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ZÁPIS ZE SCHŮZE CHOVATELŮ KONÍ 

z oblasti okresů - Benešov, Beroun, Česká Lípa, Děčín, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Litoměřice,Mělník, 

Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Ústí nad Labem (dále jen oblast 

J.Chýleho) 

Odpovědný pracovník: Jan Chýle 

Datum konání:  24.října 2014 

Místo konání:  Roudnice nad Labem 

PROGRAM SCHŮZE: 

1) Prezence účastníků 

2) Zahájení 

3) Prezentace programu Morgana – aplikace SCHČT pro evidenci a vyhodnocování svodů a 

zkoušek 

4) Označování koní pro PK – výpověď SCHČT firmě EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. 

5) Termíny chovatelských akcí pro rok 2015 

6) Garant SCHČT 

7) SCHČT, stanovy, informovanost členů 

8) Plemenná kniha 

9) Chovatelské akce 

10) Diskuze 

11) Závěr a ukončení schůze 

VLASTNÍ PRŮBĚH SCHŮZE: 

AD 2) Zahájení 

 Schůzi zahájil Jan Chýle a Mgr. Petra Svobodová. 

AD 3) Prezentace programu Morgana – aplikace SCHČT pro evidenci a vyhodnocování svodů a 

zkoušek 

Na základě souhlasu SCHČT seznámila Daniela Mudrochová přítomné s programem MORGANA a 

jeho výstupy. Program slouží k evidenci a pořizování údajů ze svodů a zkoušek koní ČT. Jeho 

předností je jednoduchost, rychlost a přehlednost. Samozřejmostí jsou protokoly, seznamy 

přihlášených, startovní listiny, hodnocení jednotlivých koní, zápisy komisařů a to jak souhrnné, tak 

průměry, celkové přehledy koní a zkoušek, atd. Program hlídá účasti koní a povolené hodnocení dle 

řádu SCHČT. Pro ukázku předložila D. Mudrochová následující seznamy: 

 Klisny, které absolvovaly výkonnostní zkoušky v roce 2013 a 2014 

 Klisny zapsané do PK ČT k 21.10. 2014 

Jan Chýle požádal, zda by nešlo za pomoci Morgany zjistit počet jím zapsaných klisen do PK a počet 

klisen, které absolvovaly výkonnostní zkoušky. Paní Mudrochová poté přítomné seznámila 

s následujícími údaji: 

ROK 2012 
Počet narozených klisen v roce 2009: 509 ke zkouškám se dostavilo:  261 (7 nesplnilo) 51,28 % 
 

ROK 2013 
Počet narozených klisen v roce 2010: 438 ke zkouškám se dostavilo:  229 (7 nesplnilo) 52,28 % 
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ROK 2014     
Počet narozených klisen v roce 2011: 360 ke zkouškám se dostavilo:  183 (1 nesplnila) 50,83 % 
Počet zapsaných klisen celkem:          240               66,66 % 
(účast zapsaných klisen na ZV 76,25 %) 

 
Oblast J. Chýle 
ROK 2014 
Počet zapsaných klisen: 37 
Počet klisen ZV:  31 (83,78 %) 
Počet klisen zapsaných mimo:  11 
Počet klisen ZV mimo oblast:  10 
 

Pan Chýle k tomu dále uvedl: 

Majitelé  klisen byli při zápisu osloveni, zda se zúčastní oblastní přehlídky a kde budou absolvovat 

zkoušky. Před zkouškami byli někteří majitelé telefonicky kontaktováni, zda se účastní a pokud ne, 

z jakého důvodu.Mezi majiteli, kteří nezapsali své klisny jsou taková jména jako Václav Opatrný, Silvie 

Boušková, Nikola Bieliková, Daniel Vacek. 

AD 4) Označování koní pro PK – výpověď SCHČT firmě EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. 

Jan Chýle podal informace k výpovědi firmě EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. Seznámil přítomné o 

práci v této společnosti a přiblížil její stanovisko k výpovědi ze strany SCHČT. Dále přednesl i její 

hospodaření, tj. co je z částky při označování fakturováno firmě EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o., co 

SCHČT. Nebyl schopen podat jasné vysvětlení k důvodu výpovědi ze strany SCHČT. Přítomní 

členové se pozastavili nad tím, jak je možné, že z jejich pohledu o takovém důležitém kroku SCHČT 

řadoví členové nevědí a nejsou informováni. Dle jejich názoru by výpověď firmě EQUISERVIS 

KONZULENT, s.r.o. měla být odůvodněná a měla by vyplynout z jednání valné hromady. 

