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Vládní nařízení 
ze dne 14. června 1928 

o plemenitbě koní.

poiíélt/ffi bl?y &sk»PlovensM nařizuje 
ř 169 I, z ? “I “ ^ 2' če‘ r™<x 1924,

83.

ODDÍL I.
Výběr piemenných hřebců. 

Komise licenční.

§ K
mise)lS!níPnS?nýCAhřebKŮ prGváděK' k°-

JmSaS řr?

ovana jen na zbytek funkčního období.

§ 2.

státní hřebce9 umístěn 'Pr° f",Iromé h«<>ce a

dělské rad^kterřm’ Jak?Žto zástupců země- 
níci: člen kómitétn^í°U!býti tito čin°v- 
mědělské rady insueVtnr ^ delegát ze- 
zemské, žunní’ kraiin<4lfó h<^U ÍOni’ zástuPce

členy stáTé^Va6člen^křei^0111'86 dělí Se na

k jednotlivým výběrům hřebcS011 P°V0Íáváni

Pro týž Íhwný8 ob vod'6 téhf ̂ kTÍSe'’ UrČené 
čince (§ 9) nůsnhfT státního hřeb-

Pod písmenou a) a z čIp^11! V °dstavci 1- 
P°d písmenou b) dva "Tvto^611^ ,tavmtéž 
jmenuje pro nřísliiíni stalé členysterstvo tU,?enaÍU^™ »M»M minj

rady. Třetího z členů mL l zemědělské
Pod písmenou b) n-vnlój V odstavci 1.
»-t.m hřebcO '’ý'

(4) Za členy Jtomise uvedené v odefave! i 
Pod pismenami b) a c) stanoví i 
způsobem náhradníci kteří nflctmatr-' ^ y 
Sto zaneprázdněného člena1komisez^1 ^ m'

§ 3.
ných ví státnfchT”^11 -hřebců soustředě- 
jež se sldádí rebC“C1CÍ1 provádí k^se,

a) z ředitele ústavu nebo jeho zástupce,
) 7 z1e, 3 čiepů jakožto zástupců zemědělské 
tomitřt írym' T'10? býti ‘ito ítaovSSrS 
rady P1,l';h0y tralS lolosát zemědělské
zemské oStce^o" cLTjnf ^ 

e.éii26 zástupce příslušného politického úřa-
oM znlSSf^ 0dta'“ÍCh 'SM'

W tae^nrS LSěřske^aď??6”?" 

sWnÍ/f °bt,0M jřntt'ett™dye3ěí: 
Si.ada„írdeh0 t0h<>t0 Éle“ “>'« - -r"

§ 4.
Rus? z^měďělská^adaí”8 f ^“PPátské

a) z ředitele hřebčinee nebo jeho zástupce,
O) ze dvou členů jmenovaných minister

I sSi£mt SDfnii,rh 90‘^aoSu
se' íSně^n^fatkT^dblír? 

jeden z těchto ělenoTyi ívf JS. h<>’ aby

Rus? ÍSnřLSe^loI 

v ostatních částech státního územtTrč?mi- 
nisteistvo zemědělství. ’

§ 5.

Meb«nechPpSrkoml2bstanovenl‘áSh 

W.vmžbudouSiS

í 7oŽTŤ^!Sebfech ^“sSřS 

h2&;:r^meocmech rozhoduje potřeba vojenská.

§ 6.
fyiick/neítf0” kaŽdé licenčm' komise jest 
rysicKy nej stár si z přítomných členů.
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(2) Každá komise licenční jest způsobilou 
t se usnášeti, jsou-li přítomni 8 členové nebo 

náhradníci. Komise usnáší se většinou hlasů, 
při rovnosti hlasů rozhoduje předseda, který 

: hlasuje naposled.

§ 7.
(!) Ubude-li ve funkčním období člen ko

mise jmenovaný ministerstvem zemědělství, 
nastoupí jako řádný člen komise jeho náhrad- 
nik. Ubude-li náhradník, jmenuje minister
stvo zemědělství pro zbytek funkčního období 

i nového náhradníka.

(2) člen (náhradník) může býti minister- 
| st,vemv zemědělství své funkce zbaven, neko- 

ná-li řádně svých povinností, jež z této funkce 
vyplývají.

§ 8.
[ Členové (náhradníci), kteří nebydlí v místě, 

kde se výběr koná, a kteří nepožívají z ve- 
‘ řejné pokladny náhrady cestovného a strav

ného, obdrží náhradu tu z prostředků státních 
podle norem platných pro státní úředníky 5 
platové stupnice.

§ 9.
Obvod působnosti komisí.

Komise licenční pro zemský chov koní, tudíi
jak pro hřebce u chovatelů, tak pro hřebec 
soustředěné v hřebčincích, buďtež zřizováni 
po návrhu zemědělské rady v každé části stát 
mho uzenu podle obvodů státních hřebčincť 
p-o kazdy chovný obvod (§ 21) a podle po-

, i y pnipadne tež pro jednotlivé chovatelské 
oblasti.

