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ÚVOD
Základem organizovaného chovu koní byl patent Marie Terezie z 13. 8. 1763, který stanovil, že chov
koní bude státem řízen a podporován. Novodobější historie chovu koní v Písku začala v roce 1902, kdy
byli do současného nově vystavěného hřebčince poprvé umístěni plemenní hřebci, první zmínka o
stanovišti hřebců v Písku je však již z r. 1811, kdy byl hřebčinec ještě umístěn ve “Švantlově dvoře“ ve
městě.
Důvodem jeho založení byla snaha o zvelebení kvalitativně neuspokojivého stavu koňské populace v
tehdejším rakouském mocnářství a byla reakcí na nedostatečné naplňování dřívějších dekretů
ukládajících šlechtě a stavům péči o koňstvo. Řízením plemenářského vývoje a jeho organizací byla
pověřena vojenská správa, která jej zajišťovala až do vzniku československého státu a k plnému předání
do civilní správy došlo až v letech 1924 – 1925. Hlavní hřebčinecká budova a objekt v Písku jsou od roku
2010 prohlášeny Národní kulturní památkou.
Součástí ZH je hříbárna na Novém Dvoře u Písku (založena jako státní hříbárna již roku 1878) a hříbárna
Humňany.
Šlechtění koní bylo dáno státnímu hřebčinci do vínku již při jeho vzniku a je jeho hlavní funkcí dodnes.
Práce lidí v něm se měnila v souvislosti s celkovým vývojem, přesto však v hlavním principu zůstala
stále stejná. Zdraví a pohoda koní, neboli to čemu se dnes říká welfare, musí být na prvním místě.
ZH Písek je ojedinělý svým spojením historického objektu s tradicí chovu koní.
 od r. 1961 byl začleněn pod Státní plemenářskou správu,
 od roku 1966 byl začleněn do Plemenářského podniku Veselí nad Lužnicí,
 od roku 1973 byl začleněn do Plemenářského podniku Kladruby nad Labem,
 od roku 1989 byl začleněn do Plemenářského podniku Netolice,
 od roku 1991 se stává samostatným odštěpným závodem Státního plemenářského podniku
Praha
 od roku 1993 se stává opět samostatným státním podnikem
 od roku 2016 se stává státní příspěvkovou organizací
Zemský hřebčinec Písek by měl usilovat o rozvoj udržitelného chovu koní na našem území s ohledem
na analýzu chovu koní, trendy v plemenářství a chovu v zahraničí, vývoj domácí a zahraniční poptávky
po koních a službách spojených s chovem a užitím koní. Jedním z klíčových problémů je neschopnost
tohoto sektoru nabídnout na tuzemském trhu dostatek koní v kvalitě požadované poptávkou, která je
pak uspokojena dovozy. Na druhé straně je významným zneklidňujícím negativním faktorem ve vývoji
struktury populace koní v ČR nárůst počtu koní bez plemenné příslušnosti. To se pak negativně promítá
do celkové úrovně koní u nás chovaných, ale i celkového image chovu koní. Potenciál chovu a užití koní
v zaměstnanosti v zemědělství, ale i při užití koní ve sportu, rekreaci a volnočasových aktivitách,
cestovním ruchu, lesnictví a zdravotnictví, vytváří ze sektoru koní významný produkční sektor, který je
důležitým hospodářským odvětvím, vytvářející pracovní místa jak v zemědělství, tak i navazujících
sektorech. Proto je třeba zaměřit se na postavení ZH Písek jako stabilní organizace, která bude nabízet
nejen kvalitní plemenný materiál pro chovatele, ale bude i místem, kde chovatelé mohou získat
potřebné informace nejen o chovu, ale i o péči o koně a jejich výcviku. Pro ty, kteří koně využívají jako
volnočasovou a sportovní aktivitu, by se měl ZH Písek stát místem, kde budou hledat kvalitně
odchovaného mladého koně se správnými počátečními návyky a dobrým výcvikovým základem. To vše
za dostupné ceny.
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1. CHARAKTERISTIKA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ: 00020478, se sídlem Praha, Nové Město, Těšnov
65/17, PSČ: 110 00 (dále jen zřizovatel) rozhodla o zřízení státní příspěvkové organizace Zemský
hřebčinec Písek s.p.o. IČ: 71294562, se sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek zřizovací listinou ze dne
2. listopadu 2015, č. j. 27495/2015-MZE-13222.
Zřizovatel dále rozhodl Usnesením vlády České republiky, č. 131 ze dne 23. 2.2015, Rozhodnutím
ministra zemědělství České republiky, č. j. 67644/2015-MZE-13222 ze dne 17. 12.2015, a Rozhodnutím
Ministerstva zemědělství České republiky, č. j. 51351/2016-MZE-13222 ze dne 7. 10. 2016, o převodu
majetku, práva závazků ze státního podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik IČ: 48204285, se
sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek a zrušení státního podniku. Datum zániku státního podniku je 19.
7. 2017.
Na základě výše uvedeného rozhodnutí zřizovatele, organizace uzavřela se státním podnikem Smlouvu
o převodu majetku, práv a závazků včetně závazků z pracovně právních vztahů ze státního podniku
na organizaci a to dne 31. 12. 2015
Organizace převzala veškerou činnost po státním podniku a zahájila tuto činnost dne 1. 1. 2016.
Předmět činnosti je vymezen zřizovací listinou č. j. 27495/2015-MZE-13222 ze dne 2. listopadu 2015
Organizace je oprávněná v obchodním styku používat zkrácený název Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Identifikační číslo: 71294562, Daňové identifikační číslo: CZ71294562
Sídlo organizace: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Organizace je zřízena podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 sb, o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č.252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a
odvolává ministr a to dle ustanovení § 7 odst. 1) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
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1. 1. Účel, ke kterému byla organizace zřízena
Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Písek s.p.o. v článku V. zmiňuje účel,
za kterým je státní příspěvková organizace zřízena
1. Úkoly státní péče o plemenářství v chovu koní ve smyslu Zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění a
plemenitbě a o evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů,
plynoucích z postavení oprávněné osoby podle ustanovení §2odst. 1 písm. J) jmenovaného
zákona, vykonávající svou činnost na základě souhlasu České republiky – Ministerstva
zemědělství k výkonu některých odborných činností.
2. Funkce státního chovatelského zařízení uskutečňující šlechtitelskou činnost a provádějícího
šlechtitelská opatření, jehož úkolem je významným způsobem přispívat k čistokrevné
plemenitbě, uchování a zvyšování genetického potenciálu a uchování genetických rezerv
v chovu koní.
3. Funkce uchovatele kulturního dědictví
1. 1. Specifikace hlavní činnosti státní příspěvkové organizace
Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Písek s.p.o. v článku VI definuje
hlavní činnost organizace
Mezi hlavní činnosti organizace patří:
1. A) Provozování plemenitby (§19 plemenářského zákona) a umělé plemenitby formou inseminace
(§17 plemenářského zákona) prostřednictvím plemenných hřebců, kteří jsou umístěni ve vlastních
zařízeních organizace, tak na smluvních stanicích na území celé ČR a to po dohodě s UCHS
B) Odchov a raná testace teplokrevných i chladnokrevných produktů českého chovu v testační
odchovně, prostřednictvím skupin hřebečků po prověřovaných plemenících (dle §7
plemenářského zákona).
C) Výkonnostní prověrky testovaných teplokrevných koní a tím získání včasných chovatelských a
šlechtitelských informací o prověřovaných otcích (dle §7 plemenářského zákona).
D) Výkonnostní zkoušky hřebců a klisen teplokrevných a ostatních plemen, 70denní test mladých
teplokrevných hřebců, předvýběry 3letých teplokrevných hřebců (dle §7 plemenářského zákona).
E) Testační odchov hříbat v hříbárnách (dle §7 plemenářského zákona).
2. Vytváření podmínek pro uchování genetických rezerv samčí populace huculského koně, ČMB a SN
(dle §14 plemenářského zákona a na základě prováděcí vyhlášky jsou do genetických rezerv
zařazeni koně 4 plemen (STRKL, huculský kůň, ČMB a SN)
3. Péče o uchování, obnovu a revitalizaci NK památky zemský hřebčinec Písek
4. Zemědělství pro zabezpečení účelu, pro který je státní příspěvková organizace zřízena
5. Kulturní zařízení zaměřující se na dokumentační a informační činnost, poskytující služby
veřejnosti, se zvláštním zaměřením na odbornou veřejnost chovatelů koní.
6. Zvyšování kvality chovu koní v České republice, a to v úzké spolupráci s uznanými chovatelskými
sdruženími, ale i ostatními chovateli koní.
7. Vzdělávání a osvěta ve spolupráci s vysokými a středními školami a učilišti, se zemědělským
zaměřením.
8. Provozování školícího zařízení
9. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
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Důležité cíle
1. Náležitě plnit funkci chovatelského zařízení sloužícího ku prospěchu českých chovatelů koní a
zajišťovat plemenitbu prostřednictvím přirozené plemenitby a inseminace.
2. Zajištění obnovy, ochrany a revitalizace národní kulturní památky Zemský hřebčinec Písek. K tomuto
účelu je mimo jiné nutné úspěšně realizovat projekt „REVITALIZACE, ZABEZPEČENÍ A DIGITALIZACE
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK“ s čerpáním finančních prostředků
z Regionálního integrovaného operačního programu.
3. V neposlední řadě je cílem dostat Zemský hřebčinec Písek do hlubšího povědomí veřejnosti a dát mu
v rámci jeho historické hodnoty a sepjetí s dějinným odkazem náležité společenské uznání.
1. 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Organizační strukturu státní příspěvkové organizace stanovuje organizační řád, který vydává ředitel.
Organizační struktura k 31. 12. 2017 je přílohou této výroční zprávy
Zřizovatel dále rozhodl o zřízení rady státní příspěvkové organizace, jako dohledového a kontrolního
orgánu organizace. Rada státní příspěvkové organizace má pět členů, které jmenuje a odvolává ministr
zemědělství.
V roce 2017 byli členy:
o
o
o
o
o
o
o
o

