Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek – Budějovické předměstí
tel.: 382 210 476, email: info@aschk.cz

Zápis
z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK – 11. 7. 2019
Rada PK ČT (dle abecedního pořádku):
Ing. Hana Civišová, Ph.D. - omluvena
Mgr. Kateřina Hanušová - přítomna
Stanislav Hošák - přítomen
Zdeněk Hrnčíř - přítomen
Jan Chýle - přítomen
Luboš Kozák - přítomen
Ing. Otakar Vondrouš – omluven
Hosté: Za ZH Písek s.p.o.:
Ing. Hana Štěrbová, PhD.
Ing. Jakub Štěrba
1. Kontrola zápisů z min. jednání
Bez připomínek
2. Oblastní přehlídky klisen + finále
RPK schválila propozice na oblastní přehlídky klisen a hříbat. Příloha č. 1
3. Žádost o zařazení do Akceleračního programu
Klisna 80/286 Carmen (CS, zapsaná v ČT, 2006, Corrado II x Cavalet trojský) žádá na základě
vlastní výkonnosti o zařazení do AP. Klisna má vlastní výkonnost 140 cm a splnila dle výsledků
v JIS požadavky pro zařazení do AP.
Klisna 56/512 Barunka (ČT, 2007, Catango Z x Quoniam II-69) žádá na základě vlastní
výkonnosti o zařazení do AP. Klisna má vlastní výkonnost 135 cm a splnila dle výsledků v JIS
požadavky pro zařazení do APOD. Žádost v příloze.
4. Schválení ID hřebce Coupe Gold
Byla doručena žádost o zapsání ID hřebce Coupe Gold do ÚRP, po dodání všech záležitostí
souhlasí RPK se zařazením tohoto hřebce do ústředního registru plemeníků (samostatná
příloha).
5. Soutěž ve skoku ve volnosti tříletých klisen
RPK schválila propozice na skok ve volnosti. RPK ČT žádá ASCHK o finanční příspěvek na tuto
soutěž, ostatní teplokrevné chovatelské svazy budou též osloveny. Příloha č. 2
6. Svazová klisna

RPK obdržela žádost předsedy SCHČT:
„Dobrý den, na základě podkladů z mé zprávy o plánu činnosti SCHČT v r. 2019 přednesené na
konferenci SCHČT v březnu 2019 a na základě závěrů z jednání předsednictva SCHČT v dubnu
2019 žádám RPK SCHČT o stanovisko k parametrům ocenění "svazová klisna". Moje představa
je taková, že by takové ocenění měla obdržet klisna, která splnila některé z těchto kritérií:
1. dala v chovu min. 2 plemeníky
2. dala vítěze MČR v kategorii dospělých v sedlových disciplínách
3. stala se vítězkou finále přehlídky 3letých klisen
4. klisna umístěná do 3. místa v MČR v kategorii dospělých v sedlových disciplínách
Záměrem je, aby "svazové klisny" tvořily jakési elitní stádo klisen ČT (užší a skutečně elitní v
porovnání se stádem klisen zařazených do AP).
Prosím o projednání tohoto návrhu v RPK a dodání stanoviska do konce července 2019.
S pozdravem JUDr. ing. Jaroslav Staněk, CSc. předseda SCHČT“
Vyjádření RPK: RPK chápe myšlenku označit elitní klisny, ale nevidí v uvedeném ocenění
návaznost například na dotační systém a zastává názor, že AP je v tomto případě dostačující.
7. Cena českých chovatelů
RPK o rok odročuje myšlenku uspořádání chovatelské soutěže Cena českých chovatelů.
8. Finále KMK
RPK jednala ze zástupci ZH Písek o praktickém pořádání finále KMK a celého programu
přehlídek
Rada navrhuje následující základní strukturu programu (časy jsou předběžné, vše bude
přizpůsobeno počtu přihlášených
Pátek 13. 9. 2019
13:00 tréninky dle jednotlivých kategorií (přesný rozpis, kdy která kategorie
odstartuje
Sobota 14. 9. 2019
8:00
4leté klisny
9:20
4letí hřebci a valaši
10:30

přehlídka 3letých klisen

12:30
5leté klisny
Vyhlášení (rozhlasem)10 finalistek 3letých klisen
13:30
5letí hřebci a valaši