AD 5) Termíny chovatelských akcí pro rok 2015 

Na základě běžící výpovědi firmě EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. (viz. bod 4) není možné stanovit 

termíny konání pro rok 2015. 

AD 6) Garant SCHČT 

V červnu letošního roku se členové SCHČT oblasti J. Chýleho dozvěděli, že garantem této oblasti je 

paní Jana Burešová. Přítomní členové SCHČT se pozastavili nad touto funkcí a položili následující 

otázky: 

 Kým byl garant zvolen?  

 Za jakým účelem?  

 Jaká je jeho náplň práce?  

Jan Chýle i Jana Burešová odpověděli na tyto položené otázky velmi nejednoznačně. V podstatě 

funkce garanta zajišťuje komunikaci chovatelů s firmou EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. a SCHČT.  

Podle názoru přítomných členů SCHČT by garant měl vyplynout z členské základny a to jen pokud by 

byl pro danou oblast opravdu nutný. 

AD 7) SCHČT, stanovy, informovanost členů 

Přítomní členové svazu SCHČT se kriticky vyjádřili k neúčasti kohokoliv z vedení svazu SCHČT. 

Rovněž vyjádřili svoji nespokojenost s komunikací se svazem SCHČT a nedostatečnou 

informovaností jeho členů (špatně fungující webové stránky s neúplnými informacemi). Přítomní 

nesouhlasí s formou jednání SCHČT vůči jeho členům. 
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AD 8) Plemenná kniha 

Přítomní se shodli na absenci odkazů na všechny potomky (tj. vyřazené, valachy aj.) spolu s odkazy 

na sportovní kariéry koní. Paní Daniela Mudrochová seznámila přítomné s navrhovaným zadáním 

připravované nové aplikace plemenné knihy on-line. 

AD 9) Chovatelské akce 

Jan Chýle vyzdvihl chovatelské dny ve Zduchovicích. Přítomní navrhovali prezentaci klisen či hříbat v 

rámci jiných sportovních akcí (závodů), kdy je zaručeno mnohem více diváků, než když se prezentují 

samostatně. Poté přítomní diskutovali na téma skoků ve volnosti pro 4-leté klisny. Některým 

přítomným přijde skákání pro 4-leté zbytečné. Zamyšlení nad KMK: pokles startujících. 

AD 10) Diskuze 

 Diskuze probíhala v rámci témat programu schůze. 

AD 11) Závěr a ukončení schůze 

 Přítomní se shodli a dohodli na následujícím závěru: 

ZÁVĚR: 

1) Přítomní požadují ponechání p. Jana Chýleho ve funkci konzulenta a zachování současného 

stavu při označovaní koní. Jan Chýle má plnou důvěru přítomných chovatelů, kteří jsou s jeho 

prací spokojeni. 

2) Přítomní nesouhlasí s funkcí garanta pro jejich oblast a požadují funkci zrušit. Přítomní 

požadují přímou komunikaci se svazem a osobou provádějící označování koní (inspektorem). 

Přítomní požadují okamžité poskytnutí informací jak a kým bude zajištěna působnost firmy 

EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o., v případě doběhnutí výpovědi, od 1.ledna 2015 

3) Přítomní navrhují iniciování mimořádné valné hromady k novým stanovám SCHČT. 

4) Přítomní požadují zajištění informovanosti ze strany SCHČT o všech jednáních, která by měla 

být veřejně přístupná.  

5) Přítomní navrhují, pokud se kůň vyřadí ze zkoušek apod., vyhotovení protokolu a jeho 

zveřejnění na internetových stránkách SCHČT (např. pro veřejnost neodůvodněné nezařazení 

hřebce Russel do ČT). Přítomní požadují projednání tohoto návrhu na valné hromadě 

SCHČT. 

 

 

Zápis provedla Mgr. Petra Svobodová 