Mgr. Elena Trefilová – předsedkyně rady do
Bc. Jana Valášková, MSC do 14. 2. 2017
Ing. Zdeněk Macoszek, místopředseda Rady do 6. 4. 2017
Mgr. Aleš Růžička do 20. 11. 2017
Bc. Miluše Houdková Šímová od 9. 5. 2017
Ing. Ivana Frélichová od 15. 2. 2017
Bc. Dana Heřmanská – předsedkyně rady od 30. 5. 2017
Doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. – místopředseda rady od 24. 2. 2016
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1. 4. ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK, NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Mezi lety 1811-1902 byl písecký vojenský hřebčinec umístěn v dnes již neexistujícím Švantalově
dvoře. Šlo o poměrně rozlehlou předměstskou zemědělskou usedlost, která byla vojenské správě dána
k dispozici již roku 1791. První nájemní smlouva však pochází až z roku 1811, od té doby se tedy datuje
vznik hřebčineckého depotu. Již v roce 1817 je doložena první přestavba areálu Švantalova dvora.
Tehdy byla postavena nová stáj a depot byl obsazen 33 muži a 45 koňmi. Roku 1827 bylo píseckému
depotu přiděleno číslo 11 a podléhal velitelství hřebčineckých depotů pro Čechy, které v té době sídlilo
v Nymburce. To se změnilo 1. ledna roku 1869, kdy bylo ekonomické a technické řízení svěřeno
Ministerstvu orby, zatímco záležitosti služební a personální řešilo Ministerstvo války. Pro městskou
radu však zůstával jediným zástupcem vojenský velitel depotu, který měl z toho důvodu poněkud
náročné postavení. Zajímavé je, že až do roku 1876, kdy došlo k rozsáhlé přestavbě objektu a navýšení
počtu koní, nebyl zdejšímu depotu přidělen vojenský veterinář. O zdraví koní se staral koněléčný
podkovář a veterinář sem pouze dojížděl na pravidelné kontroly. V souvislosti s organizačními změnami
v roce 1880 bylo píseckému depotu přiděleno pořadové číslo 5. Na konci 19. století již omezené
prostory Švantalova dvora nemohly rozrůstajícímu se počtu koní i vojenského personálu stačit a bylo
rozhodnuto o výstavbě nového areálu. O výstavbě nového objektu hřebčinského depotu vyjednávala
c. k. Ministerstvo orby s píseckou městskou radou už od roku 1898. Ke konečné dohodě došlo o dva
roky později a výstavba byla svěřena staviteli Václavu Nekvasilovi z Prahy. Lokální studie umístila
hřebčinecké stanoviště na jih města. Pozemek určený k výstavbě měl rozlohu 4,6 ha a těsně sousedil
se silnicí do Protivína a dále do Českých Budějovic. Umístění v blízkosti pozemních komunikací a
železnice bylo velmi důležité. Hřebci byli rozvržení do chovných obvodů podle nařízení z roku 1925 a
rozváženi do erárních stanic zejména prostřednictvím dráhy. Majitelé klisen z širokého okolí mohli
přijíždět po hlavních, udržovaných dopravních tepnách. V letech 1899-1901 probíhaly přípravné a
projektové práce. Samotná výstavba byla však velmi rychlá. Už 1. září roku 1902 bylo ze Švantalova
dvora do nového zařízení přesunuto 152 hřebců. Spolu s koňmi a vojenským personálem bylo
přestěhováno i několik unikátních kamenných žlabů, které byly osazeny ve stáji III. a dnes jsou jedinou
vzpomínkou na Švantlův dvůr. Celý areál byl vystavěn v duchu architektury pozdního historismu,
přičemž hlavní inspirací byly severoněmecká cihelná gotika a formy české renesance. Vídeňský
architekt českého původu František Skopalík a vrchní stavební rada Ministerstva orby E. Sychrovský,
kteří na konečné podobě hřebčince pracovali, se však při stavbě nechali inspirovat mnoha uměleckými
směry a styly. Nejvýraznější je takzvaný „vídeňský kasárenský styl“, který se vyznačuje fasádami z
režného neomítnutého zdiva. Jedná se o styl inspirovaný tereziánskou a josefínskou pevnostní
architekturou, jenž byl používán zejména pro vojenské, úřední a industriální stavby. Důkazem velmi
profesionálního přístupu obou architektů a promyšlené a kvalitně odvedené práce stavitelů jsou také
interiéry stájí, které si za celou dobu své existence vyžádaly pouze minimální úpravy.
Památkovou ochranu získal areál dnešního hřebčince 22. prosince 1987 a to na základě
rozhodnutí tehdejšího odboru kultury Okresního národního výboru v Písku. Nařízením vlády ČR ze dne
8. února 2010, s účinností od 1. července 2010, byl tento areál prohlášen národní kulturní památkou.
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1. 5. IROP - REVITALIZACE, ZABEZPEČENÍ A DIGITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY ZEMSKÉHO
HŘEBČINCE PÍSEK
Tento projekt řeší problematiku nutnosti rekonstrukce horní části areálu Národní kulturní
památky Zemského Hřebčince Písek, jejíž jedinečnost spočívá mimo jiné v tom, že se jedná o jednu
z mála památek, která je stále živoucí a nikdy nepřestala plnit svou původní funkci. Součástí
plánovaných aktivit je obnova původního pískového povrchu na venkovní jízdárně a s tím související
výstavba nového objektu věže rozhodčích. Dále se jedná o zakrytí betonové konstrukce tribuny (včetně
položení krytiny, osazení sedadly, schodišťové zábradlí atp.). Projekt řeší také nedostatečné
zabezpečení celé NK památky. Na různých místech v areálu budou rozmístěny kamery, které budou
sledovat jeho vybraná místa. V rámci projektových aktivit bude také provedena digitalizace exteriéru
a interiéru památky. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Nejdůležitější momenty dosavadního průběhu akce v bodech
o 21. 4. 2017 byla uzavřena pracovní smlouva na pozici projektového a finančního manažera
projektu s nástupem od 24. 4. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2018.
o 2. 8. 2017 bylo vydáno nové Rozhodnutí na základě navýšení nezpůsobilých výdajů projektu.
Důvodem předložení Žádosti o změnu bylo přiřazení nezpůsobilých výdajů projektu na záložku
rozpočet ve výši 910 160,- Kč vč. DPH. Nezpůsobilé výdaje tvoří DPH a výdaje za management
vč. DPH, dále pak výdaje za přepracování rozpočtu projektu v souvislosti s požadavky IROP a
znalecký posudek předkládaný k žádosti o podporu.
o Zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „ Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní
kulturní památky Zemského hřebčince Písek“ bylo zahájeno 31. 7. 2017 a zveřejněno 1. 8.
2017. Na profilu zadavatele bylo vyvěšeno do 7. 9. 2017 do 10.00 hod. Pro každou část VZ
zadavatel obdržel po dvou nabídkách.
o Pro část 1 VZ – Otevřená jízdárna byly otevřeny nabídky od firmy Ecora GmbH Arzberg s
nabídkovou cenou bez DPH 9 118 705,74 Kč a od firmy BD Tech s.r.o. Praha 9 s nabídkovou
cenou bez DPH 8 106 301,- Kč.
o Pro část 2- Tribuna a objekt rozhodčích byly otevřeny nabídky od firmy HEGE stavební s.r.o.
Sedlčany s nabídkovou cenou bez DPH 9 424 499,- Kč a od firmy KOČÍ a.s. Písek s nabídkovou
cenou bez DPH 7 999 109,- Kč.
o Dne 18. 9. 2017 se sešla komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která zadavateli
