Šlechtitelský program včetně řádu plemenné knihy
pro plemeno českého teplokrevníka
1 Informace o historii plemenné knihy
1.1. Asociace svazu chovatelů koní ČR, z.s. vede plemennou knihu českého teplokrevníka
podle aktuálně platné evropské a české legislativy. Ustanovení v článcích 4 až 15 jsou základem
chovu českého teplokrevníka a jsou závazná pro všechny chovatele tohoto plemene.
1.2. Název „český teplokrevník“ označuje plemeno vycházející z historie chovu
teplokrevných koní na území Čech a Moravy již od dob Rakouska-Uherska. Na území naší
republiky byl historicky chován převážně teplokrevný kůň. Rakousko-Uherské mocnářství, ke
kterému území dnešní České republiky příslušelo až do roku 1918, přistoupilo k
organizovanému chovu teplokrevných koní počátkem 18. století za vlády Marie Terezie.
Důvodem bylo zajištění počtu koní pro armádu. Systém spočíval ve zřízení státních hřebčínů,
které produkovaly plemeníky pro potřebu zemského chovu v celém mocnářství. V hřebčínech
vznikly kmeny Furioso, Przedswit, Gidran a Nonius na podkladě původních klisen připářením
hřebců arabských a plnokrevných.
Hřebci uvedených kmenů působili v hřebčínech a v zemském chovu pod názvem "angličtí
polokrevnící". V zemském chovu narození teplokrevníci po těchto hřebcích nesli označení
jako teplokrevník s přídavkem podle oblasti narození – pro naši zemi to byl "český
teplokrevník" a "moravský teplokrevník" (či v určitém období jako teplokrevník českého či
moravského typu). Označení anglický polokrevník pro všechny hřebčínské koně a český či
moravský teplokrevník v zemském chovu přetrvalo až do roku 1970.
Poté byli všichni teplokrevníci – mimo kladrubského koně, arabských koní, anglického
plnokrevníka a klusáka – podle Československé státní "Normy Plemenní koně" vedeni jako
český teplokrevník. Pouze importovaní koně se uváděli podle příslušnosti k plemenným
knihám. Jejich potomci u nás narození již byli čeští teplokrevníci.
Po roce 1990 Ministerstvo zemědělství České republiky na základě žádosti chovatelů uznalo –
obnovilo Plemennou knihu českého teplokrevníka, následně moravského teplokrevníka a
později Kinského koně.
Plemennou knihu českého teplokrevníka vedla v letech 1995 - 2003.Asociace svazu chovatelů
koní ČR, z.s., později až do roku 2018 Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z.s.
1.3. Šlechtitelský program a další dokumenty budou zveřejněné na webových stránkách
Asociace svazu chovatelů koní ČR i Svazu chovatelů českého teplokrevníka a včetně
zveřejňování veškerých změn.
2 Zeměpisná oblast
Oblast, v níž se uplatňuje chovný cíl a šlechtitelský program českého teplokrevníka, zahrnuje
celé území České republiky.
3 Forma vedení plemenné knihy a velikost chovné populace
Plemenná kniha je vedena elektronicky.
Stav chovné populace (k 31.12.2018) 9253
Klisny 9092
Hřebci 161
K 1.1.2019 bylo evidováno celkem 17 608 koní plemene český teplokrevník (včetně koní
ostatních) a tito koně jsou v majetku 10 618 subjektů.
3.1.Údaje evidované v plemenné knize
a)

identifikační číslo koně

b)
číslo ÚRP a jméno v PKH a PK
c)
datum narození (den, měsíc, rok)
d)
plemeno a pohlaví
e)
základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry, číslo čipu
(elektronického identifikátoru)
f)
výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy
g)
identifikační nebo základní číslo a jméno otce a matky
h)
jméno a adresa chovatele
ch) jméno a adresa majitele - aktuální stav
i) datum zápisu do plemenné knihy
j)
datum a důvod vyřazení z plemenné knihy
k)
u koní získaných po inseminaci a embryotransferu před rokem 2020 a u všech koní
narozených po 1.1. 2020 výsledek ověření původu podle DNA,
l)
výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně
m)
u plemenných hřebců stanovení genetického typu
záznam o zdravotním stavu hřebce v průběhu připouštěcího období, o březosti a natalitě klisen
a o výskytu geneticky podmíněných vad a chorob
4 Chovný cíl
Šlechtění plemene českého teplokrevníka se řídí aktuálně platnou legislativou a dlouhodobým
programem navrženým Radou plemenné knihy (dále jen RPK) a schváleným Asociací svazu
chovatelů koní ČR. Realizaci šlechtitelského programu (dále jen ŠP) zajišťuje odborný svaz
Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z.s. (dále jen SCHČT) ve spolupráci s oprávněnou
osobou – uznaným chovatelským sdružením pro plemeno český teplokrevník, kterým je
Asociace svazu chovatelů koní ČR, z.s. (dále jen ASCHK), která vede také Plemennou knihu
pro českého teplokrevníka (dále jen ČT) a za realizaci ŠP odpovídá.
RPK je složena z osob odborně způsobilých dle aktuálně platné legislativy, ve znění pozdějších
předpisů, je navrhována Svazem chovatelů českého teplokrevníka a schvalována prezidiem
ASCHK. RPK je minimálně pětičlenná.
Šlechtitelský program ČT je souborem šlechtitelsko-organizačních opatření, na základě kterých
stanovuje, prosazuje a uvádí chovatelské postupy k dosažení chovného cíle. K tomu patří
chovatelské metody, jako je hodnocení plemenného typu, stavby těla, výkonnostní zkoušky,
odhad plemenné hodnoty a selekční postupy. Šlechtitelský program je v souladu s
mezinárodními standardy a závazky a je zárukou objektivního hodnocení pro potřeby
chovatelů. Zabezpečuje, aby tato činnost byla za podpory ze státních prostředků nástrojem ke
zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti ČT, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování
genetické rozmanitosti, a napomáhá konkurenceschopnosti na zahraničních trzích.
4.1 Český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem
šlechtění je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého
temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a
pevného zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro
volnočasové aktivity. Dospělý kůň by měl být středního tělesného rámce s dobrými
liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných a geneticky podmíněných vad a chorob.
4.2 Na těchto základech je dále cílem vyšlechtit koně s výrazně vyvinutým nadáním pro
některou z disciplín parkur, drezura nebo všestranná způsobilost.
4.3 Zároveň jsou vlastnosti uvedené v odstavci 1 základem pro cílený chov koní vhodných pro
vozatajský sport.

