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             Svaz chovatelů českého trakéna, z. s. 
                    Hlavní 115, 747 23  Borová - Bolatice    

   IČ  47815221         Tel: 777 269 849, 603 525 377    E-mail: vit.holy@email.cz 

 

Zápis z Valné hromady PK TRAK dne 14. 5. 2019 v Blatě 
Začátek v 17.00 hod, účast dle prezenční listiny. 

 

1. Zahájení – MVDr. Vít Holý 

  

2.    Informace o počtu přítomných. Přítomno 11 členů, 6 omluveno, 17 celkem 

 

3.   Přednesení a schválení programu valné hromady. Schváleno. 

4.   Volba a schválení pracovního předsednictva valné hromady: MVDr. Vít Holý, Ing. Milan 

Plhal, Ing. Lucie Zavadilová 

5.   Volba a schválení mandátová komise: Michaela Moravcová, Zdeněk Jílek, František Cinek 

 

6.   Volba a schválení návrhové a volební komise:  MVDr. Josef Dvořák, Ing. Milan Plhal, 

Michaela Moravcová 

7.   Schválení oveřovatele zápisu: MVDr. V. Holý 

      Zapisovatel: Ing. L. Zavadilová 

8.   Zpráva mandátové komise:  

      Přítomných členů 11, omluvených 6, celkem počet členů 17, mandátová komise shledala  

valnou hromadu usnášeníschopnou. 

                                                    

4. Zpráva o činnosti svazu v roce 2018 a plán činnosti na rok 2019, přednesl MVDr. Vít Holý: 

Zhodnocení 7 let činnosti Svazu. Práce ve velmi rozsáhlé mezinárodní spolupráci. Naši hřebci 

působí i  v zahraničí a vedeme chovatelskou diskusi se zahraničními partnery. Dovezeni kvalitní 

hřebci jak v ID, tak živí. Zahraniční chovatelé respektují naši chovatelskou práci, dostává se nám 

uznání zejména po stránce skokových schopností koní. Je nutno předvést reálnou práci 

s plemenným materiálem (linie, rodiny). Výsledné produkty mají vyhovovat účelu využití a 

národnímu naturelu jezdců. S produkty má být pracováno a mají být předváděni na chovatelských 

akcích a závodech. Linii Topas se nepodařilo zachránit, ale má nyní 2 klisny - mladé 

pokračovatelky v Německu (Topas, Topas-23). Máme nyní dostatek vlastního i importovaného 

materiálu, není nutno dále dovážet plemenný materiál ze zahraničí. Nyní je úkolem chovatelsky 

pracovat, především udržet a rozvíjet kvalitní stávající rodiny (zástupkyně starých kvalitních rodin 

jsou vesměs vyššího věku). Nutno využívat plemenné hřebce, které máme k dispozici a pracovat na 

usnadnění jejich využití.  

Sport – Heidekrug, Aktis, Aktien, Simona, Kirea, Kira, Vesna – úspěšné starty na počátku sezony 

2019. 

Činnost a sportovní výsledky shrnuty v ročence 2018. Cca 150 ks plemenných koní, s hříbaty cca 

200 ks, 10 živých plemenných hřebců + ID. 

Výběry hřebců a přehlídka v Borové, předvedení jak čistokrevných koní, tak s vysokým podílem 

trak. krve. Schralling licentován v rakouské plemenné knize, působil v Rakousku, letos prodán zpět 

do Německa, za něj náhradou přivezeni 2 mladí tříletí hřebci (Topkij – nadějný hřebec, Abrek – 

v rámci selekce vykastrován). Na podzim dovezen Ibrox Park (Hirtentanz), velmi kvalitní, 

absolvuje test hřebců v roce 2019. 

Letos plánujeme uspořádání vlastních výkonnostních zkoušek tříletých klisen, reálná účast 3 – 4 

klisen vlastní svazové produkce. Naplánujeme místo a termín, pokud by byl zájem ze strany 

majitelů. Pokud by neměli majitelé zájem, mohou složit ZV u jiných PK. 
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Uspořádán chovatelský seminář zaměření na hodnocení koní (exterier, pohyb, předvedení, výcvik) 

s praktickými ukázkami a diskusí. Březen 2019 

Očekáváno 15 hříbat v roce 2019.  

Nově licentován čistokrevný arabský hřebec Pagur ox v Německu (licentován v několika 

evropských PK + v Austrálii), těší nás zájem zahraničních chovatelů o naši PK. 

Plánován test a korung hřebců spojený s přehlídkou na podzim na Borové. Společenská akce. 

 

5. Revizní zpráva o stavu účetnictví: revizi provedl a přednesl Ing. Milan Plhal 

Účetní doklady mají veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, účetnictví je vedeno standardním 

způsobem. 

 

Pokladna 

Počáteční stav k 1. 1. 2018  ………………………………..         11.841,-  Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018   ……………………………………         9.798,-  Kč 

 

Běžný účet 

Počáteční stav k 1. 1. 2018         ……………………………….     44.165,27    Kč 

Zůstatek k 31.12.2018   ……………………………………           80.325,67   Kč 

 

6.  Výsledek 2018 – přednesl MVDr. Vít Holý 

 

     Rozpočet na rok 2019 - přednesl MVDr. Vít Holý     

     Sazebník poplatků –  přednesla Ing. Lucie Zavadilová, navržen stávající sazebník bez úprav. 

     Pro členy svazu, kteří nemají žádné závazky vůči svazu a zaplatili členský příspěvek na 

příslušný rok, mají 50 % slevu na: zápisy hřebců, zápisy klisen ze strany PK, vystavení duplikátů a 

změna majitele a jména koně.  Schváleno. 

 

7. Volba rady plemenné knihy na období 2019 – 2023: navrženi: MVDr. Vít Holý, MVDr. 

Helena Holá, Zdeněk Jílek, Ing. František Cinek, Ladislav Holada. 11 pro, 0 proti, schváleno. 

 

    Z předsednictva uvolněn na vlastní žádost MVDr. Jindřich Muller, nahrazen Ing. Františkem   

    Cinkem. 11 pro, 0 proti, schváleno. 

    Revizní a kontrolní komise beze změn. 

 

8. Členské příspěvky – čl. příspěvek 500,- Kč. 

 

9. Pokladnu od r. 2018 spravuje MVDr. Vít Holý ve spolupráci s paní účetní L. Janotovou. Cestovní 

příkazy podepisuje MVDr. Holý. Cestovní příkazy MVDr. Holého bude podepisovat Ing. František 

Cinek. 

 

10. Diskuse. Syndrom WFFS u hříbat. Svaz toto nepovažuje za ústřední problém současného 

českého chovu a nebude se jím v tomto roce zabývat. Budeme průběžně monitorovat faktický 

výskyt tohoto onemocnění.  

 

 

11. Závěr 
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Usnesení valné hromady: 
 

Valná hromada bere na vědomí: 

Zprávu o činnosti svazu v roce 2018. 

Revizní zprávu o hospodaření svazu v roce 2018. 

Zprávu o sportovních výsledcích a chovatelských aktivitách v roce 2018. 

 

 

Valná hromada schvaluje: 

Plán činnosti na rok 2019 

Rozpočet na rok 2019 

Sazebník poplatků na 2019. 

Volbu rady plemenné knihy na období 2019 – 2023, náhradu člena předsednictva – místo MVDr. 

Jindřicha Mullera zvolen Ing. František Cinek.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala Ing. Lucie Zavadilová, 14. května 2019 v Blatě. 

 

 

 

 

 