doporučila vybrat nabídku účastníka zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou firmu Kočí
a.s., Písek.
o Komise se sešla opět 3. 10. 2017 pro posouzení a hodnocení nabídek části 1 – otevřená
jízdárna. Komise pro tuto část doporučila zadavateli firmu BD Tech s.r.o. Praha 9.
o Dokumentaci ke kontrole k předmětné veřejné zakázce CRR obdrželo 11. 10. 2017 a 19. 10.
2017 zahájilo kontrolu před podpisem smlouvy.
o 30. října 2017 byla na krajský úřad JK, Odbor kultury a pátkové péče zaslaná žádost o povolení
změn ve výrobní dokumentaci. Závazné stanovisko ve věci „Zastřešení tribuny – výrobní
dokumentace Změna konstrukčního řešení zastřešení tribuny v areálu Zemského hřebčince v
Písku spočívající v jejím posílení formou křížového podélného zavětrování ocelovými táhly a
změny profilů vybraných dřevěných prvků, jsme z JK obdrželi 5. 12. 2017 jako přípustné.
o 29. listopadu bylo zasláno z CRR stanovisko k zakázce, ve kterém nebyla identifikována zjištění,
výhrady ani připomínky k námi zaslané dokumentaci ke kontrole (zasláno 11. 10. 2017)
o 30. listopadu ředitel ZH Písek podepsal SOD s firmou Kočí a.s. na celkovou částku včetně DPH
9 678 921,- Kč (bez DPH 7 999 109,- Kč). Smlouva zveřejněna v registru 8. 12. 2017
o S firmou BD Tech s.r.o. byla SOD podepsaná dne 15. 12. 2017 na celkovou částku včetně DPH
9 808 624,- Kč. Smlouva byla v registru smluv zveřejněna 19. 12. 2017. Jelikož banka z důvodu
časové tísně nemohla vyřídit firmě BD Tech s.r.o. do požadovaného termínu Bankovní záruku,
byl dne 29. 12. 2017 podepsán dodatek ke smlouvě č. 1, ve kterém došlo ke změně v čl. IV.
odst. 1 původní znění „ … zahájení stavebních prací: do 14 dnů od podpisu smlouvy“, nové
znění „ … zahájení stavebních prací: od 19. 1. 2018“
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Pro rok 2017 bylo na akci 13 005 165,68 Kč. Čerpáno bylo v roce 2017 celkem 727 425,49 Kč, z toho
vlastní zdroje 360 128,59 Kč.
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2. CHOVATELSKÉ FUNKCE ORGANIZACE
2. 1. ZH PÍSEK JAKO CHOVATELSKÉ ZAŘÍZENÍ
Hřebčince fungují po celou dobu s hlavní myšlenkou zajišťování plemenitby v zemi, ať již
formou přirozené plemenitby, nebo inseminace. Navíc poskytují celý komplex služeb určených pro
chovatele, „rozhýbávají“ celý proces zapouštění a následného odkupu samčí populace hříbat
narozených u soukromých chovatelů.
Lidé, kteří zde pracují, jsou jedněmi z posledních, kteří ovládají celý soubor dovedností
spojených nejen s ježděním jako takovým – to díky sportu svou popularitu dlouhodobě tolik neztrácí ale zejména jsou to dovednosti spojené s obsedáním a otahováním mladých koní a vůbec způsoby
zacházení spjaté s prací s chladnokrevníky.
Sportovní ježdění se stalo komerční záležitostí a lidí, kteří jsou schopni obsednout a naučit koně
základním dovednostem, stále více ubývá. Poptávka je po hotových produktech, kteří jsou ideálně
„oběhaní“ po závodech. Vytrácí se i klasické jezdecké dovednosti a klasické způsoby zacházení s koňmi.
Vše směřuje k alternativám, které, ač mnohdy postavené na působivých základech, ztrácejí funkčnost
v rukách amatérů. Polovojenský způsob tradičních přístupů ke koním měl svá odůvodnění a ve zpětné
vazbě na kvalitní hřebčinecký základ navazuje třeba Policie ČR.
Zemské hřebčince spravují a hospodaří s majetkem státu, proto je jejich podpora zcela logická.
To, že hřebčince navíc fungují v prostorách národní kulturní památky resp. kulturní památky, je na
jednu stranu věc, která přináší své výhody (například získání dotace na revitalizaci NKP z EU v rámci
IROP), na druhou stranu staví každou opravu, či investici do mnohem nákladnějších sfér, než je tomu
v jiných objektech, navíc, pod velice bedlivým dohledem a mnohdy nepříliš realistickým a praktickým
okem památkových ústavů.
To, že politické události v ČR na přelomu 80. a 90. let zcela změnily dosavadní vývoj v
hospodářské oblasti chovu koní a mimořádně rozšířily možnosti jejich soukromého vlastnictví je již
dnes historickým faktem. Tyto události společně otevřely podporu zakládání zájmových sdružení, na
která se převedly některé funkce zabezpečované do té doby státními organizacemi. Na základě procesu
deetatizace došlo k odstátnění i Státních plemenářských podniků a proběhla poměrně rychlá
privatizace některých jeho složek. Tím se v podstatě definitivně rozpadlo státní řízení chovu koní. Ze
stávajících hřebčínů a hřebčinců byly zprivatizovány například Napajedla, Albertovec, Netolice. Vývoj a
současná situace v chovu koní v jen potvrzuje pravdu známou již z dob Rakousko-Uherska a to, že
základní hřebčince a hřebčíny, které vždy určovaly a usměrňovaly kvalitu chovu koní v příslušném státě,
mají být ve státním vlastnictví. Jen jejich státní vlastnictví totiž zajistí zachování jednotného směřování
chovu koní z hlediska šlechtitelského cíle a programu, nepoznamenané osobními zájmy, preferencemi,
nebo momentálními nápady jednotlivců.
Hlavním úkolem hřebčinců bylo a je zajišťovat plemeníky pro zapouštění klisen v zemském
chovu u jednotlivých chovatelů. U koní stále zůstává jednou z rozhodujících metod plemenitby
přirozená plemenitba a zemské hřebčince umožňují prostřednictvím rozmístění hřebců na stanicích
v průběhu připouštěcího období jejich dosažitelnost pro chovatele. Zároveň státní podpora hřebčinců
umožňuje nákup kvalitních hřebců ze zemského chovu nebo případně kvalitních hřebců ze zahraničí a
jejich distribuci za přijatelné ceny bez snahy nadstandardního finančního zisku za jejich využívání. Tím
se zemské hřebčince liší od privátních držitelů hřebců, kteří na zapouštění klisen nebo případně na
prodeji spermatu profitují někdy úkor chovatelské veřejnosti. Navíc v případě zisku kvalitního
plemeníka nepodlehne první nabídce na prodej takového koně do zahraničí, což je v případě
soukromých držitelů hřebců většinou priorita.
Vysoké ceny skočného, nebo inseminačních dávek včetně doplatků za zabřezlou klisnu jsou
hlavní příčinou využívání nelicentovaných (neregistrovaných) hřebců a stále většího procenta výskytu
nežádoucích kříženců v chovu koní. Výskyt registrovaných koní s nejasným původem nebo po
nežádoucích hřebcích se v ČR v posledních 20 letech neustále zvyšuje a dosahuje v současnosti 30%
koní registrovaných v Ústřední evidenci koní.
Skutečností je i to, že zemské hřebčince plní svoje poslání napříč spektrem chovaných plemen
koní, umožňuje zapouštění klisen i takových plemen, která jsou málopočetná a prostorově rozptýlená.
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2. 2. REPRODUKCE ZH PÍSEK V ROCE 2017
PŘIROZENÁ PLEMENITBA
Počty zapuštěných klisen v rámci přirozené plemenitby ZH Písek 2011 - 2017
Hřebci přirozená plemenitba
Stanice
Písek
Celkem

