
Zápis z výroční členské schůze SCHČMBK Čechy I 
konané dne 10. 3. 2019 od 10:30 hodin v Borové u Poličky 

 

 
Přítomní: - dle prezenční listiny 33 členů 
  - VČS chovatelské oblasti Čechy I je usnášeníschopná 2/3 členů 
   
Program: 
1. Zahájení schůze, přivítání hostů, odsouhlasení programu, zvolení zapisovatele, ověřovatele zápisu, volba 

komisí 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření SCHČMBK Čechy I za rok 2018 
3. Plán akcí SCHČMBK Čechy I na rok 2019 
4. Přijetí nových členů - představení 
5. Občerstvení 
6. Volba nových orgánů SCHČMBK Čechy I 
7. Diskuze 
8. Volba delegátů na VH v Ostrovačicích dne 24. 3. 2019 od 10:00 hodin 
9. Usnesení 
10. Závěr 
 

 
1. Předseda Josef Potměšil zahájil v 10:30 hodin výroční členskou schůzi SCHČMBK Čechy I. 
Dle prezenční listiny se VČS zúčastnilo 33 členů. Schůze chovatelské oblasti Čechy I je usnášeníschopná 
nadpoloviční většinou přítomných členů. Přivítal přítomné a představil hosty VČS - předsedu Svazu pana Ing. 
Josefa Holčapka a pana Ing. Václava Ročně. Vedením VČS pověřil pana Jiřího Diviše: 
 
a) seznámil přítomné s programem schůze - odsouhlasení 

hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel se 1 - návrh přijat ! 
b) navrhl na zapisovatele paní Naděžďu Prokopovou 

hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel se 1 - návrh přijat ! 
c) navrhl na ověřovatele zápisu pana Ing. Miroslava Totuška 

hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel se 1 - návrh přijat ! 
d) navrhl členy mandátní komise p. Petra Nývlta a p. Josefa Mlynáře 

hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželi se 2 - návrh přijat ! 
e) navrhl členy volební komise paní Richterovou a sl. Kluckou 

hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželi se 2 - návrh přijat ! 
f) informoval nově přítomné o možnostech přihlášení se do Svazu (přihlášky k dispozici) 
g) informoval členy o volbě orgánů do správní a chovatelské rady, kontrolní a rozhodčí komise. Zároveň 

vyzval členy, aby se v případě zájmu zapsali na kandidátku příslušných orgánů. Hlasovalo se o způsobu 
voleb – volba tajná/veřejná  
volba tajná 27 hlasů, volba veřejná 0 hlasů, zdrželo se 6  volba tajná = volební lístky ! 

 
 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 
Předseda p. Potměšil informoval o změnách ve stanovách Svazu (z. s. - zapsaný spolek), založeny bankovní 
účty oblastí Svazu, změna výše členských příspěvků z 250,- Kč na 350,- Kč (z toho 150,- Kč za oblast Čechy I a 
100,- Kč do Svazu). Navrhl uhrazení občerstvení na VČS: 
hlasovalo pro 39, proti 0, zdrželi se 4 - návrh přijat ! 
 
p. Mlynář - seznámil přítomné s akcí Formanský den v Borové u Poličky, jubilejní 20. ročník, akce se 
vydařila, honá účast, 21. ročník se bude konat 15. 9. 2019 
 
p. Trávníček - informoval přítomné o akci Setkání chovatelů a přátel koní v Hamrech u Hlinska, akce se 
vydařila, hojná účast. Letošní ročník se bude konat 25. 8. 2019 
 
paní Bulvová – zhodnotila akci Setkání u Bulvů na statku Makov, akce byla úspěšná, přivezla k nahlédnutí 
fotografie z akce včetně let minulých. Informovala o smrti manžela  s ohledem na situaci se rozhodla 
letošní ročník vynechat. 
 
