
Zápis z členské schůze Svazu chovatelů Shagya araba v České republice, 

z.s. ve Vyskytná nad Jihlavou ze dne 9.11.2019 
 
 

Přítomno :      v 11:00 hodin 19 řádných členů, 1 přispívajících,  

                       v 11:30 hodin 21 řádných členů, 1 přispívajících 

 
Při zahájení členské schůze přítomní členové uctili minutou ticha a vzpomínkou zakládajícího prezidenta Svazu 

chovatelů Shagya araba ČR pana Ottu Dlabolu, který 5.9.2019 náhle zemřel. 

 

1. Zahájení schůze, prezence, schválení programu schůze, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Informace o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků. 

Schůzi zahájil V.Mlynařík. Členská základna byla informována o programu schůze, který jednomyslně schválila. 

Zapisovatelem byla jmenována M.Nosková a ověřovatelem zápisu P.Teperová.  

 

Členská základna čítá 61 členů řádných a 12 členů přispívajících.  

 

P.Teperová informovala o seznamu dluţníků, kteří doposud neměli uhrazený členský poplatek za rok 2019 . 

Jmenovitě z řádných členů Bezděková, Hakenová, Jenč, Másilková, Poláčková, Revai, Škábová (doplatila na 

schůzi 9.11.2019), Zemanová. Z členů přispívajících se jedná o Marková, Jirotová, Homolková, Kiliánová. 

 

 

2. Přijímání nových členů 
Přijímání nových členů (Ano : Ne : Zdrţel se hlasování)  

Vlčková Iva – přispívajicí 21:0:0  (koně Sirius, Ghalia, záměr - rekreace, chov) 

 

Prouzová Šárka – řádný 21:0:0  (kůň Gazal V-29, záměr – rekreace, sport). Svazu bylo nabídnuto moţnost 

uspořádat v areálu Poruba u Trutnova akce spojené s činností svazu. 

 

Krejčová Lucie – řádný 21:0:0 (kůň Lamia CZ-Sh-A273, záměr – vytrvalostní sport). Paní je členkou vytrvalostní 

komise a bylo předjednáno navázání spolupráce spojené se získáním dostupných výsledků týkající se 

vytrvalostního sportu pro svaz. Svaz veřejně nabídl podílet se finančně na rozvoji programu pro vytrvalostní sport, 

aby bylo moţné nastavit filtr pro získání výkonnosti vytrvalostních koní pro PK-On-line přes ÚEK.. 

 

 

3. Zpráva o činnosti svazu 

 a) Konference ISG Marbach 

2.-4. srpna se v Zemském hřebčíně Marbach konal Evropský šampionát spojený s konferencí ISG. Delegát z ČR 

byl V .Mlynařík a A. Musil, který byl omluven. Celkový počet koní byl velice nízký 42 koní. Z ČR se účastnil 

evropského šampionátu 2letý hřebec GAZAL SALIM (majitele M. Lahodného a chovatele MVDr.J. Paškové), 

který svoji kategorii v mezinárodní konkurenci vyhrál. Podrobná zpráva včetně foto dokumentace bude 

vypravována a přidána jako příloha k zápisu dodatečně. Vypracuje V. Mlynařík. 

 

 b) Účast na akcích v roce 2019 

Jarní výstava v Lysé - 20. Ročník výstavy jaro s koňmi (20.-24.3.2019) 

Národní výstava hospodářských zvířat v Brně (12.-15.5.2019) 

Chovatelský den v Tlumačově (29.6.2019) 

KONĚ V AKCI 2019 Pardubice (24.-25.8.2019) 

Výstava „KŮŇ“ v Lysé nad Labem (20.-22.9.2019) 

 

Byla předvedena chovatelská kolekce 5 koní. Do budoucna by bylo třeba se zamyslet nad doprovodným 

programem. Veřejně bylo poděkováno všem majitelům, kteří se těchto výstav zúčastnili a věnovali tomu svůj čas.  

 

Dále byl v roce 2019 pořízen propagační stánek, který slouţil k propagaci našeho plemene a k seznámení 

návštěvníků s činností Svazu na výše zmíněných akcích. Dále byly pořízeny reklamní předměty na tyto akce 

(čepice, trička, hrnky, propisky, plánovací kalendáře plemeníků, výsledkový katalog, plakáty,balónky,vizitky…). 

Po domluvě vypracuje podrobný článek M.Niederlová., který následně bude vyvěšen na svazovém webu. 

