
80 let se Svazem chovatelů českého teplokrevníka 

Vážení chovatelé, členové a příznivci českého teplokrevníka,  

možná se vám toto číslo bude zdát nesmyslné, ale je skutečné. Jde o součet let, které dosavadní 

složení předsednictva SCHČT strávilo v jednotlivých funkcích (M. Perníček 2001-2016, K. Růžička 

2001-2016, M. Kubištová 2004-2016, V. Boušková 2006-2016, F. Srnec 2014-2016, J. Kincl 2002-2016, 

J. Rédl 2011-2016, ing. H. Civišová 2011-2016, MVDr. J. Lysák 2011-2016). Jsme lidé, kteří pracovali a 

dělali službu vám, chovatelům českého teplokrevníka, členům SCHČT, vyšlapávali cestičky 

k ministerským úředníkům, hájili práva chovatelů koní českého teplokrevníka, žádali o každou korunu 

navíc a výhody ve prospěch koní a jejich chovatelů, organizovali chovatelské akce, zabezpečovali 

řádný chod svazu, starali se o dostatečnou informovanost chovatelů, o propagaci chovu, svazu i 

samotného koně plemene český teplokrevník, snažili jsme se vytvořit pro lidi, kteří nám důvěřují, 

příjemné a milé prostředí a odměňovat je za jejich neúnavnou a tvrdou práci, jakou chov koní 

bezesporu je, ale především jsme společně tvořili tým lidí, kteří se na sebe mohou spolehnout, 

navzájem si dokáží pomoci, dělají tuto práci rádi a ochotně a i s vyhlídkou trestně-právní 

odpovědnosti nám nezáleželo na obětovaném čase a na financích, které z toho nejsou a nikdy nebyly. 

Naší jedinou odměnou byla spokojenost vás členů a chovatelů, příjemné chvilky s přáteli od koní při 

společných setkáních, třeba i menší pochvala, anebo když se dílo podařilo. 

Jsem členkou předsednictva 10 let, od počátku zastávám funkci v propagační a marketingové komisi, 

funkci jsem převzala po zesnulé Miládce Barešové, po dámě, které si velice vážím za to, s jakou 

ochotou dokázala pracovat a za to, jakým byla člověkem. Celým svým funkčním obdobím mě provází 

jedna pochybná myšlenka, zda dokáži její místo plnohodnotně zastoupit. Usoudila jsem, že když budu 

dobře a pilně pracovat, tak snad její místo zastoupím alespoň uspokojivě. Zda se mi to povedlo nebo 

ne, nechám na vás, vážení členové svazu, popřípadě na síle času, ale jedno vím jistě, nepodávala bych 

dobré výkony, kdybych vedle sebe neměla partu lidí, o které se mohu opřít, důvěřovat jim a 

spolehnout se na ně. A za tu dobu, jak jsem měla tu čest je poznat, jsem přesvědčena a vím, že to cítí 

a mají naprosto stejně jako já, neboť lidé, kteří jsou historicky spjatí se SCHČT a chovem koní, to 

s nimi ani nemohou myslet zle a kdyby to tak bylo, už by tam dávno nebyli. Funkčnost svazu je 

v jednotnosti, v síle dobré vůle, v pracovitých lidech a především ve svědomitém vedení. Jen se 

schopným a moudrým vedením může svaz prosperovat, být soběstačný a zdolávat vyšší cíle.  