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

199

152

132

131

132

131

160

11

11

21

9

21

9

25

210

163

153

140

153

140

185

V rámci přirozené plemenitby je úkolem Zemského hřebčince zajistit zejména vhodné
rozmístění plemenných hřebců, na smluvních připouštěcích stanicích. Tato praxe má význam u všech
plemen koní, u chladnokrevných plemen je však téměř nezastupitelná. Je velkou výhodou, že
v možnostech státní organizace je umístění plemeníků i do lokalit, které nejsou pro soukromé majitele
hřebců příliš lukrativní. Mnozí chovatelé i nadále upřednostňují přirozenou plemenitbu před
inseminací a vzhledem ke snaze vyhovět co nejširšímu spektru chovatelů a poskytnout jim co
nejschůdnější podmínky pro zapuštění jejich klisen, je spolupráce se staničáři i v dnešní době velice
důležitá.
V roce 2017 bylo na stanicích přirozené plemenitby včetně ZH Písek zapuštěno celkem 185
klisen. Mezi chladnokrevníky zapustil nejvíce klisen (12) norik 1155 VESPAN (Vesír x Schachen), který
stál na stanici Lomnice u paní Zuzany Juráňové a na této stanici bude působit i v roce 2018. Nejvíce
teplokrevných klisen (23) zapustil 1345 HEARTBREAK ZH (Heartbreaker x Darco) na stanici hřebců
Proseč po Křemešníkem u pana Zdeňka Hrnčíře. Také tento hřebec zůstane i v sezóně 2018 na svém
dosavadním působišti. V Proseči pod Křemešníkem začal 1345 HEARTBREAK ZH v roce 2016 po pauze
opět sportovat a dosáhl několika skvělých umístění. V roce 2016 to bylo například 2. místo v Ceně
města Písku, ST**, 5. místo na EY CUP GRAND PRIX CSI *** W OLOMOUC (CZE), 5. místo na MČR
mladých jezdců v Martinicích, skvělé 7. místo v GP 145 cm na EYCUP European Youngster Cup Jumping
v Šamoríně. V sezóně 2017 pokračoval ve výborných výsledcích například 4. místem na Hradišťku
(135cm), čistým výkonem na parkuru 145 při ESC Olomouc, a zejména svým dech beroucím výkonem
na MČR 2017 v Martinicích v kategorii seniorů. Nejen, že dosáhl výkonnosti T**, ale po třech náročných
kolech zůstal zatížen pouze třemi trestnými body za čas a získal fantastické 2. místo.
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Rozmístění plemenných hřebců na stanice přirozené plemenitby v roce 2017
Číslo
410
432
625
629
653
726
729
775
852
957
964
1045
1061
1063
1139
1155
1227
1228
1231
1334
1345
1437
1449
1557
1558
1573
1704
1706
1835
1957
2050
2201
2203
2318
2319
2320
2955

Jméno
Carol
Grantast -13
Orri Gepard
Fetyš
Vezír
Regent
Dir
Arlott
Bentey Kletečka
Phillip
Schifon
Comisar - K
Brynet
Korál
Przedswit Libor
Vespan
Nugát
Gambit
Przedswit Lionel
Direkt
Heartbreak ZH
Maral
Caro ZH
Crawfordastral
Galandro ZH
Gurgul Haidar
Sapér
Scheron
Patriot
Nerouš
Gulden ZH
Korbík
Šimon
Wendelín
Merlot
Brocco
Bošar

Smluvní stanice
Julie Žáková, Ludvíkov 127, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Tomáš Čásenský, Turovec 63, 391 56 Tábor - 4
Kateřina Husaříková, J. Žižky 731, 686 06 Uherské Hradiště
Pavel Komárek, Kubšice 80, 67176 Olbramovice
Václav Král, Soseň 36, 270 33 Jesenice u Rakovníka
Hanč Jiří, Těhul 11, 274 01 Slaný
Michal Orava, Zehuby 11,286 01 Čáslav
Radek Janda, Zdeslav 10, 340 15 Poleň
Pavlína Dlabolová, Mikulášovice 969, 407 79 Mikulášovice
Zdeňka Štěpánová, Podhora 6, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
Miroslav Balcárek, Fučíkova 253, 411 55, Terezín
Miroslav Balcárek, Fučíkova 253, 411 55 Terezín
Petr Novák, Staré Ondrůvky 34, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Libor Machala, pplk. Štěrby 957, 698 01 Veselí nad Moravou
Josef Richter, Janovice u Trutnova 542 34
Zuzana Juráňová, Ekofarma Lomnice, Lomnice 30, 793 02
Radek Janda, Zdeslav 10, 340 15 Poleň
Zdeněk Janda, Ostřetín 37, 330 41, Bezvěrov
Josef Vlach, Jetřichov 12, 549 83, Meziměstí
ZH Tlumačov, Dolní 115, 763 62 Tlumačov
Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem 4,393 01 Pelhřimov
Josef Vlach, Jetřichov 12, 549 83, Meziměstí
Jaroslav Rédl, Bernartice 84, 384 05 Stráž u Tachova
Libor Marek, Chodovlice 57, 411 15, Třebivlice
Stanislav Hošák, Komenského 73, 741 01 Nový Jičín
TIS Hucul Club, Na Zmrzlíku 34/1, 155 00 Praha 5
Ladislav Konvalinka, Bohy - Krašov 19, 331 41 Kralovice
Josef Hradec, Dolní Jelení 42, Holice
Ladislav Konvalinka, Bohy - Krašov 19, 331 41 Kralovice
Josef Hradec, Dolní Jelení 42, Holice
Dagmar Becáničová, Klatovská 174, 301 00 Plzeň
Tomáš Hubl, Horní Libochová, 597 51 Křižanov
Libor Bednář, Lišnice 19, 561 84 Líšnice
Luděk Musil, Tišnovská 45, 664 34 Kuřim
Radek Janda, Zdeslav 10, 340 15 Poleň
David Král, Melčany 161, 664 64 Dolní Kunice
Josef Vlach, Jetřichov 12, 549 83, Meziměstí
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Plemenní hřebci působící v inseminaci čerstvým spermatem v rámci ZH Písek v roce 2017
Hřebci inseminace 2017
1154 Quick Lauro Z
2049 Go-On T.S.
1492 Warness ZH
1583 Andiamo

19
83
32
25

14
49
27
22

%
73,68
59,04
84,38
88,00

1445 Streit

18

12

66,67

993 Midas

9

7

77,78

26
31
22
13
19
42
51

16
23
14
7
17
34
31

61,54
74,19
63,64
53,85
89,47
80,95
60,78

1053 Guidam Sohn

168

97

57,74

Celkem

558

370

66,31

Cizí u nás
2190 Iniesta
1001 Cassini's Son-T
2187 All Star
1029 Gss. Aversa
2115 Zaval v.h. Enkershof
2316 I'm Jaguar CS
2315 Capibara CS