§ 10.
Přihlašování hřebců k výběru 

(licenci).

■ml-n’ JP stolice vyzve každéhc
ktoí-í Vi ^:a,S {°uT držitele soukromých hřebců 

- c i. O1 ziskati pro své hřebce licenci ns 
w! P°Ust,ěcí období> aby je přihlásili k vý- 
T / 116 aobo písemně u politického úřadu

ve Ihůtě čtyřnedělní. 
ta j^.? budiž stanovena tak, aby končila 

hžvf Í,ej3 anem 15’ srPna- v Přihlášce k vý- 
dr5;f , u-n,° uvésti jméno’ bydliště (poštu) 
rif C l hrebce» původ po otci a matce,
az (plemeno), barvu, odznaky, stáří a zamýš- 

e stanoviště hřebce. K přihlášce sluší při- 
pojiti doklady o původu hřebce po otci a 
lu^u6' PobP'cb® úřady I. stolice zašlou při- 
masky s doklady hromadně zemědělské radě 
nej později do 1. září každého roku. Místo a 

u jednotlivých výběrů hřebců stanoví po 
návrhu zemědělské rady politický úřad 11. sto

lice tak, aby bylo lze v prvé polovině října 
výběr hřebců zahájiti. členy licenční komise 
povolává k výběrům takto stanoveným země
dělská rada, na Podkarpatské Rusi, dokud tam 
nebude zemědělská rada zřízena, politický 
úřad II. stolice.

(2) Přihlásí-li kdo hřebce po uplynutí při
hlašovací lhůty (odst. 1.) nebo žádá-li držitel 
provedení výběru mimo pořad stanovený pro 
výběry, může politický úřad II. stolice po sly
šení zemědělské rady povoliti výběr jen z váž
ných důvodů, a je-li nutno výběr ten provésti 
mimo pořad stanovený pro výběry, za pod
mínky, že přihlašovatel napřed složí výlohy 
komisionelní u příslušného politického úřadu
I. stolice.

(3) Předpisy odstavce 1. o přihlašování 
hřebců k výběru nevztahují se na licentování 
hřebců státních.

(4) Dobu konání výběru státních hřebců, 
chovaných ve státních ústavech pro chov koní, 
určí ministerstvo zemědělství, ve vojenských 
ústavech v dohodě s ministerstvem národní 
obrany.

(5) Výběr státních hřebců v soukromém 
držení a státních hřebců v nájmu koná se zá
roveň s licentováním hřebců soukromých 
v témže chovném obvodu.

(6) Hřebci mohou býti povoláni před li
cenční komisi do vzdálenosti 20 km od jejich 
stanoviště, v němž mají působiti.

§ li-
Podmínky pro udělení licence.

I1) Hřebci musí 1. července onoho roku, pro 
nějž má býti licence udělena, dosáhnouti, 
jsou-li rázu chladnokrevného, třetího, a jsou-li 
rázu teplokrevného, čtvrtého roku věku. Jen 
zcela výjimečně při plném vývinu může býti 
udělena licence i hřebci mladšímu.

(2) Komise pro výběr plemenných hřebců 
smí uděliti licenci ku připouštění klisen jen 
pro ty hřebce, o kterých se přehlídkou pře
svědčí, že jsou k chovu způsobilí, jmenovitě 
že jsou zdraví, náležitě vyvinutí, dědičných 
vad prostí a svým rázem a původem vyhovují 
chovnému směru obvodu, pro nějž jsou určeni 
(§§ 21, 22 a 23). Při opětovném udělování li
cence budiž přihlíženo též ke kvalitě po
tomstva.

(3) Zdravotní prohlídku hřebců předvede
ných k licentování provede zvěrolékař, který 
se zúčastní licenční komise (jeho zástupce), 
pokud se týče zvěrolékař ústavu, v němž se 
licentování koná.
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o (4) Udělení licence lze odmítnouti, je-li 
důvodná obava, že držitelem hřebce bude li
cence zneužito, zejména byl-li držitel hřebce 
již více než jednou trestán pro některý z pře
stupků uvedených v § 8, odst. 1. body 1. a 2., 
zák. č. 169/1924 Sb. z. a n.

§ 12.

Vydání licence.

í1) Pro každého vybraného hřebce vydá 
komise držiteli hřebce licenci, již nutno jako 
úřední vysvědčení kolkovati. Kolek dodá 
strana.

(2) Licence opravňuje ku použití hřebce 
pouze v připouštěcím oodobí kalendářního 
roku v ní uvedeného a ve stanovišti licencí 
určeném ke všeobecnému připouštění klisen 
z chovného obvodu (§ 21), v němž hřebec má 
své stanoviště. Klisny z jiného chovného ob
vodu mohou býti připuštěny pouze tehdy, 
jsou-li stejného chovného směru jako hřebec 
a byla-li tato okolnost zjištěna při přehlídce 
za účelem zápisu do plemenné knihy, při od
měňování nebo jiné příležitosti příslušnou 
komisí nebo inspektorem chovu koní. V těch
to případech jest se majiteli klisny vykázati 
poukázkou zemědělské rady na připouštění 
ve stanici jiného chovného obvodu. Z po
ukázky má býti nesporně patrna totožnost 
klisny. Státním hřebcům uděluje licenční 
komise licenci pro příslušný chovný obvod 
téže země,^a to i na více připouštěcích období, 
nejvýše však do konce svého funkčního ob- 
dobí. V licenci lze stanovití průměrný počet 
skoků denních a nej vyšší počet skoků týden
ních, jakož i nejmenší časovou dobu mezi 
jednotlivými připouštěními.