Za celou dobu svého působení v předsednictvu jsem nepociťovala takovou obrovskou sílu a razanci 

hnát věci kupředu a ke zlepšení jako teď v posledních 4 letech a věřím, že si této skutečnosti 

nezaujatý chovatel/člen také všiml. A jak to bývá i v životě, ne vždy se vše podaří dokonale, ale jsem 

přesvědčena, že mnoho dobrých a potřebných záležitostí se udělalo jen ku prospěchu nás všech. Za 

nespočetnou řadu z nich budu jmenovat: kompletní přestavba webových stránek a vytvoření nové 

aplikace plemenné knihy on-line, komplexní reorganizace a modernizace účetnictví a administrace, 

zvýšení příspěvku od MZe ČR na vedení plemenné knihy a v neposlední řadě tolik diskutované téma 

výpověď servisní organizaci a vznik vlastní hodnotitelské činnosti, která se u chovatelů osvědčila a je 

posuzována jako ekonomicky efektivní, přínosná pro chovatele a svaz z hlediska statistického a 

chovatelského výzkumu, o čemž nás svojí interpretací přesvědčují samotní chovatelé – (skutečné 

zjištění: registrace hříběte provádějící firmou Equiservis Konzulent s.r.o. vyšla chovatele ve 

východních Čechách na 1350,-Kč, bez vystaveného průkazu, přes hodnotitele SCHČT vyšla na 500,-Kč, 

bez vystaveného průkazu). A s tímto faktem se setkávají mnozí naši chovatelé, tak přece nemůže být 



náš cíl se k něčemu podobnému vracet. Za všemi vyjmenovanými skutky hledejte především lidi, kteří 

nejsou lhostejní k budoucnosti svazu a k jeho řádným členům. 

Teď nebudu hovořit jen za sebe, ale za své kolegy spolupracovníky, kterých si velice vážím. 

Nemůžeme říci, že by nás nynější situace nikterak nezasáhla, jsme z toho zdrceni, smutni, na počátku 

jsme pociťovali obrovskou nechuť pokračovat a pracovat dál pro takové lidské charaktery, kteří nám 

ukazovali svoji pravou tvář, ale po zjištění, že nejsou všichni členové stejní, po obrovské vaší podpoře, 

kterou nám dáváte pomocí dopisů, mailů, telefonátů, ve kterých nás žádáte, abychom to nevzdávali a 

bili se za vás dál, nemůžeme jinak než pokračovat v boji proti 4% seskupení lidí, kterým zcela jistě 

nejde o chov českého teplokrevníka, ani o vás, milí členové a chovatelé. Je velice snadné vše zbourat 

a zničit, ale vybudovat něco funkčního, udržovat to v provozu a navíc ještě zlepšovat, je nelehké 

poslání. O to hůř se to dělá, když vám házejí klacky pod nohy, když musíte svoji práci obhajovat lidem, 

kteří jsou hrubí a nekorektní, a za to všechno, co uděláte, přijde po zásluze trest v podobě fyzického 

nebo slovního ataku. 

Jak jsme se již vyjádřili v médiích, za vznikem této nepříjemné situace je naše rozhodnutí nepoškodit 

práva řádných členů s 10 a více koňmi (jde o více než 32 členů a jejich početná stáda koní, kteří 

přispívají nemalou částkou do rozpočtu svazu ČT), požádali jsme o právní pomoc odborníků a o 

veškerém dění vás budeme ihned informovat prostřednictvím webu, naším úkolem a snahou je 

v prvé řadě udržet řádný chod svazu, aby nedošlo k narušení provozu, hodnotitelské činnosti, 

tradičních chovatelských akcí a především zajistit kontinuitu čerpání dotačních prostředků pro 

chovatele neboť se obáváme, že tato podpora je ve velikém ohrožení. 

Toto své sdělení adresuji jen přes web SCHČT, přímo Vám, váženému, rozumnému, spravedlivému 

chovateli/členovi ať už s jedním nebo 10 a více koňmi plemene český teplokrevník, neboť se již nechci 

podílet na další nenávisti, zlobě a výkladu polopravd a lží, z něhož jistá média mají velký přínos a jen 

využívají této situace k dalším rozbrojům a nesnášenlivosti, což já hodnotím skoro jako hyenismus a v 

lepším případě to považuji za nekorektní jednání, které je odsouzeníhodné.  

Děkujeme za vaši podporu, tolerantnost a trpělivost.  

Za předsednictvo SCHČT Boušková Václava 