 



sl. Klucká - pohovořila o činnosti chovu koní Dvorka-Janovice, odchov hříbat, plemenní hřebci na stanici 
 
a) okres Náchod - informovala o akci XXVII. Přehlídka plemenných koní Náchod - Běloves, pořádá 
Náchodský svaz chovatelů koní, akce se vydařila, poděkování zúčastněným: 
Petr Nývlt - zahájení přehlídky s trigou hřebců ČMB 48/940 Bert, 1727 Bandita, 2199 Matouš, ukázky zápřeží 
Jiří Borůvka (Dvorka) - dvojspřeží valachů ČMB 62/31 Markan, 49/719 Joint 

 - trasa Dvorka-Náchod-Dvorka „po kopytě“ 
velká účast klisen - 2x ročka (1x p. Vlach, 1x paní Bulvová) 

        - 5x dvouletka (4x p. Vlach, 1x p. Ságner) 
        - 5x tříletka (1x p. Vlach, 1x p. Vostrčil, 1x p. Nývlt Jan, 2x Dvorka) 

           - 2x SN tříletka 
velká účast plemenných hřebců 
6x ČMB  - p. Petr Nývlt - 1727 Bandita a 2199 Matouš 

  - p. Jiří Šupita - 1596 Magistr a 2448 Bohouš 
  - p. Libor Bednář - 2063 Artur a 1953 Kuba 

1x SN - p. David Štauda 2328 Gringo 
1x N - p. Libor Bednář 2203 Šimon 
 
b) okres Trutnov - zhodnotila akci Slavnosti koní a historie řemesel Kuks, akce na téma „chladnokrevně“ 
Petr Nývlt s rodinou - ukázka nakládání a skládání dřeva koňmi, ukázky senoseče (48/940 Bert , 2199 Matouš) 
rodina Janovských - čtyřspřeží hřebců polského chladnokrevníka, ukázka ovladatelnosti koně s kládou 
Dvorka - dvojspřeží valachů v pivovarském voze, plemenní hřebci v sedlech (62/31 Markan, 49/719 Joint, 
2200 Barman, 2331 Aramis jakubovský) 
          - seznámila přítomné s průběhem a hodnocením ZZV klisen Dvorka, akce se zúčastnilo 
celkem 9 koní, všichni ČMB - 6 tříletých klisen z chovu, 2 klisny a 1 hřebec v soukromém vlastnictví. Všichni 
zúčastnění koně absolvovali ZZV úspěšně, 8 z 9 koní mělo vlastní výkonnost nad 8.1 bodů. Vítězkou se stala 
klisna 48/29 Arina v majetku p. Vostrčila (8.55 bodů) 
 
Ing. Totušek: 
- plemenářská a chovatelská práce v oblasti v roce 2018 
- zkoušky výkonnosti klisen 
- zkoušky výkonnosti hřebců, předvýběr, zařazení do 60-ti denního testu v Tlumačově - 5x ČMB, 4x N, 7x SN 
- osvěžil vznik ČMB a základní linie 
 
Ing. Ročeň: 
- navázal na práci pana Ing. Totuška 
- seznámil přítomné s genetickou zprávou a metodikou plemenitby a koncepcí šlechtění ČMB 
- informoval přítomné o možnostech čerpání dotačních titulů od Mze, PRV na nákup chladnokrevných koní 
- možnost čerpání dotace na pořadatelské akce spojené s propagací koní (vázané 30% spoluúčastí) 
- otevření otázky spolupráce hřebčinců se Svazem 
 
 
3. Plán akcí na rok 2019 - sl. Klucká seznámila přítomné s plánovanými akcemi 
Uskutečněné akce: 
19. - 20. 1. 2019 Seminář „Koně na poli v ČR“ - Jindřichovice pod Smrkem (farma Lukava, okres Liberec) 
24. 2. 2019  Přehlídka plemenných hřebců Olomouc-Lazce 
2. 3. 2019  Přehlídka plemenných koní I – ZH Písek 
9. 3. 2019  Přehlídka plemenných hřebců a den otevřených dveří – ZH Tlumačov 
9. 3. 2019  Přehlídka plemenných koní II – ZH Písek 
 
Plánované akce: 
17. 3. 2019  XXII. Přehlídka plemenných hřebců - Štěnovický Borek (okres Plzeň – město) 
   - také výstava zemědělské techniky, farmářský a řemeslný trh 
   - pořádá Svaz chovatelů koní Západní Čechy (p. Janda - 607 502 445) 
 