_(3) Trvání připouštěcího období stanoví 
ministerstvo zemědělství po návrhu země
dělské rady.

(4) Převáděli a přemístili soukromého li- 
centovaného hřebce do jiného stanoviště za 
účelem připouštění jest připustilo jedině 
v témže chovném obvodě (§ 21) a se svole
ním politického úřadu I. stolice, kam má býti 
hřebec přemístěn, daným po slyšení země
dělské lady. \ případe různého mínění země- 
dějské rady a politického úřadu I. stolice před
loží tento úřad věc k rozhodnutí politickému 
úřadu II. stolice.

v(5) Nastane-li změna v osobě držitele 
hřebce licentovaného toliko v téže obci, jest 
nový držitel povinen do 15 dnů u politického 
uřadu I- stolice zažádati o přepsání licence. 
O žádosti rozhodne politický úřad I. stolice

po slyšení zemědělské rady. Přepsání licence 
může býti odepřeno z důvodu uvedeného 
v § 11, odst. 4. O takových změnách budiž 
zpraveno ředitelství příslušného státního 
hřebčince a zemědělská rada.

§ 13.
Zamítavé rozhodnutí komise.

U) Nebyl-li předvedený hřebec uznán způ
sobilým, oznámí předseda komise držiteli 
hřebce odmítnutí ústně a na žádost též pí
semně s udáním důvodů.

(~) Zamítavé rozhodnutí komise zní buď na 
i ezpůsobilost dočasnou nebo na nezpůsobilost 
trvalou.

(3) Hřebec odmítnutý pro dočasnou ne
schopnost může býti předveden opět k výběru 
až pro příští připouštěcí období. Byl-li hřebec 
odmítnut pro nezpůsobilost trvalou, nesmí býti 
již k licenci vůbec přihlášen.

(4) Rozhodnutí licenční komise jest ko
nečné.

§ 14.
Zápis o licenčním řízení.

^ C1) O každém licenčním řízení vede komise 
zápis, jejž obstará zapisovatel, volený z jejích 
členů, a podepíší všichni členové.

(2) Po ukončení každého výběru zašle před
seda komise prvopisy těchto zápisů zeměděl
ské radě. Tato vyhotoví z těchto zápisů ihned 
po skončení řádného licentování seznam 1 Ren
tovaných i odmítnutých hřebců se všemi po
třebnými údaji a zašle po jednom opise tohoto 
seznamu příslušnému politickému úřadu I. 
stolice, ředitelství příslušného státního ústavu 
pro chov koní a ministerstvu zemědělství.

ODDÍL II.

Provoz na stanicích hřebců.

§ 15.
Chování licentovaných hřebců 

a připouštění.

O) Licentované hřebce dlužno chcvati od
děleně od ostatních druhů hospodářského zví
řectva, ve stájích zdravotně a účelně zaříze
ných, a udržovati je v dobré plemenné kondici.

(2) Připouštěti jest dovoleno toliko v tako
vých místech, kde volný přístup nebo přihlí
žení osob nepovolaných jest vyloučeno, a kde 
jest o bezpečnostní opatření postaráno.

J3) Připouštěli lze toliko takové klisny, 
jež nejeví příznaků sdělné nemoci, aniž jsou
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postiženy nemocí pohlavních ústrojů, a jež 
v době připouštění dosáhly, jsou-li teplokrev- 
ného rázu, čtvrtého, jsou-li chladnokrevného 
rázu, třetího roku věku; při dobrém tělesném 
vývinu a pohlavní vyspělosti jsou přípustný 
výjimky o rok dříve.

(4) Držitel hřebce jest povinen předložili 
držiteli klisny na požádání licenci hřebce, za 
jehož připouštění držitel klisny žádá.

(5) Držitel jest povinen umístili při stání 
každého licentovaného hřebce zřetelně nápis, 
v němž jest čitelným a trvalým písmem uve
deno: Ráz, jméno, barva, odznaky (proměny), 
rok narození, výška, objem hrudi i holeně, otec 
i matka a datum licentování hřebce, jakož 
i výše skočného.

(°) V témže soukromém dvoře smí býti po 
dobu připouštěcího období držen nelicento- 
vaný hřebec, starší dvou let, toliko se svole
ním politického úřadu I. stolice, uděleném po 
slyšení zemědělské rady.

§ 16.
Prohlídky licentovaných hřebců 

a případné zrušení licence.