Zapuštěné

Březí
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V roce 2017 působilo v inseminaci čerstvým spermatem v ZH Písek celkem 14 plemeníků a i
přes pozdější příjezd (1. 4. 2017) jednoznačně nejvíc klisen (168) zapustil 1053 GUIDAM SOHN (Guidam
x Zeus). Impozantního ryzáka, kterého do ZH Písek zapůjčil Team Nijhof (Holandsko), budou mít
chovatelé k dispozici až do konce připouštěcí sezóny 2018. Druhým nejúspěšnějším (83 klisen) byl 2049
GO-ON T. S. (Corlensky G x Air Jordan Z). 2049 GO-ON T. S. dosáhl v sezóně 2018 výkonnosti S** a své
úspěšné působení v chovatelském cyklu KMK zakončil ziskem třetího místa ve finále šestiletých hřebců
a valachů. Jeho první potomci se narodili v roce 2016 a po svém otci dědí nejen výrazné bílé odznaky,
ale ve většině případů i zcela mimořádnou mechaniku pohybu.
Jako třetí skončil v počtu zapuštěných klisen 2315 CAPIBARA, který na to, že působil pouze
v rámci plemenné knihy CS, chovatele skutečně zaujal. Holštýn 2315 CAPIBARA byl předvybrán pro PK
ČT a zvítězil na Výběru hřebců do plemenitby pro PK CS 2016. V Zemském hřebčinci Písek v sezóně
2017 zapustil 51 klisen a zároveň se zúčastnil 70denního testu, kde získal nejvyšší průměrnou známku
za skok ve volnosti 9,1 a vysoké hodnocení 8,9 za zkoušku pod sedlem. Potomek Clarcona obdržel také
nejvyšší hodnocení i od obou zkušebních jezdců. Tento sebejistý mladý hřebec vyniká mechanikou
pohybu v klusu a především ve cvalu a obdivuhodným nadáním jak spolupracovat s jezdcem. V sezóně
2018 bude chovatelům k dispozici prostřednictvím dávek čerstvého spermatu a zároveň se bude
sportovně testován v chovatelských soutěžích pro mladé koně. Stejným způsobem bude v ZH Písek
působit i druhý čerstvý absolvent 70denního testu 2316 I'M JAGUAR (I'm Special de Muze x Burggraaf).
Ten v rámci plemenné knihy CS zapustil 42 klisen s velmi vysokou březostí, téměř 81%.
Své stabilní chovatelské příznivce neztrácejí 1001 CASSINI’S SON-T (Cassini I x Lorenz), který
zapustil 31 klisen s březostí přes 74% a 1942 WARNESS ZH (Warrant x Larino) (32 klisen s březostí více,
než 84%). 1942 WARNESS ZH sezóně 2017 dosáhl výkonnosti ST**, v základním kole vždy bez trestných
bodů. Byl i oporou Jihočeského družstva na letošním MČR v Martinicích, kde teamové konto opět
nezatížil ani jedním trestným bodem.
Pro zástupce plemenných knih ČSP a WPBr bude i nadále k dispozici 2115 ZAVAL V. H.
ENKERSHOF, mladý hřebec patřící k sekci NWR v holandské PK pro velšská plemena pony, kob a WPBr.
Jedná se o speciální skupinu WPBr, kde kromě velšské krve (sekce A a B) mohou mít zvířata v původu
už pouze anglického nebo arabského plnokrevníka.
2115 ZAVAL má 48,14% registrované velšské krve, zbytek tvoří plnokrevná anglická nebo arabská krev.
Představuje prototyp moderního jezdeckého ponyho s KVH 147 cm. Disponuje vynikající mechanikou
pohybu.
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2. 3. CHOVATELSKÉ AKCE ZH Písek s.p.o.
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2. 4. TESTAČNÍ ODCHOVNY
Hříbárna Nový Dvůr
Státní hříbárna Nový Dvůr byla za účelem odchovu hřebečků ze zemského chovu zřízena
rakousko-uherskou monarchií jako jedna z prvních již v roce 1878. Důvodem bylo rozdělení rakouské
říše v roce 1867 na víceméně autonomní část rakouskou (předlitavskou) a uherskou (zalitavskou), takže
hřebčince korunní země české již měly téměř zcela omezenou možnost získávání plemenných hřebců
z maďarských státních hřebčínů a hřebčíny Radovec a Piber nebyly schopny zajistit potřebný počet
vhodných plemeníků pro zemský chov a nákup hřebců v cizině byl velmi nákladný. Hřebčinecká zpráva
zde zahájila provoz 1. 10. 1878 a prvý ročník hřebečků byl zahájen v roce 1879. Odchovné podmínky v
zemském chovu totiž doposud nebyly utěšené a proto racionální stádový, pastevní odchov se jevil
naprosto nutným. Rytmistr Gassebner ve své zprávě z roku 1892 hodnotí hříbárnu Nový Dvůr jako
zdařilý objekt působící velmi dobrým dojmem. Již v roce 1882 se zúčastnila tato nedávno založená
státní hříbárna velké výstavy ve Vídni, kde získala první ocenění. Hřebečkové zde byli označováni
výžehem N P (Neuhof Písek) a bylo jim přezdíváno „novodvoráci“. Hřebečky nakupoval osobně již
zmiňovaný plk. Schwarzl, který kladl důraz na mohutnost jejich matek, aby kalibr těchto budoucích
teplokrevných plemeníků čelil vymáhanému silnému nástupu koní chladnokrevných. Celkové
podmínky se ukázaly být pro zdárný odchov hřebečků velmi příhodné. Svědčí to tak mimochodem o
vysoké fundovanosti tehdejších odborných úředníků, kteří neomylně vybrali tuto lokalitu údajně po
zhlédnutí a přezkoumání asi stovky různých potenciálních umístění. V letech 1903 - 1907 byli na
novodvorských pastvinách odchovávány skupiny hřebečků ze státních hřebčínů Rakouska – Uherska a
bylo jednoznačně prokázáno, že jsou především v kostře mnohem lépe vyvinuti než jejich vrstevníci
odchováváni v domovských hřebčínech. Činnost této hříbárny měla zdárné účinky pro zvelebovací
proces chovu koní a má jej dodnes. Provoz hříbárny Nový Dvůr byl do roku 1918 spravován velitelstvím
hřebčince Písku (rovněž personál hříbárny byl tehdy vojenský), poté byla od roku pravděpodobně 1925
pod vlastním vedením osamostatněna, aby následně po druhé světové válce byla roku 1948 zařazena
pod správu píseckého hřebčince. Půdní, klimatické a další přírodní podmínky jsou zde velmi vhodné
pro zdárný odchov hřebečků, jejich růst, vývin a sílu kostry. Za více než 130 – letou historii bylo ze
zdejších odchovanců přes 2.750 zařazeno za zemské plemeníky. Historickou odbočkou může být
zajímavost, že hříbárna Nový Dvůr zažila svůj velký den v úterý 3. září 1888. Tehdy poctil svojí osobní
návštěvou (či snad inspekcí) zdejší zařízení osobně císař a král František Josef I. Hřebčinec ve Švantlově
Dvoře nebyl zrovna v nejlepším stavu a tak objekt v Novém Dvoře byl jistě mnohem vzhlednější. Císař,
který byl nejen dobrým jezdcem, ale i znalcem chovu koní si přes nepřízeň počasí nechal předvést všech
150 hřebečků a vyjádřil veliteli hřebčince rytmistru Ignatzi Kumpfovi nejvyšší spokojenost nad úrovní a
stavem odchovávaných hřebečků (Nejvyšší spokojenost z úst panovníka znamenala zároveň udělení
vysokého důstojnického vyznamenání Signum Laudis).
Současnost
V současné době hříbárna Nový dvůr pokračuje ve své původní (nikdy nepřerušené) činnosti a je dle
šlechtitelských programů v chovu koní Testační odchovnou pro hřebečky plemen český teplokrevník,
slovenský teplokrevník a kůň Kinských. Dále slouží při volné kapacitě k odchovu hřebečků soukromých
chovatelů.
Hříbárna Humňany
Zvýšená potřeba zemských plemeníků po zdecimování 1. světovou válkou si vyžadovala zvětšení
kapacit, a to i proto, že hříbárna Nový Dvůr (1878) byla nucena odchovávat po první světové válce i
hřebečky chladnokrevné.
K trvalému zvětšení kapacit odchovny hřebečků došlo až po skončení 2. světové války, kdy byl v roce
1946 na základě dekretů o zabavení nacistického majetku získán objekt Humňany u Ražic. Zde byla v
roce 1947 – 1948 dokončena velmi účelně zbudovaná dvoudílná hříbárna, která slouží svému účelu
dodnes.