14:30

10 finalistek 3letých klisen – vyhlášení pěti nejlepších a dekorování

15:00
16:00

6leté klisny
6letí hřebci a valaši

18:30

Skok ve volnosti 3letých klisen
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Neděle 15. 9. 2019
9:00
4leté klisny
10:30
4letí hřebci a valaši
12:00

přehlídka klisen s hříbaty

14:00
5leté klisny
Vyhlášení (rozhlasem)10 finalistů hříbat (5 klisniček a 5 hřebečků)
15:00
5letí hřebci a valaši
16:00

10 finálových hříbat - vyhlášení vítězů obou kategorií

16:30
17:30

6leté klisny
6letí hřebci a valaši

Finanční ohodnocení 3letých klisen
RPK konstatovala, že finanční ohodnocení jednotlivých kategorií by bylo adekvátní ve výši:
Klisničky:
5 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
Hřebečci:
5 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
3leté klisny:
5 000,- Kč
4 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč
Skok ve volnosti:
10 000,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč
Celkem 50 000,- Kč na soutěže mimo KMK
9. MS mladých koní v belgickém Lanaken
RPK projednala otázku účasti českých koní v belgickém Lanaken. Divoké karty pro
nominaci obdrží ČJF. Tajemník ASCHK připraví žádost o možnost rozhodovat o účastnících,
kterou zašle prezidiu ČJF.

Zapsal: Bc. Blahoslav Políček, tajemník ASCHK
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Příloha č. 1

OBLASTNÍ PŘEHLÍDKY 3LETÝCH KLISEN A HŘÍBAT
PLEMENE ČT 2019
Vážení chovatelé, již v polovině července se rozběhnou chovatelské přehlídky, na kterých jste vítáni
se svými tříletými klisnami a letošními hříbátky (2019) plemene český teplokrevník.
Nezapomeňte:
K účasti potřebujete platný průkaz koně s požadovanými veterinárními vyšetřeními (očkování a
výsledky krve na IAE), koně musí být ve výstavní kondici, upravení (vyčištění, s upravenou hřívou,
provedenou korekturou kopyt, popř. okutí).
Koně budou předváděni na předváděcím trojúhelníku v kroku a klusu. Klisny na uzdečkách (stihlo)
Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazové triko (polokošile s límečkem s logem
ASCHK, nebo SCHČT, mikinu – zelenou nebo modrou), bílou sportovní obuv. Pokud nemáte svazový
úbor k dispozici, je možné předvádět v úboru jezdeckém, tedy ve vysokých jezdeckých botách, bílých
rajtkách a závodním saku (závodním jezdeckém tričku). Na finále bude možnost využít
profesionálních předváděčů (doporučujeme), při rámcových kolech je potřeba dohodnout se
s pořadatelem, zda poskytuje služby profesionálních předváděčů.
Klisny a hříbata se nemusejí zúčastnit oblastních kol, kam jsou příslušné bydlištěm chovatele, ale
mohou se zúčastnit pouze jednoho rámcového kola.
Do celostátního finále v Písku postupují tříleté klisny umístěné na 1. až 3. místě. Z moravské
přehlídky, která se koná v Olomouci 2. srpna 2019 postoupí 8 – 10 koní dle rozhodnutí komise.
Do celostátního finále hříbat posupuje vždy vítěz a druhý umístěný z kategorie klisniček a kategorie
hřebečků.
Pokud jsou na přehlídce hodnocena zároveň i jiná plemena (CS, Old) postupují v kategorii klisen ty,
které se umístily do 3. místa a nejlépe umístěný hřebeček (klisnička) v rámci PK ČT, který se umístil
(a) do 3. místa.
Pokud má chovatel zájem o „divokou kartu“, která se týká účasti na celostátní přehlídce, po dohodě
s garantem oblasti mu může být udělena.
Termíny kvalifikačních kol:
Termíny přehlídek 2019 :
2. 6. 2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Běloves u Náchoda
10. 7. 2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Ptýrov
2. 8. 2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty - Olomouc
3. 8. 2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Ostrov u Chlumce nad Cidlinou
10. 8. 2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Našiměřice
23. 8. 2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty ZH Písek
31. 8. 2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Štěnovický Borek
14 – 15. 9. 2019 Finále přehlídky 3letých klisen a hříbat pod klisnami proběhne v rámci finále
skokového KMK v Písku
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Příloha č. 2