D) Každý soukromý učen to váný hřebec 
budiž bezprostředně před započetím připouště
cího období a pak ještě jednou během drahé 
poloviny tohoto období prohlédnut státním 
zvěrolékařem politického úřadu I. stolice aneb 
Jiným zvěrolékařem ve veřejné službě v ob- 
vodu tohoto úřadu ustanoveným dle volné 
volby držitele hřebce, a to na útraty držitele.

dooe a ^výsledku prohlídky zpraví interve
nující zvěrolékař příslušný politický úřad 

• stolice, jehož povinností jest, aby dozíral na 
Provedeni předepsaných prohlídek.

("7 yýsiodky přehlídky zaznamená zvěro- 
vfra11' licence. Byly-li při takové pře-
i v ,ce zjištěny závady, pro něž další použití 

e,ce Plemenným účelům bylo by nepří- 
? noy velmi povážlivo, zakáže vyšetřu- 

j i zvěrolékař prozatím další používání hřebce 
. v 1^^^h°ústění a zpraví o tom ihned politický 

y i- stolice, který po slyšení zemědělské 
/i;0?" 1®z“0<lne o případném zrušení licence.

aioveň budiž zpraveno o těchto opatřeních 
Prislusné ředitelství státního hřebčince.

. Zemědělská rada a příslušný státní 
i eocmec mohou kdykoliv dáti licentované 

soukromé hřebce a provoz připouštěcí stanice 
vynn orgány prohlédnouti; o shledaných zá- 
a ach učiní oznámení příslušnému politic

kému úřadu I. stolice.

§ 17-
Výše skočného.

Výši skočného pro všechny hřebce státní 
i soukromé stanoví ministerstvo zemědělství 
po slyšení zemědělských rad a pokud jde o vo
jenské hřebčíny, v dohodě s ministerstvem 
národní obrany.

§ 18.

Připouštěcí lístek.

(1) Ihned po připouštění vydá držitel hřebce 
držiteli připuštěné klisny lístek připouštěcí. 
Použiti lze toliko tiskopisů vydaných státní 
tiskárnou. Lístek připouštěcí jest zároveň prů
kazem o zaplacení skočného.

(2) Zapravení skočného za první skok 
opravňuje držitele klisny k dalším pěti bez
platným skokům pro touž klisnu v témže při- 
pouštěcím období a na témže hřebčím stano
višti. Držitel klisny může požadovali na sta
nici o několika licentovaných hřebcích jiného 
hřebce teprve při čtvrtém skoku.

§ 19.
Připouštěcí protokoly.

(1) O každém licentovaném hřebci jest 
soukromý držitel povinen vésti ve dvou stejno
pisech připouštěcí protokol. Na jedné a téže 
stanici vede se připouštěcí protokol zvláště 
pro hřebce soukromé a zvláště pro hřebce 
státní. Na stanicích o více hřebcích vedou se 
připouštěcí protokoly dvojmo pro celou sku
pinu hřebců tam umístěných. Lze použiti 
pouze tiskopisů vydaných státní tiskárnou. 
Zápisy do obou stejnopisů protokolu dlužno 
konali ihned po připouštění.

(2) Po uplynutí připouštěcího období, nej
později do 15. srpna každého roku, budiž jeden 
stejnopis připouštěcího protokolu, potvrzený 
vlastnoručním podpisem držitele hřebce, že 
plně souhlasí s druhopisem, zaslán přísluš
nému státnímu hřebčinci. Do druhého stejno
pisu je držitel povinen v příštím roce zapiso
vali v příslušných rubrikách výsledky připou
štěcí a předložití jej do 15. srpna příslušnému 
státnímu hřebčinci.

ODDÍL III.

Nucená kastrace hřebců a administrativní 
opatření při jejím provádění.

§ 20.

Byl-li držitel nelicentovaného soukromého 
hřebce pro nedovolené připouštění podle § 8,
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odst. 1., zák. á 169/1924 Sb. z. a n. již jednou 
trestán, nařídí jemu v případě nového pře
stupku politický úřad I. stolice provedení ka
strace hřebce do určité lhůty s vyhrůžkou, 
ze bude provedena kastrace z moci úřední na 
náklad a nebezpečí držitele, nebude-li lhůta 
zachována.. Projde-li stanovená lhůta marně, 
zařídí politický úřad I. stolice kastraci hřebce. 
Ka,stiace muže býti provedena i v případě, 
že by přešel hřebec do rukou jiného držitele! 
Od kastrace budiž však upuštěno, jestliže 
u nového držitele bude hřebec vyhovovati 
stanovenému chovnému směru (§§ 21, 22 a 
23), nebo nebude-li důvodů pro kastraci, ze
jména, ^ nebude-li obavy z dalšího nedovole
ného připouštění hřebce.

ODDÍL IV.

Chovné obvody.

§ 21.