18

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel: 382 214 121
e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz
HODNOCENÍ HŘEBEČKŮ V TESTAČNÍCH ODCHOVNÁCH
Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vlastní
hodnocení provádí hodnotitelé určení chovatelskou komisí. Komisi určuje na návrh chovatelské sekce
předsednictvo SCHČT.
Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků
splňující růstový standard, bez zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31. října ve
stáří 5-9 měsíců. Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT jednoho
ročníku, aby mohl býti test zahájen.
Hodnocení se provádí
o
u odstávčat po ukončení naskladnění
Posuzuje se
- vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu
- mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu
Hodnotí se dvěma známkami 1 - 10.
o
u hřebečků ve stáří 1 a 2 roky před zahájením a po ukončení pastevního období
Posuzuje se
- vzrůst podle růstových standardů, tělesný rámec, korektnost a pravidelnost pohybu na tvrdém
podkladu
- mechanika pohybu v klusu a překonávání překážek
- dle plánku v příloze 1 ZŘ
překážka je vysoká:
jednoletý ročník - 60-80 cm
dvouletý ročník - 100 cm
Hodnotí se dvěma známkami 1 - 10.
o
u hřebečků tříletého ročníku před zahájením pastevního období
Hodnocení: viz Základní zkouška výkonnosti hřebců.
Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané Provozním řádem.
Trvání testu je 900 až 960 dní. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, kterou provádí
tříletý ročník.
Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionálně nebo je vyřazen po úhynu.
ZZV PRO TŘÍLETÉ HŘEBCE ODCHOVANÉ V TESTAČNÍCH ODCHOVNÁCH
Základní zkoušky výkonnosti hřebců v testačních odchovnách organizuje oprávněná osoba provozující
testační odchovnu.
Hodnotitelská komise je nejméně 3členná, její složení na návrh chovatelské komise schvaluje předseda
SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Členy mohou být členové: RPK, ČJF, členové SCHČT a
hodnotitelé.
Hodnocení je stejné jako při zkoušce pod sedlem u klisen a je doplněno o známky:
- za plemenný typ a pohlavní výraz 1 známkou
- za stavbu těla - hodnocení se provádí na tvrdém podkladu 1 známkou
- za výcvik dle metodiky uvedené v ŠP
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.
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ZKOUŠKA POD SEDLEM:
Požadavky:
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm - příloha 1 ZŘ
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti - úloha viz. příloha 2 ZŘ
3) Kavaletová řada - příloha 1 ZŘ
4) Postupová řada - příloha 1 ZŘ
Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. Klisna
nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo
shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů
Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při
zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže,
martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce
ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny
Hodnotí se: - mechanika pohybu při drezurní úloze
- vrozené schopnosti
- pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky
- skokové vlohy
- připravenost
Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.
ZZV 2017 se zúčastnili tito teplokrevní hřebci:
Číslo
17/303
11/867
1/362
17/304
18/440
24/365
1/361
39/758
26/493
17/302
43/664
24/378
27/429
17/307
17/306

Jméno
Arest
Arbecco JJ
Voldemort
Pirin
Guiro
Pinot Nero
Valentino
Cortez
Guinness
My Hellboy
Timián
Dragoun
Quick Lorin
Solomon
Cyrius

80/375
80/504
80/464

Girro
Caracaz
Mauricius Kinský

Výsledek zkoušky
Vyřazen
8,43
8,25
8,2
8,2
7,99
7,75
7,74
7,74
7,73
7,63
7,61
7,54
7,44
7,19
7,68
8,13
7,98

Zařazen do testu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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ZZV 2017 se zúčastnili tito chladnokrevní hřebci:
Číslo

Jméno

Výsledek zkoušky

Zařazen do testu

20/957
61/606
55/840
53/725
20/953
49/489
49/490
59/252
13/981
54/59

KUBA
AZIM
BARO
BONNY
BON-BON
IVAN
IVOŠ
SAM
VENOUŠ
BRYNER

8,45
8,15
8,56
8,23
7,84
7,77
7,56
úhyn
8,54
8,36

Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne

70denní test 2017
17. července proběhl v Zemském hřebčinci Písek výběr hřebců do 70denního testu. Komisi,
která pracovala ve složení: předseda - Václav Štěrba, členové komise - Doc. Ing. Iva Jiskrová, CSc.,
Miloslav Perníček a MVDr. Josef Lysák bylo předvedeno celkem deset hřebců:
1) 54/988 Cadillac (1321 Catango HT x 2745 Oscar), chovatel a majitel ZH Tlumačov s.p.o.
2) 54/987 Cannor (1850 Cannavaro x 814 Catango Z), chovatel a majitel ZH Tlumačov s.p.o.
3) 2315 Capibara (Clarcon x Canto), chovatel: Christiansen Hans-Friedr., DEU, majitel: Team
Nijhof, Kulsdom, NDL, pronajímatel: ZH Písek s.p.o.
4) 2345 Carlos (Cheetano x Landius), chovatel a majitel Uwe Hercher, DEU, pronajímatel: ZH
Tlumačov s.p.o.
5) 67/85 Cody (1850 Cannavaro x Silvio II), chovatel: Mahušková Šárka, Jakubčovice nad Odrou,
majitel: ZH Tlumačov s.p.o.
6) 69/163 Cornet Cassini HF (1605 Cascar x Corlensky G), chovatel: Fiala Aleš, Velké Hoštice,
majitel: ZH Tlumačov s.p.o.
7) 45/649 Gaboo M (1053 Guidam Sohn x 412 Ermitaž), chovatel: Maksa Michal, Nepoměřice,
majitel: Bc. Votavová Šárka, Kralupy nad Vltavou, pronajímatel: INSPRAV, spol. s r.o.
8) 16/948 Galen (1053 Guidam Sohn x 2805 Le Patron), chovatel a majitel: Hrnčíř Zdeněk, Proseč
pod Křemešníkem
9) 18/440 Guiro (1053 Guidam Sohn x Kojak), chovatel: Ing. Žlábek Ivan, Cejsice, majitel: ZH Písek
s.p.o.
10) 2316 I’m Jaguar (I’m Special de Muze x Burggraaf), chovatel a majitel: Team Nijhof, Kulsdom,
NDL, pronajímatel: ZH Písek s.p.o.
Z naskladněných hřebců byli tři potomci plemeníka 1053 Guidam Sohn (Guidam), který v
připouštěcí sezóně 2017 a 2018 působí v ZH Písek. Dva potomky v testu má v Tlumačově dříve působící
1850 Cannavaro (Cannavaros). Sedm hřebců bylo odchováno v Čechách. Mezi naskladněnými byli i tři
plemenní hřebci, 2345 Carlos (Cheetano), který byl pro rok 2017 držitelem prémie v rámci plemenné
knihy ČT a dva držitelé oprávnění k plemenitbě v rámci plemenné knihy CS 2315 Capibara (Clarcon),
který v roce 2016 zvítězil na körungu CS v Měticích a I’m Jaguar (I’m Special de Muze).
Kontrolní den proběh 17. srpna a ve středu 20. září se v Zemském hřebčinci Písek uskutečnily
závěrečné zkoušky výkonnosti v 70denním testu v rámci plemenné knihy ČT. Komise byla ve složení:
Václav Štěrba, Doc. Ing. Iva Jiskrová, CSc., Miloslav Perníček, MVDr. Josef Lysák a Ing. Leopold Mamica.
Jako testační jezdci byli osloveni Václav Horký a Mgr. Michala Hanuščinová.
Všech deset hřebců, kteří byli do testu naskladněni, se zúčastnilo i závěrečné zkoušky a úspěšně
ji dokončilo.
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V souhrnu nejvyšší ohodnocení 8,41 obdržel 54/988 Cadillac, následován 2315 Capibara s 8,17
body. 8,07 obdržel další zástupce Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o., 54/987 Cannor.
II. PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ DO PLEMENITBY ČT
(HŘEBCI ROČNÍK 2015)
HEROUTICE 10. - 11. listopadu 2017
Bilance dvouletých hřebců, kteří zastupovali ZH Písek
91/48 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ, nar. 11. 4. 2014 ČT, po otci 1942 Warness ZH z matky po Apoleon
Timpex, chovatel Ing. Štěrba, Písek, majitel Zemský hřebčinec Písek s.p.o. Hřebec byl vybrán.
CANNON REUVEKAMP´S Z, nar. 27. 3. 2015 Z po otci Cornet Obolensky z matky po Guidam, chovatel
Reuvekamp B.J.M., Oudedalfserweg, majitel Reuvekamp B.J.M., Oudedalfserweg & Team Nijhof,
pronajímatel Zemský hřebčinec Písek s.p.o. Hřebec byl vybrán.
90/168 CÉSAR, nar. 30. 4. 2015 ČT po otci 1867 Przedswit Jung z matky po 2609 Przedswit Klam,
chovatel Marek Richter, Janovice, majitel Zemský hřebčinec Písek s.p.o. Hřebec byl vybrán.
91/114 COLORADO, nar. 1. 6. 2015 ČT po otci 1985 Granturo z matky po 2997 Aristo Z, chovatel a
majitel Zemský hřebčinec Písek s.p.o. Hřebec nebyl vybrán.
VÝBĚR HŘEBCŮ DO PLEMENITBY SLOVENSKÉHO TEPLOKREVNÍKA V ČR 2017
V Mněticích se ve dnech 17. – 18. listopadu 2017 uskutečnil 17. ročník Výběru hřebců do plemenitby
PK CS.
Bilance dvouletých hřebců, kteří zastupovali ZH Písek
91/48 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ, nar. 11. 4. 2014 ČT, po otci 1942 Warness ZH z matky po Apoleon
Timpex, chovatel Ing. Štěrba, Písek, majitel Zemský hřebčinec Písek s.p.o. Hřebec nebyl vybrán.
90/168 CÉSAR, nar. 30. 4. 2015 ČT po otci 1867 Przedswit Jung z matky po 2609 Przedswit Klam,
chovatel Marek Richter, Janovice, majitel Zemský hřebčinec Písek s.p.o. byl hodnocen jako velmi zdařilý
produkt kmene Przedswit, impozantní hřebec vyniká exteriérem a silou kostry, kvalitním pohybem i
skokem. Hřebec byl vybrán.
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3. EKONOMIKA ORGANIZACE
3. 1. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE A INVESTICE
Rozbor činnosti a hospodaření organizace s uvedením hlavních řešených problémů v roce 2017,
včetně jiné činnosti:
ZH Písek vlastní 186 kusů neobchodovatelných akcií v hodnotě 1 860 000,-Kč, ke kterým je vytvořena
účetní opravná položka ve výši 99%.
Čerpání investičních prostředků v roce 2017
PO ZH Písek – 129V022002060 Dopravní prostředky na přepravu lidí a zvířat 2017 4 100 000,- čerpáno
358 443,87 (Osobní automobil)
Zůstatek 3 741 556, 13- Kč (nákladní speciál na přepravu koní – termín dodání září 2018)
PO ZH Písek – 129V022002058 – Nákup pozemků
2017 6 691 840,- čerpáno 5 969 645,- (0,87 ha - 453 476,- Kč, 0,003845 ha – 124 329,-Kč, 12,4954 ha
- 5 391 840,- Kč)
Zůstatek 722 195,- Kč
PO ZH Písek – 129V022002052 Stroje a zařízení
2017 3 625 689,- čerpáno 2 748 631,74 Kč
Secí stroj 970 000,-Kč
Traktor Snapper 82 631,74 Kč
Brány luční 50 000,středový shrnovač píce 390 000,- Kč
Tažná balička 377 000,- Kč
Lis s variabilní komorou 879 000,-Kč
Zůstatek 877 057, 26 Kč
Největší opravy:
- V roce 2017 proběhla oprava Vodovodu v areálu Humňany při celkové nutné rekonstrukci,
částka 800 tis. Kč.
- Kompletní oprava stáje marodka v areálu Humňany, částka 1 mil. Kč.
- Oprava oplocení pastvy v areálu Nový Dvůr, částka 500 tis. Kč.
Naší organizaci nebyl uložen žádný odvod za rok 2017.
Stručné hodnocení tvorby výkonů:
V roce 2017 byly ze základního stáda prodány 2 klisny, jedno hříbě a dva vyřazení hřebci. Dále bylo
prodáno osm chladnokrevných koní po absolvování ZZV v celkové hodnotě 341 323,- Kč.
Teplokrevných koní po absolvování ZZV bylo prodáno 12 v celkové hodnotě 696 932,- Kč. Jako
sportovní koně byli prodáni jeden sedmiletý za 231 405,- Kč a jeden 5letý za 142 050,-Kč.
Do zemí Evropské unie byli prodáni koně za 823 088 Kč.
Tržby z prodeje zemědělských přebytků
Pšenice: 769 038,65 Kč
Ječmen: 164 079 Kč
Oves: 535 679,59 Kč
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3. 2. ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platby a ostatní platby za provedenou práci
 Schválený rozpočet na rok 2017 byl 11 645 727,- Kč, na počet zaměstnanců 36
 Změny v roce 2017 – schválení jednoho zaměstnance navíc z důvodu realizace
projektu IROP + částky ve výši 345 600,- Kč
 Z důvodu tarifního zvýšení platů od 1. 7. 2017 byl rozpočet na rok 2017 navýšen o
částku 321 785,- Kč
 Z důvodu tarifního zvýšení platů od 1. 11. 2017 byl rozpočet na rok 2017 navýšen o
částku 164 936,- Kč
 Skutečně bylo čerpáno z rozpočtu 12 332 718,- Kč z toho:
Účel čerpání