20. - 24. 3. 2019 20. koňský trh „Jaro s koňmi“ - Lysá nad Labem (okres Nymburk) 
   - výstava všeho, co ke koním patří 
 
23. 3. 2019  Seminář „Obecné ruchání“ - Jindřichovice pod Smrkem (okres Liberec) 
   - zaměřeno na orbu a předseťovou přípravu půdy, možnost vyzkoušení vedení pluhu 
   - pořádá farma Lukava (Ing. Martin Rosenbaum - 731 116 551) 



 
30. 3. 2019  5. Přehlídka plemenných koní - historická jízdárna Terezín (okres Hodonín) 
   - pořádá Svaz chovatelů Ústeckého a Libereckého kraje (p. Balcárek - 604 534 618) 
 
30. 3. 2019  Přehlídka plemenných hřebců chladnokrevných plemen - Dolní Jelení (okres Pardubice) 
   - pořádá Jezdecká stáj Dolní Jelení (p. Hradec - 704 223 973) 
 
30. 3. 2019  Seminář „Klasické zápřeže“ - ZH Tlumačov (okres Zlín) 
   - pravidla soutěží, ukázky postrojování a zapřahání 
   - pořádá ZH Tlumačov (paní Išová - 775 111 915) 
 
2. 6. 2019  XXVIII. Přehlídka plemenných koní - Náchod-Běloves (okres Náchod) 
   - pořádá Náchodský svaz chovatelů koní (p. Bohdaský - 604 879 940) 
 
30. 6. 2019  Slavnosti koní a řemesel - Kuks (okres Trutnov) 
   - téma „Tak jde čas“ (paní Jitka Černá - 777 628 028) 
 
24. - 25. 8. 2019 Výstava „Koně v akci“ - Pardubice (okres Pardubice) 
   - pořádá Svaz chovatelů norika, slezského norika a českomoravského belgického koně 
 
24. - 25. 8. 2019 Festival pracovních koní - PferdeStark (Německo) www.pferdestark.eu 
 
25. 8. 2019  Setkání chovatelů a přátel koní - Hamry u Hlinska (okres Chrudim) 
   - ovladatelnost s kládou, vozatajské s jezdecké soutěže (p. Trávníček - 601 227 456) 
 
15. 9. 2019  Formanský den - Borová u Poličky (okres Svitavy) 
   - soutěže nejen pro chladnokrevné koně (p. Mlynář - 723 283 733) 
 
20. - 22. 9. 2019 Výstava „Kůň 2019“ - Lysá nad Labem (okres Nymburk) 
 
27. 9. 2019  Soutěž „Tradiční ježdění v Kroměříži“ - ZH Tlumačov (okres Zlín) 
 
 
4. Představení / přijetí nových členů Svazu - jednohlasně byli přijati všichni noví členové 
 
Buben Ladislav 
Procházka Jaroslav 
Šandor Patrik 
Ing. Pernicová Kateřina 
 
 
5. Občerstvení / přestávka 
 
 
6. Volba nových orgánů SCHČMBK Čechy I 
Správní  a chovatelská rada oblasti - Potměšil, Dvořák, Diviš, Procházka, Prokopová, Klucká 
 

jméno a příjmení pro proti zdrželo se poznámka 
Dvořák Josef 27 0 6 zvolen 
Diviš Jiří 26 0 7 zvolen 
Procházka Jaroslav 24 0 9 zvolen 
Klucká Pavlína 27 0 6 zvolena 

 
Kontrolní komise oblasti - Rývorová, Šupita, Trávníček 
 

jméno a příjmení pro proti zdrželo se poznámka 
Rývorová Radka 27 0 6 zvolena 
Šupita Jiří 25 0 8 zvolen 
Trávníček Josef 27 0 6 zvolen 

 
 

http://www.pferdestark.eu/


Návrh kandidátů do kontrolní a rozhodčí komise na VH SCH ČMBK ČR z. s.: 
Kontrolní komise - Šupita Jiří 
hlasovalo pro 25, proti 0, zdrželo se 8 - návrh přijat ! 
Rozhodčí komise - Šandor Patrik 
hlasovalo pro 26, proti 0, zdrželo se 7 - návrh přijat ! 
 