. í1),Chovné obvody podle tohoto nařízen 
jsou uzenu, v nichž má býti jednosměrným 
chovem vypěstován kůň určitého rázu. '

(2) Státní území rozděluje se na tytc 
chořme obvody:

I. Čechy:
Á. Obvod chovu koně teplokrevného který 

SchTrSr hlaVníh° měSta Pl'ahy * soud-

BenItkvCN„VadRTCíl0U’ 5® I>od Bezdězem.
„S /li L/rLí’ B.enešov l!’el PIouč- 
nrcr, Drhna, Blatna Horní, Boleslav Mladá
Vlezný 6 Broumo’ Bpudýs nad Labem> Crod 
zerezny, Broumov, Brezmce, Bydžov Nový
Bystrice Nová, Cvikov, Děčín Dobříš Cu’
pov, Dub Český. Duba, Duchciv Dvfc íSl
ÍjV?„nad Cabem, Falknov nad Ohří Frýdlant
Hanspach, Hora Sv. Kateřiny, Hora Sv ší
bestiana Hořice, Hostinné, Hradec Jindř;
nS’ vHra<lecpfrflov^ Hradiště Mnichovo 
Chabarovrce, Cheb, Chlumec nad Cidlinou 
Chomutov Chrastava, Chrudim, Jablonec nad 
Nisou, Jablonné Německé, Jáchymov Jano- 
vice Uhhrské, Jaroměř, Jesenice, Jičín ’ Jílem- 
nice, Jílové, Jirkov, Kadaň, Kamenice česká 
Kamenice nad Lipou, Karlín, Kladno? iSstl 

nad Or icr, Kouřim, Královice Dolní, Kra
lupy nad Vltavou, Kraslice, Křivoklát Kvnž-
nínúT-ř LaTŠ-ír0un’ LedeČ nad s’ázav°u,

LŤbr®C’ Llbochovice, Lípa česká, Lito- 
Pnnim LlíVI110V Horni- Hoket, Lomnice nad 
Popelkou, Louny, Lovosice, Mariánské Lázně
md1 MVVM® nivkAMěsteC Kl'álové> Město Nové 
nad Metuji, Město Nové pod Smrkem, Mi

levsko, Mimoň, Mirovice, Most, Náchod 
Nasavrky, Nechanice, Nej dek, Neveklov, 
Nymburk, Pacov, Paka Nová, Pardubice, Pel
hřimov, Počátky, Podbořany, Poděbrady, Po
lice nad Metují, Postoloprty, Přelouč Pří
bram, Přísečnice, Rakovník, Rokytnice nad 
Jizerou, Rokytnice v Orlických Horách, 
Roudnice nad Labem, Rumburk, Rychnov 
nad Kněžnou, Sedlec, Semily, Skalice česká 
blány, Smíchov, Sobotlca, Strašecí Nové, 
sluknov,_ stětí, Tanvald, Teplice nad Metují, 
iephce-sanov, Trutnov, Turnov, Unhošt, 
Úpice, ústí nad Labem, ústí nad Orlicí, 
Ustěk, Varnsdorf, Vary Karlovy, Vejprty. 
Vel vary, Vildštejn, Vlašim, Votice, Vožice 
Mlada, Vrchlabí, Vysoké nad Jiz., Zbraslav, 
zacleř, zatec.

Hy Obvod chovu koně chladnokrevného, 
který zaujímá území těchto soudních okresů:

Bechyně, Beroun, Bezdružice, Blatná Blo- 
l1Ce\ ^oehov, Brod český, Brod Německý, 
Brod Vyssi, Budějovice české, Čáslav, Dobřa- 
ny, Domažlice, Habry, Hartmanice, Hlinsko, 
Hluboká nad \ltavou, Holice, Hora Kutná, 
Horažďovice, Hořovice, Hory Kašperské, Ho- 
stoun Hrady Nové, Humpolec, Chotěboř, 
Chvalsmy, Kaphce, Kdyně, Klatovy, Kolín, 
Kostelec nad černými Lesy, Králíky, Králo
vice, Krumlov Český, Lišov, Litomyšl, Lom- 
nice nad Lužnicí^ Manětín, Mýto Vysoké, Ne- j 
pornuk, Netolice, Nýrsko, Opočno, Písek, Pla- 
rfi P^na Horní, Plánice, Plzeň, Polička, i 
Polna, Prachatice, Přeštice, Přibyslav, Přim- : 
da, Rokycany, Ronšperk, Říčany, Sedlčany, i 
Skutec, Soběslav, Stod, Strakonice, Stříbro, I 
Sušice, Svmy Trhové, stoky, Tábor, Tachov, 
Teplá, Touškov, Třeboň, Týn Horšovský, Týn 
nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, 
Vodňany, Volary, "V olyně, Zbiroh, žamberk, 
žlutíce.