Kč

Platy

11 645 303,-

Náhrady pracovní neschopnost

44 144,-

OON:

643 271,-

Obsazení pracovních míst v roce 2017 bylo ovlivněno:
 Pracovní poměry na plný úvazek k 31. 12. 2017 – 34 zaměstnanců z toho 2 zaměstnanci na
0,875 úvazek, 1 zaměstnanec 0,75 úvazek, 1 zaměstnanec 0,5 úvazek a 1 zaměstnanec v rámci
projektu IROP.
 V průběhu roku nastoupilo 7 nových zaměstnanců, 7 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo
 Tři pracovní místa jsou neobsazená z důvodu – nedostatek kvalitních zájemců
Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku včetně prostředků na
spolufinancování projektů společných s EU, vyhodnocení záměrů investičního programu, dodržování
lhůt výstavby a rozpočtových nákladů
3. 3. PŘEHLED O PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PODPORÁCH
Přijatý příspěvek na provoz v roce 2017 byl stanoven ve výši 20 761 940,- Kč
Přehled o stavu účtu 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů k 31. 12. 2017
návazně na přijaté příspěvky na provoz kapitoly MZe včetně zdůvodnění rozdílu mezi stavem výše
uvedeného účtu a výší čerpaných příspěvků na provoz z rozpočtu kapitoly 329 – MZe v roce 2017
Přehled o stavu účtu 671 k 31. 12. 2017

Provozní výnosy
Čerpání fondů dlouhodobého majetku
Dotace SZIF
Dotace IROP

Kč
20 761 940,165 337,3 819 877,32
367 298, 20

24

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel: 382 214 121
e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz
3. 4. VYČÍSLENÍ A ZHODNOCENÍ VÝDAJŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
Zahraniční cesty jsou realizované z důvodu udržování partnerských vztahů s renomovanými
chovatelskými subjekty v chovatelsky vyspělých zemích. Tyto cesty jsou navíc motivovány zejména
snahou o získání kvalitního plemenného materiálu ze zahraničí
Cíl cesty
Datum
Počet zaměstnanců
Holandsko
31.1.-3.2.
3
Holandsko
9.2.-12.2.
1
Holandsko
7.4.-9.4.
2
NSR - Redefin
24.7.-25.7.
1
Holandsko - Lochem
20.8.-22.8.
3
NSR - Redefin
8.9.-11.9.
6
Holandsko
20.9.-23.9.
2
NSR - Neumünstr
2.11.-3.11.
1
Celkové výdaje na zahraniční cesty za rok 2017 činí 76 832,08 Kč.

Náklady na cestu
15 847,23
7 530,47
5 584,46
2 049,07
7 343,43
27 068,68
7 696,15
3 712,59

Zálohové platby
Žádné zálohové platby na dodávky a práce investičního i neinvestičního charakteru nebyly. Zálohové
platby jsou pouze na dodávky energií.
3. 5. STAV ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2017
Stav závazků k 31. 12. 2017 je ve výši
335 934,54 Kč
Z toho:
- vyúčtování služeb nájemníkům splatných v lednu 2017 (přeplatky)
20 596,- Kč
- Nevyplacené nájemné za pozemky uložené do úschovny u advokáta JUDr. Václava Kaliny
z důvodu úmrtí
(nevyzvednutí platby je současně vedeno na pohledávkách)
861,- Kč
- Závazky z dodavatelských faktur splatné v roce 2018
314 477,54 Kč

Stav pohledávek k 31. 12. 2017 ve výši
Z toho:
-

Neuhrazené odběratelské faktury ve výši
Nadměrný odpočet DPH za měsíce 11 a 12/2017
Nadměrný odpočet zelená nafta za měsíce 11 a 12/2017
SZIF Rozhodnutí s platbou v roce 2018
Insolvenční řízení s nájemníkem, doúčtování 30 % úroků