 



c) Školení RPK – posuzování koní, ŘÁD PK 

Dne 11.4.2019 proběhlo v Českých Budějovicích školení RPK pod vedením pana Maršálka. 

Zúčastnění (Kytlicová B., Kumble K., Musil A., Cerman V., Zagóra A.). Proběhlo praktické cvičení (měření, 

posuzování). 

 

Řád PK je k připomínkování na ministerstvu od 4/2019. Řád Sh se bude řešit aţ po vyřešení řádu pro ČT. Nutno se 

ohlíţet na nový plemenářským zákonem a zaimplementovat směrnice. 

 

 

4. Zpráva o činnosti RPK  

V roce 2019 bylo narozeno celkem 36 hříbat (Hřebeček 20 / klisna 16). 

Vyuţito bylo 14 hřebců (Tamarix 2, Herkules 3, Sawil 1, Golyo 5, JethroTull 1, Drak 4, Jas 1, Split 5, Kalif 2 3, 

Orkán 3, Maghreb 2, Pagát 4, Tobien 1, O´Bajan IX-SK 1). Zahraniční připouštěni 1x. 

 

Pálení hříbat probíhá průběţně (tři paliči - Ing. Navrátil – 11x, Ing. Musil – 13x, Petr Hájek – 12x) 

 

Pro rok 2019 registrováno 22 hřebců, z toho 3 plnokrevníci. 

 

O předvýběr v roce 2019 bylo zaţádáno  celkem 2x. 

- Dahoman Dalnok – předvýběr udělen 

- Dahoman Bogár – předvýběr neudělen 

 

Ţádost o udělení vyjímky dle řádu PK: 

- Wadi Anter – vyjímka udělena na dva roky 

 

 

Výkonnostní zkoušky hřebců v roce 2019 neproběhly, nenahlásil se ţádný hřebec. 

 

Do PK klisen bylo do dnešního dne zapsáno 19 klisen. 

 

Výkonnostní zkoušky klisen v roce 2019: 

26.7. XXVII. Národní přehlídka v Kralovickém dvoře 

                                                      - 1x  - splněno - klisna Koheilan XI -3 Kordula CZ-Sh-A-491) 

12.10. Tlumačov - 4x  - splněno   - klisna Šegy CZ-Sh-A-353 

                                                      - klisna Saxana CZ-Sh-A-349 

                                                      - klisna Kejlin CZ-Sh-A-449 

                                                      - klisna Jesary CZ-Sh-A-498 

  

Údaje o stavu PK Sh-Ar za r. 2019 : 

Počet plemenných hřebců :     27 

Počet plemenných klisen:      329 

Počet ostatních koní:             453 

Celkem:                                 809 

 

vývoz: 4,    úhyn : 8,    poráţka: 2 

 

 

5. XXVII. Národní přehlídka v Královickém Dvoře u Slaného 
Samotná přehlídka byla hodnocena kladně, tak stejně areál Královický Dvůr, který byl ideálním místem 

s perfektním zázemím pro koně i majitele. Na přehlídku bylo přihlášeno celkem 31 koní z toho bylo 7 nečlenů s 8 

koňmi. Bylo by třeba apelovat na členy, aby své koně přihlašovali včas (4 týdny před přehlídkou nebyl přihlášený 

ţádný kůň a ani jeden plemenný hřebec). Plemenné hřebce bylo nutno oslovit dodatečně. 

 

Fin.bilance přehlídky je součástí přílohy zápisu ze členské schůze a bude vyvěšena i na webu svazu. 

Ministerstvo zemědělství zaslalo rozhodnutí o přidělení dotace. Svaz očekává připsání této dotace na účet svazu. 



6. Přednáška Ing. Dvořákové z ÚEK – evidence koní v ČR 

Paní Dvořáková velmi ochotně informovala členskou základnu o problematice spojenou s evidencí koní. Obsah 

přednášky: (samotná evidence, plemenitba hospodářských zvířat, seznámení s legislativními předpisy, stavy 

koňovitých od 2002 – 2019, stavy koňovitých dle plem. příslušnosti, povinnosti chovatele, registrace, popisy, 

označení, hlášení změn atd… Prezentace z přednášky bude k nahlédnutí na webu svazu. 