II. Morava:
A. Obvod chovu koně teplokrevného, který 

zaujímá území těchto soudních okresů:
. Híteš Velká, Blansko, Brno, Břeclav, Bučo

vice, Budějovice Moravské, Hodonín, Hroto
vice, Hustopeče, Ivančice, Jičín Nový, Klo
bouky, Kojetín, Konice, Kroměříž, Krum
lov Moravský, Kyjov, Litovel, Meziříčí Valaš- 
ske, Meziříčí Velké, Mikulov, Mohelnice, Ná- 
n?e.str?ad 0slav°u, Olomouc, Ostrava Morav- 
ipba’ Hlumlov, Pohořelice, Prostějov, Přerov, 

iibor, Slavkov u Brna, Šternberk (západně 
ocLmesta Šternberka), Tišnov (jižně od města 
Tišnova) Třebíč, Uničov, Vyškov, Zábřeh 
( evy břeh Moravy), Zdounky, ždánice, židlo- 
chovice.
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B. Obvod chovu koně chladnokrevného, 
který zaujímá území těchto soudních okresů: 
Bojkovice, Boskovice, Brod Uherský, Bystřice 
pod Hostýnem, Bystřice nad Pernštejnem, Da
říce, Dvorce, Frenštát pod Radhoštěm, Ful- 
nek, Holešov, Hradiště Uherské, Hranice, Ja- 
roslavice, Jemnice, Jevíčko, Jihlava, Klobouky 
Valašské, Kunštát, Libavá Město, Lipník nad 
Bečvou, Město Nové na Moravě, Město Staré, 
Místek, Napajedla, Ostroh Uherský, Rožnov 
pod Radhoštěm, Rýmařov, Slavonice, Stráž
nice, Svitavy, šilperk, Šternberk (východně 
od města Šternberku), Šumperk, Telč, Tišnov 
(severně cd města Tišnova), Třebová Morav
ská, Třešť, Vizovice, Vízmberk, Vranov, Vse
tín, Zábřeh (pravý břeh Moravy), Zlín, Znoj
mo, žďár.

III. Slezsko.
A. Obvod chovu arabského polokrevníka, 

který zaujímá území těchto soudních okresů: 
Bohumín, Frýdek, Frýštát, Jablunkov, Opava, 
Ostrava Slezská, Těšín český.

B. Obvod koně norického, který zaujímá 
území těchto soudních okresů: Albrechtice, 
Benešov Horní, Bílovec, Bruntál, Cukmantl, 
Frývaldov, Hlučín, Jindřichov, Javorník, 
Klimkovice, Krnov, Odry, Opava, Osoblaha, 
Vidnava, Vítkov, Vrbno.

IV. Slovensko.
Obvod chovu koně teplokrevného, který za

ujímá celé území Slovenska.
Při lie^tování hřebců a zejména při při

dělování státních hřebců na jednotlivé ple- 
menné stanice jest bráti dle možnosti zřetel 
na tyto detailní oblasti jednotlivých ras a

a) Tezký anglický polokrevník kmene No- 
mus v okresech: Bánovce nad Bebravou, Bra-
islava, Bystrica Považská (jižní část okresu 

az k okr. městu), Ďala Stará, Galanta, Hlo-
nr VT’ x ^ava> Komárno, Levice, Malacky, 
lesto Nové n. Váhom, Modra, Myjava, Nitra, 

ťarkan Piešťany, Púchov, Senica, Skalica, 
v eda Dunajská, šáhy, šala, šamorín, Topol’- 
cany, Trenčín, Trnava, Vráble, Zámky Nové, 
zeliezovce.

b) Lehký anglický polokrevník v okresech: 
f^eiedince, Chlumec Královský, Kameň Modrý, 
Kapušany Velké, Košice, Lučenec, Micha- 
Jovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Sečovce, 
Sobota Rimavská (jižní část okresu okolo okr. 
města), Sobrance, Tomata, Vranov nad 
loptou (jižní část okresu po město Vranov 
uad Toptou).

c) Kůň arabsko-lipické krve v okresech:

Baňa Nová, Bardejov (jižní část okresu po 
okr. město), Březno nad Hronom, Bystrica 
Banská, Bystrica Považská (část okresu od 
okr. města na sever), Bytča Vetká, Čadca, 
Gelnica, Giraltovce, Hrádok Liptovský, Hu
menné, Kežmarok, Kremnica, Kříž Svátý nad 
Hronom, Krupina, Kubín Dolní, Levoča, Eu- 
bovňa Stará, Martin Turčianský Svátý, Město 
Nové Kysucké, Mikuláš Liptovský Svátý, Mo
ravce Zlaté, Námestovo, Poprad, Prešov (část 
okresu od okr. města na sever), Prievidza, 
Revúca, Ružomberok, Sabinov, Sobota Ri
mavská (část okresu od okr. města na sever), 
Štiavnica Banská, Trstená, Ves Spišská Nová, 
Ves Spišská Stará, Zvolen, žilina.

d) Malý kůň horský-hucul v okresech: Bar
dejov (severní část okresu okolo Zborova, 
Gerlachova a odtud na sever), Medzilaborce, 
Snina, Stropkov.

V. Podkarpatská. Rus.

Obvod chovu koně teplokrevného, který za
ujímá celé území Podkarpatské Rusi.