2 459 783,46 Kč

1 331 518,66 Kč
627 106,- Kč
23 653,- Kč
347 353,20 Kč
130 152,30 Kč

3. 6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK)
Výsledek hospodaření je zisk ve výši 1 555 359,90 Kč z hlavní činnosti ve výši 1 456 426,61 Kč a ve výši
98 933,29 Kč z vedlejší činnosti.
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3. 7. ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2017
1. Vnitřní kontrolní systém v Zemském hřebčinci Písek s. p. o.
Organizace nemá z kapacitních důvodů zřízeno oddělení vnitřního auditu. Vnitřní audit je v organizace
prováděn na základě Směrnice pro vnitřní kontrolní systém ZH Písek. Tato směrnice je zpracována na
základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
Podle tohoto zákona je ZH Písek orgánem veřejné zprávy a současně účetní jednotkou podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Dále je kontrolovanou osobou, protože hospodaří
s veřejnými prostředky a je financován z veřejné finanční podpory. Dále je kontrolním orgánem podle
zákona o finanční kontrole a je povinen vykonávat vnitřní finanční kontrolu v rámci svých řídících a
kontrolních pravomocí. Nakonec je příjemcem veřejné podpory jako příjemce dotací a přechodných
výpomocí ze státního rozpočtu.
Operační postupy při průběžné a následné řídící kontrole:
Průběžná kontrola se zaměřuje na probíhající operace. Jejím úkolem je zjistit, zda operace probíhají
v souladu se stanoveným cílem.
Následná kontrola je zaměřena na konečný výsledek operace, nebo následné prověřování vybraných
operací po jejich konečném vyúčtování.
Průběžnou a následnou řídící kontrolou je zajištěna kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle
zákona o finanční kontrole. Je-li zjištěno nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, neefektivní,
či neúčelné vynaložení těchto prostředků, nebo je v rozporu s právními předpisy, zjištění je písemně
oznámeno řediteli ZH Písek, který je povinen přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
2. Daňová kontrola
Dne 23. 3. 2017 byla Protokolem č. j. 581106/17/2200-31473-304765 zahájena daňová kontrola podle
§ 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.
Předmět kontroly jsou prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2014, 2015 prostřednictvím
Ministerstva zemědělství na základě:
- Rozhodnutí reg. č. 24782/2014-MZE-12143 o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2014. Celková
výše dotace 15 500 000,- Kč.
- Rozhodnutí reg. č. 849/2014-172500Sý o poskytnutí dotace ze dne 12. 12. 2014, celková výše
dotace 644 953,- Kč.
- Rozhodnutí reg. č. 11025/2015-MZE-12141 o poskytnutí dotace ze dne 5. 3. 2015. Celková výše
dotace 20 000 000,- Kč.
- Rozhodnutí reg. č. 862/2015-17250Sý o poskytnutí dotace ze dne 9. 12. 2015. Celková výše
dotace 750 586,- Kč.
Dne 5. 9. 2017 byl sepsán Protokol o projednání Zprávy o daňové kontrole. U výše uvedených
Rozhodnutí byly kontrolovány skutečnosti rozhodné pro případné stanovení povinnosti odvodu za
porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
v platném znění u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva
zemědělství v roce 2014 a 2015.
Skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu nebyly zjištěny.
3. Veřejnosprávní kontrola
Dne 11. 7. 2017 byla podle § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění, zahájena
veřejnosprávní kontrola VSK/2017/12-10011.
Kontrolované období rok 2016 a 1. pololetí roku 2017.
Termín kontroly: 11. 7. 2017 až 31. 10. 2017
Předmět kontroly: Ověření nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému, včetně hospodaření
podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.
Shrnutí výsledku kontroly:
ZH Písek byla uložena nápravná opatření a doporučení. Sankce, pokuta nebo odvod však uložen nebyl.
Jiné finanční, veřejnosprávní či daňové kontroly ve sledovaném období neproběhly.
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3. 8. ROSTLINNÁ VÝROBA
Obhospodařované plochy v roce 2017
Plodina/využití
Pšenice
Ječmen
Oves
Louky
Pastviny

ha
60,69
47,57
51,3
103,13
56,89

Výnosy obilovin:
Plodina
pšenice
ječmen
oves
celkem

Seno, senáž, sláma:
Seno*
3260,4

Sklady
1610
1170
2045
4825

Výkup
560
560

Senáž*
2223

Celkem

ha

ha výnos

1610
1730
2045
5385

60,69
47,57
39,28
147,54

26,53
36,37
52,06
36,4

Sláma*
3980

* tun v čisté váze

Produkce objemných krmiv vyrobena v dostatečném množství. Celková produkce rostlinných výrobků
ovlivněna nedostatkem srážek v průběhu vegetačního období. Ozimé obiloviny pro sklizeň 2018 zasety
v agrotechnické lhůtě a kvalitně, díky pořízení nového, secího stroje. Veškeré travní porosty včetně
pastvin sklizeny dle podmínek daných pro udržování platnou normou pro čerpání dotačních titulů EU.
Nedostatky, které provázejí rostlinnou výrobu: neustálé ničení travních a obilných porostů černou
zvěří.
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Příloha 1 – STAVY KONÍ
Chovné kategorie koní k 31. 12. 2017
Kategorie koní
10/772
Hříbata narozená do 6měsíců
10/777
Hříbata vlastní (6měsíců - 2,5 roku)
10/765
Výcvik vlastní od 2,5 do zařazení
10/769
Koně k prodeji
10/770
Rezervní stáj
10/776
Hříbata vlastní u cizích
10/778
Hříbata v testaci do 2,5 roku
10/761
Výcvik test od 2,5 roku
10/752
70denní test (vlastní)
10/756
Hřebci doma
10/757
Hřebci stanice
10/754
Hřebci inseminace
10/763
Zboží
10/760
Klisny
10/767
Koně vlastní u cizích
Celkem
Poznámky:

Počáteční stav
0
12
0
11
0
0
33
0
0
15
31
5
0
8
1

příjem výdej konečný stav
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
1
14
0
1
30
2
0
7
0
0
0
0
0
8
1
2
0
114

Hříbata narozená do 6měsíců – hříbata narozená z chovu ZH Písek s.p.o.
Hříbata vlastní (6měsíců - 2,5 roku) - hříbata zakoupená do TO hříbárna Nový Dvůr u Písku
Výcvik vlastní od 2,5 do zařazení
Koně k prodeji – Koně po absolvování ZZV bez zařazení do plemenitby
Rezervní stáj
Hříbata vlastní u cizích
Hříbata v testaci do 2,5 roku - hříbata zařazená do TO hříbárna Nový Dvůr u Písku
Výcvik test od 2,5 roku – hřebci ve výcviku ke složení ZZV
70denní test (vlastní) – předvybraní hřebci v 70denním testu
Hřebci doma – zařazení hřebci působící v ZH Písek s.p.o.
Hřebci stanice – hřebci v majetku ZH Písek s.p.o. působící na smluvních připouštěcích stanicích
Hřebci inseminace – hřebci působící v rámci inseminační stanice ZH Písek s.p.o.

Kategorie koní
10/774 Hříbata do 1,5 roku
10/768 Výcvik od 1,5 rok
10/769 Koně k prodeji
10/770 Rezervní stáj
10/771 Hříbata test do 1,5 roku
10/773 výcvik test nad 1,5 roku
Celkem

Humňany
poč. stav příjem
výdej
0
0
3
0
7
1
0
0
22
0
0
0

Konečný stav
0
1
0
0
0
0

0
2
8
0
22
0
32
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Kategorie koní
10/780 Hříbata cizí test do 2,5 roku
10/762 Výcvik cizí test od 2,5 roku
10/758 Koně cizí ostatní
10/753 70denní test cizí
10/764 Koně předvýběr
10/759 Hřebci cizí stanice Písek
10/766 Klisny na připuštění
Celkem
Poznámky:

Koně cizí - podrozvaha
Počáteční stav
příjem
2
0
7
0
1
7
0

výdej
0
0
0
0
0
0
0

konečný stav
0
0
1
0
0
0
0

2
0
6
0
1
7
0
16

Hříbata cizí test do 2,5 roku – koně v soukromém majetku zařazení do TO hříbárna Nový Dvůr u Písku
Výcvik cizí test od 2,5 roku – koně v soukromém majetku absolvující výcvik ukončený ZZV
70denní test cizí – hřebci v soukromém majetku absolvující 70denní test
Koně předvýběr – hřebci zapůjčení pro absolvování předvýběru do plemenitby na základě smlouvy
Hřebci cizí stanice Písek – hřebci působící v ZH Písek na základě smluvního vztahu
Narozená a nakoupená hříbata 2015 – 2017
Rok
Narozená
Chladnokrevná
Nakoupená
Teplokrevná
Celkem

2015
3
11
17
31

2016
2
12
12
26

2017
5
9
12
26

Úhyny, utracení a nutné porážky
Rok
Úhyny a utracení

2015

2016

2017

5

3

6
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Příloha 2 Pozemky pronajaté v roce 2017
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Příloha 3 Rozvaha
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Příloha 4 výkaz zisku a ztráty
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