 

 

7. XXVIII. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab 2020 

V letošním roce přišel návrh z areálu TMM s. r. o., závodiště Praha Velká Chuchle s nabídkou uspořádat v areálu 

Chuchle chovatelskou přehlídku. Proběhlo předběţné jednání s panem Peckou a následně byla svazu zaslána 

nabídka  včetně kalkulace za pronájem areálu. Cena za pronájem činí cca 35.000,- , v ceně je zahrnuto (pronájem, 

výzdoba, salónek, kolbiště). V roce 2020 by měla být k dispozici i nově postavená jezdecká hala. Předjednaný 

termín pro konání přehlídky je 31.7.-1.8.2020. 

 

Na členské schůzi se jednalo se o variantě uspořádat přehlídku v jeden den, tak jak doposud nebo ji rozvrhnout do 

dvou dnů s proloţením doprovodného programu. Členská základna měla moţnost navrhnout členy hodnotící 

komise na přehlídku 2020. Bylo navrhnuto Juraj Kovalčík, Bruno Furrer, Lea Ernst, Ahmed Al Samarraie. Členská 

základna rovněţ navrhla, ţe hodnotící komise by neměla mít k dispozici katalog přihlášených koní před samotnou 

přehlídkou. Dále se jednalo o moţnosti uspořádání přehlídky s mezinárodní účastí s tím, ţe zahraniční koně by se 

předvedli mimo soutěţ. 

 

Důleţité by bylo oslovit především i nečleny – kontakt na některé nečleny by mohl zajistil R.Kavka při evidenci 

PK. Navrhnuto bylo i uspořádat v Chuchli dostih. 

 

 

8. Informace o odměňování koní za sportovní výsledky v roce 2019, KMK 

Pro odměňování sportovních koní byla stanovena částka 50.000,- . Případné navyšování se bude schvalovat 

dodatečně na základě finanční situace svazu a zaslaných ţádostí. O výši odměn dále rozhodne počet přihlášených 

koní. Odměna bude vyplacena pouze členům za soutěţe odjeté na území ČR. Ţádost o odměnu musí být zaslána 

nejpozději do 30.11.2019 na později zaslané nebude brán zřetel. 

 

Dne 20.10.2019 proběhlo KMK mladých koní v Kolesách. Výsledky je nutno získat od vytrvalostní komise. 

 

 

9. Diskuse a ostatní 

B.Kytlicová informovala členskou základnu zda bude mít někdo zájem zúčastnit se s koňmi akcí a doprovodného 

programu v roce 2020 (Chovatelský den Tlumačov, Lysá, Pardubice, For Horse Letňany) ať se jiţ nyní hlásí na 

svazový email nebo přímo B.Kytlicové. 

 

Taktéţ byl vznesen dotaz, zda by bylo moţné v Chuchli udělat cvalový trénink v rámci doprovodného programu při 

přehlídce. 

 

Informace k webu – na hlavní liště byl umístěn přímý odkaz na plemenné hřebce. Do aktuálního seznamu 

plem.hřebců byli umístěny fotografie všech hřebců včetně kompletních informací (fotografie zajistila Kytlicová, 

kompletní informace o hřebcích  R.Kavka) 

 

Téma do diskuse: Členové mají moţnost navrhnou téma na další přednášky, které bude moţno uskutečnit na 

členských schůzích. 

 

Výsledkový katalog 2019 bude předávám pouze na členských schůzích proti podpisu. 

 

Ročenka 2016 – 2018 bude pro členy svazu k dispozici na jarní členské schůze. 

 

Jarní členská schůze bude 14.3.2020  Výskytná nad Jihlavou. 

 

10. Závěr 

 

Zapsala: Michaela Nosková, 9.11.2019 

Ověřila: Ing. Petra Teperová 



Usnesení 

ze  členské schůze   Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. 

ze dne 9.11.2019 konané v Hostinci pod Lipou, Výskytná nad Jihlavou 

 

 

Zapisovatel:  Nosková M. 

Ověřovatel:   Teperová P. 

 

Přítomno: 21 řádných členů a 1 přispívající člen 

 

Členská schůze vzala na vědomí: 

1. Přijetí nových členů  - Vlčková Iva – přispívajicí 21:0:0  

                                      -  Prouzová Šárka – řádný 21:0:0   

                                      -  Krejčová Lucie – řádný 21:0:0  

 

 

 

 

Schváleno: 21 členů - pro, zdrţel se – 0, proti - 0 

 

 

 

Zapsala dne 9.11.2013 ve Výskytné nad Jihlavou :  Michaela Nosková 

Zápis ověřila: Ing. Petra Teperová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