Při licentování hřebců, zejména při přidě
lování státních hřebců na jednotlivé plemenné 
stanice jest bráti dle možnosti zřetel na tyto 
oblasti jednotlivých ras a kmenů :

a) Anglický polokrevník, Nonius, arabský 
polokrevník a lipicán v jižní části země 
v okresech: Berehovo, Hust (jižní část), Mu- 
kačevo, Sevljuš Velký, Terešva (jižní část), 
Tiačevo (jižní část) a Užhorod.

b) Malý kůň horský původních rázů v území 
na sever a severovýchod od předešlého, a to 
v krajích na přechodu z roviny do pohoří 
s přimíšením krve arabské a lipické, kdežto 
v hornatých krajích, zejména v severový
chodní části země v okresích: Berezná Velká, 
Perečín (údolí Turje), Rahovo (severní část), 
Svaljava, Terešva (severní část), Verečky 
Nižní, Volovo je jest věnovati zvýšenou péči 
chovu a rozšíření chovu koně horského na 
podkladě silnějšího hucula a menšího lipicána.

§ 22.
V každém z těchto chovných obvodů smí 

býti používáno v zásadě ku plemenitbě toliko 
hřebců odpovídajících chovnému směru do
tyčného odvodu.

§ 23.

Používání hřebců odlišného 
chovného směru.

(i) Ustanovení § 22 nevztahuje se na státní 
í soukromé hřebčíny při vlastním jejich 
chovu, u nichž jest pro výběr plemenných
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hřebců rozhodujícím chovný plán dotyčného 
hřebčínu, a na výzkumné ústavy biologické. Za 
hřebčíny sluší považovat! podniky pro chov 
koní patřičně zařízené, v nichž se používá 
trvale k stejnosměrné plemenitbě nejméně 
8 klisen.

(2) Dále může výjimečně ministerstvo ze
mědělství po slyšení zemědělské rady povoliti 
v jednotlivých okresech umístnění státních 
hřebců, kteří neodpovídají chovnému směru 
dotyčného okresu stanovenému tímto naříze
ním, je-li podle výsledku povinného klasifi
kačního soupisu a svodu (§ 24) v okresu tom 
prokázáno 50 k chovu schopných klisen a ský
tajících dobrý podklad pro požadované hřebce.

(3) Hřebce takové lze připouštěti toliko na 
klisny, jež byly pro tento účel zaznamenány do 
zvláštního seznamu při povinném soupisu kli
sen. Při případných pozdějších přehlídkách 
klisen v dotyčném okresu může býti tento se
znam doplňován, Prvopis seznamu obdrží ře
ditelství příslušného hřebčince, které učiní 
opatření, aby u dotyčných hřebců odlišného 
chovného směru byly zapouštěny jen klisny 
v tomto seznamu zapsané.

ODDÍL V.

Občasné předvádění všech plemenných koní.

§24.
(!) Za účelem seznání materiálu koní, jme

novitě je-li toho ke zjištění chovatelských po
měrů toho kterého obvodu třeba, může poli
tický úřad II. stolice na návrh zemědělské 
rady nařídit! povinné klasifikační soupisy a 
svody všech hřebců, klisen a hříbat v dotyč
ném obvodu. Toto ustanovení nevztahuje se na 
koně státních ústavů pro chov koní, čítaje 
k nim i ústavy vojenské, a na koně vojenských 
útvarů.

(2) Klasifikaci při těchto svodech provádí 
komise pro výběr plemenných hřebců.

(3) Cestovné a stravné členům komise hradí 
se podle § 8.

ODDÍL VI.

Plemenné knihy.

§ 25.
(i) K zajištění způsobilého chovného mate

riálu zavedeny jsou plemenné knihy, jež jsou 
buď spolkové (družstevní) pro obvod toho 
kterého spolku (družstva) pro chov koní, neb 
kmenové (zemské) pro obvod jednotlivých 
zemědělských rad.

(2) Plemenné knihy vede zemědělská rada, 
nebo s jejím souhlasem spolek (družstvo) 
pro chov koní podle jejích pokynů a za jejího 
dozoru.

(3) Každá plemenná kniha obsahujž jméno 
a bydliště majitele klisny, její popis, míry 
a ožehy, rodokmen, plemennou příslušnost, 
údaje o připouštění a jeho výsledcích, údaje 
o narození hříběte, jeho popis, poznámky 
o přednostech, vadách a nemocech klisny a 
hříběte, jakož i změny nastalé ve stavu klisen 
a hříbat.

§26.
Výběr klisen za účelem zápisu 

do plemenných knih.

(1) Přehlídky klisen za účelem jich výběru 
pro zápis do plemenné knihy stanoví země
dělská rada.

(2) Přehlídky a výběr provádí tříčlenná 
komise, jež se skládá:

a) ze zástupce příslušného státního hřeb
čince,

b) z odborného úředníka zemědělské rady 
z oboru chovu koní,

c) ze zástupce chovatelů příslušného chov
ného obvodu, jejž určí zemědělská rada. Před
seda komise volí se z přítomných členů.

