 a 2015. 

 

Odměny 2015:  

 

Klisna Suraya – maj. Pisingerová – hodnocení EXCELENT -1.místo – 6000,-Kč 

Hřebec Tabur – maj. Pisingerová- hodnocení EXCELENT – 2.místo - 6000,-Kč 

Klisna Neplecha – maj. Hájek – hodnocení velmi dobrý – 3.místo - 6000,-Kč 

Klisna Samanta – maj. Machková – hodnocení-                                       6000,-Kč 

Klisna Ganga – maj.  Kroupová -                                                                  1000,-Kč 

 

 

Odměny 2016: 

Klisna Sulika – maj. Ratajová- hodnocení EXCELENT – 1.místo - 6000,-Kč 

Klisna Taiga – maj. Opletalová -                                                          1000,-Kč 

 

 

             

 

Předseda: Adam Zagóra………………………………………………………………………………… 

V Rozkoši 19.11.2016 

 