Vyhlášení výsledků voleb  správní a chovatelská rada zvolena nadpoloviční většinou hlasů, kontrolní a 
rozhodčí komise byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů. 
 
Shrnutí práce pana Ing. Totuška  poděkování, navrhl do rady PK za Čechy I sl. Kluckou. 
 
Pan Diviš oznámil obsazení funkcí: 
a) předsednictvo - předseda Diviš Jiří 

- jednatel Dvořák Josef 
- pokladník Procházka Jaroslav 
- vedoucí chovu Klucká Pavlína 

b) kontrolní komise - předseda Rývorová Radka, členové Šupita Jiří, Trávníček Josef 
 
 
7. Diskuze - p. Diviš vyzval přítomné k připomínkám a dotazům 
p. Tuček - časopis Koně, proč chodí pozdě, podat dotaz na ASCHK 
p. Vostrčil - v PK online na webu ASCHK se neuvádí některé informace (adresy, kontakty)  otázka GDPR, 

        zároveň probíhá úprava webu ASCHK 
     - symbolika Svazu na oblečení při přehlídkách a výstavách (stejnokroj, ústroj) 

paní Rývorová a další chovatelé - plemenné hřebce rozdělovat smysluplně, cíleně a ekonomicky pro chovatele 
         - podklady pana Ing. Ročně k nahlédnutí na stránkách Svazu ? 
p. Ing. Ročeň a p. Diviš - hovoří o nutné spolupráci hřebčinců (ZH Tlumačov, ZH Písek) se Svazem 
p. Dvořák - hovoří o myšlence uspořádání svodu hřebečků nebo jejich dražby 
        - navrhuje, že zástupcem ČMB u ASCHK by měl být předseda Svazu 
 
8. Volba / hlasování o delegátech na VH konanou v Ostrovačicích dne 24. 3. 2019 
navrženi - p. Ing. Totušek, p. Diviš, p. Dvořák, p. Procházka, p. Šupita, p. Mlynář, p. Šandor, sl. Klucká 
hlasováno pro 23, proti 0,  zdrželo se 10 - návrh přijat ! 
 
9. Usnesení 
Výroční členská schůze přijala zprávu o činnosti za rok 2018 a návrh činnosti na rok 2019. 
VČS schválila volby orgánů SCHČMBK  ČR Čechy I do správní a chovatelské rady oblasti a do kontrolní 
komise chovatelské oblasti. 
VČS schválila návrh kandidátů do kontrolní a rozhodčí komise pro nadcházející VH SCHČMBK ČR z. s. 
VČS schválila volbu delegátů na VH SCHČMBK ČR z. s. 
VČS schválila předložení rozpočtu a přijala nové členy SCHČMBK Čechy I. 
VČS ukládá panu Ing. Ročňovi zpracovat zprávu o své práci v genetice a metodice chovu a šlechtění ČMB. 
VČS ukládá předsednictvu zabývat se spoluprácí SCHČMBK ČR a RPK ČMB s hřebčinci (ZH Tlumačov, ZH 
Písek), aby se řídili šlechtitelským programem a Řádem PK ČMB. 
Návrh usnesení byl schválen 31 hlasy pro, proti 0, zdrželi se 2 - návrh přijat ! 
 
10. Závěr 
Pan Diviš poděkoval přítomným a hostům za hojnou účast a práci ve Svazu, popřál všem dobré zdraví, štěstí 
a úspěchy v životě i v chovatelské činnosti. VČS byla ukončena v 15:30 hodin. 
 
Zapsala: Prokopová Naděžďa  …………………………………. 
 
  Ing. Pernicová Kateřina …………………………………. 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miroslav Totušek  …………………………………. 
 
 
Za SCHČMBK Čechy I: Potměšil Josef  …………………………………….  
 

Diviš Jiří  …………………………………… 