(3) Tato komise může působiti při účasti 
nejméně dvou členů. Pro zápis do plemenné 
knihy jest třeba souhlasného názoru všech pří
tomných členů. Není-li žádný ze členů zvěro
lékař, nutno přizvati zvěrolékaře ustanoveného 
ve veřejné službě v příslušném politickém 
okresu, který by se postaral též o veterinární 
dozor.

(4) Cestovné a stravné členům komise hradí 
se dle § 8.

(5) Ministerstvo Národní Obrany, pokud se 
týče příslušné velitelství vojenské evidence 
koňstva, může vyslati do komise svého zá
stupce s hlasem poradním. Stanovené pře
hlídky klisen jest tudíž včas oznámiti mini
sterstvu národní obrany.

§ 27.
Podmínky výběru klisen a jich 
zápisu do plemenných knih spol

kových (družstevních).

(i) Vybrati a zapsati do plemenných knih 
spolkových (družstevních) lze jen takové 
klisny, které odpovídají uznanému chovnému 
směru dotyčného obvodu (§ 21), u nichž je
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připouštěcími lístky nebo výtahem z plemenné 
knihy prokázán jich původ po otci a matce, 
a o nichž bylo zjištěno, že jsou schopny za- 
chovati a zlepšiti vlastnosti koní v zemi^ chp- 
vaných. Co do původu může komise v odůvod
něných případech připustiti výjimky.

(2) Není přípustno vybrati a zapsati kří
žence, t. j. produkty páření mezi koněm teplo- 
krevným a chladnokrevným.

(3) Nebuďtež zpravidla vybírány a zapiso
vány klisny teplokrevné mladší 4 let, chladno
krevné mladší 3 let; učiní-li komise se zřete
lem k náležitému vývoji klisny výjimku, bu
diž v plemenné knize okolnost tato zvláště 
vyznačena.

(4) Od 1. ledna 1935 lze do plemennýcn 
knih spolkových (družstevních), před tímto 
termínem již založených, zapisovati toliko 
koně, jichž rodiče jsou již v knize zapsáni. 
Výjimku smí povoliti komise pro výběr klisen 
(§ 26), jestliže jest prokázán původ koně po 
otci i matce v tolika generacích, kolik prů
měrně té doby vykazují koně v knize již za
psaní.

§ 28.
Podmínky výběru klisen a jich 
zápisu do knih kmenových (zem

ských).

(!) Vybrati a zapsati do knihy kmenové 
(zemské) lze jen ty klisny pro zápis do ple- 
menných knih spolkových (družstevních) již 
vybrané, které jsou schopny založiti kmenové 
chovy. Při výběru dlužno hleděti k dobrému 
exteriéru a požadovati průkazu stejnosměr
ného původu, jak po otci, tak matce, nejméně 
ve 2 pokoleních, dále průkazu o tom, že klisna 
byla již matkou.

§ 29.
Revise zápisu v plemenných 

k n i h á c h.

(1) Dosavadní zápisy ve všech plemenných 
knihách zůstávají až do provedení jich revise 
v platnosti. Revise stanoví zemědělská rada a 
provádí je komise pro zápis klisen (§26).

(2) První revisi jest provésti nejpozději do 
konce roku 1934 na podkladě přehlídky klisen 
již zapsaných, k níž jest předvésti všechny 
tyto klisny, vyjímajíc případy prokázaného 
onemocnění, úřední kontumace, pokročilé bře- 
zivosti neb do 3 neděl po porodu.

(3) Podle výsledku přehlídky jest zápisy 
v plemenných knihách upraviti a tudíž vy- 
mazati klisny, o nichž přehlídkou bylo zji

štěno, že nevyhovují podmínkám _§§ 27, pří
padně 28. Vymazati jest dále klisny, které 
jsou prokázané neplodné neb které nebyly 
bez důvodů v odst. 2. uvedených k revisi 
předvedeny.

(4) Občasné další revise konají se podle 
potřeby a platí pro ně předpis pro první re
visi.

ODDÍL VII. 

Všeobecná ustanovení.

§ 30.
Vzorce pro licenci (§ 12), zápis o licenčním 

řízení (§ 14), připouštěcí lístek (§ 18) a při- 
pouštěcí protokoly (§ 19) stanoví minister
stvo zemědělství.

§ 31.
Vládní nařízení ze dne 8. července 1925, 

č. 164/1925 Sb. z. a n., o plemenitbě koní se 
tímto ruší.

§ 32.
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 

účinnosti dnem vyhlášení, pověřují se ministři 
zemědělství a vnitra.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Novák v. r.
Dr. Srdínko v. r, 
Dr. Nosek v. r.

černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gazík v. r.

84.
Vyhláška ministra školství a národní 

osvěty
ze dne 26. května 1928 

o uznání českobratrské církve evangelické na 
území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

českobratrská církev evangelická, státem 
již uznaná na území Čech, Moravy a Slezska, 
prohlašuje se ve smyslu zákonného článku 
XLIII/1895 za zákonně uznanou i na území 
Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Dr. Hodža v. r.