ROZPIS NA SOUTĚŽ SKOKU VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN
1. Základní informace
Název: SKOK VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN
Pořadatel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Spolupořadatel: ASCHK ČR, z.s.
Datum závodů: 14. září 2019 ve večerních hodinách, v hale ZH Písek s.p.o.
Místo konání: Zemský hřebčinec Písek, finále KMK 2019
2. Podmínky účasti:
Klisny v daném roce tříleté, narozené u českého chovatele a zapsané v některé z teplokrevných
plemenných knih vedených na území České republiky.
Každá klisna musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášena.
3. Technické podmínky zkoušky:
Skok ve volnosti:
1. kolo 110cm
2. kolo 120cm
3. kolo 130cm
Soutěž probíhá na skokové řadě dle zkušebního řádu SCHČT (7,2 – 7,5 m), hodnotí se PROVEDENÍ
SKOKU.
V každém kole maximálně 2 opravy (shození nebo neposlušnost) s odpočtem 2 bodů. Třetí chyba na
absolvované výšce koně vylučuje z pokračování v soutěži.
4. Hodnocení:
Všechny zúčastněné klisny budou dekorovány floty a klisny umístěné na 1. – 5. místě obdrží poháry.
5. Hodnotící komise:
Pořadí startujících musí být určeno losem. Hodnotící komise je tříčlenná. Hodnotí se známkami v
rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění vyšší známka
ve třetím kole
6. Úbor a výstroj:
Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazové triko (polokošile s límečkem s logem
ASCHK, nebo SCHČT, mikinu – zelenou nebo modrou), bílou sportovní obuv. Pokud nemáte svazový
úbor k dispozici, je možné předvádět v úboru jezdeckém, tedy ve vysokých jezdeckých botách, bílých
rajtkách a závodním saku (závodním jezdeckém tričku). Bude možnost využít profesionálních
předváděčů (doporučujeme).
Koně na uzdečce s otěží. Bandáže nebo chrániče jsou povoleny pouze na hrudních končetinách.
7. Všeobecné údaje:
Výše startovného činí 300,- Kč.
8. Veterinární předpisy:
Podle směrnic SVS ČR platných na rok 2019, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování
koní.
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Příloha č. 3
Vážená paní prezidentka
Ing. Olga Plachá
Česká jezdecká federace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

Vážené presidium ČJF,
v minulých letech bylo zvykem, že na World Breeding Jumping Championships for Young Horses
v belgickém Lanaken vždy nominovalo účastníky za ČR uznané chovatelské sdružení. Již z názvu těchto
závodů vyplývá, že se jedná o závody chovatelské a mělo by být v tomto případě prioritou na ně vyslat
koně plemenné, v ideálním případě českého chovu.
Žádáme tedy, aby ASCHK ČR jako uznané chovatelské sdružení pro vedení plemenné knihy ČT,
obdrželo možnost rozhodnout alespoň o jednom účastníkovi, v každém ročníku.

Věřím ve Váš vstřícný přístup
S pozdravem

MVDr. Jaroslav Dražan
President ASCHK ČR
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