5 Charakteristické znaky a vlastnosti
5.1 Plemeno: český teplokrevník
5.2 Původ: Česká republika
5.3 Velikosti: Cílem je kohoutková míra hůlková 161 – 167 cm u klisen a 162 – 170 cm u
hřebců (v dospělosti).
5.4 Barvy: všechny základní barvy.
5.5 Sledované znaky a vlastnosti
5.5.a)Plemenný typ a pohlavní výraz
žádoucí: moderní typ, ušlechtilý a výkonný sportovní kůň středního kalibru, korektní, výrazné
a přiměřeně dlouhé linie, suché klouby, dobře vyvinuté svalové partie, zřetelné kontury,
pohlavní výraz.
nežádoucí: malý nebo přerostlý kůň, hrubá nebo lymfatická konstituce, dlouhé nebo krátké
linie, nezřetelné kontury, bez pohlavního výraz.
5.5.b) Stavba těla
Cílem je korektní a harmonická stavba bez vad s vyjádřenou či viditelnou konstituční tvrdostí
a odolností
b1) Hlava
b2) Krk
b3) Hřbet a plec
b4) Rámec
b5) Přední končetiny
b6) Zadní končetiny
b1) Hlava
žádoucí: ušlechtilá suchá, výrazné oko vyjadřující klid a dobře utvářené nozdry, dobře
utvářená elastická huba.
nežádoucí: nepřiměřená, hrubá, k tělu velká, neharmonická, bez pohlavního výrazu, s klenbou
čela nebo nosních partií, se zapadlým nebo vypouleným okem, okem s viditelným bělmem, s
rybím okem, rozkleslé nebo převislé ucho, krátký koutek.
b2) Krk
žádoucí: dostatečně dlouhý, dobře osvalený, zužující se k hlavě, středně až výše nasazený
(téměř pravoúhle na plec) v mírném oblouku plynule vystupující z kohoutku, se správně
utvářeným a volným zátylkem, lehce a pravidelně ohebný mezi hlavou a kohoutkem.
nežádoucí: nízko nebo vysoko nasazený, příliš dlouhý nebo krátký, chybně vázaný k hlavě
(velký nebo malý spodní úhel), široký nebo úzký, jelení nebo labutí, silný nebo málo
osvalený.
b3) Plec a hřbet
žádoucí: dlouhá a šikmá lopatka s dobrým osvalením plece, výrazný, přiměřeně dlouhý
kohoutek plynule přecházející v pevný, středně dlouhý, ale pružný hřbet, který plynule
pokračuje na pevná, dobře vázaná bedra.
nežádoucí: slabá, strmá, krátká lopatka, ostrý nebo nevýrazný kohoutek, rovný, měkký nebo
kapří hřbet a dlouhá, odsazená bedra.

b4) Rámec
žádoucí: kratší obdélníkový, harmonický.
nežádoucí: malý nebo přerostlý, příliš krátký nebo dlouhý, neharmonický.
b5) Přední končetiny
žádoucí: pravidelný postoj, suché výrazné klouby; předrámí má být dlouhé, široké a svalnaté,
přední holeň nemá být dlouhá, délka nemá přesahovat 2/3 předrámí, úhel spěnky se zemí má
dosahovat 45 – 50°, kopyto zaúhlené stejně jako spěnka, pravidelné, prostorné s kvalitní
rohovinou. Při pohledu ze strany má přímka vedená ze středu plece procházet středem
předrámí, karpálního kloubu i přední holeně a dopadat na zem těsně za patkami. Při pohledu
zepředu mají přímky vedené středy kloubů tvořit kolmici se zemí a navzájem probíhat
paralelně.
nežádoucí: málo osvalené, dlouhé nebo krátké, špatně zaúhlená spěnka (strmá nebo měkká),
kopyto tupoúhlé nebo ostroúhlé, lymfatické klouby, zaříznutá, zaškrcená nebo prohnutá holeň,
všechny druhy nepravidelných postojů.
b6) Zadní končetiny a záď
žádoucí: pravidelný postoj, záď mírně šikmá, dlouhá, stehno silné svalnaté, koleno silné,
hlezno suché, dobře zaúhlené, široké, spěnka a kopyto tvoří dvě stejné poloviny z celkové
délky a úhel spěnky se zemí má dosahovat 50-55°, kopyto zaúhlené stejně jako spěnka, rovně
nesený ocas. Při pohledu ze strany má v uzavřeném postoji probíhat kolmice od země podél
zadní hrany holeně až k hrbolu sedací kosti (resp. konci trupu). Při pohledu ze zezadu má
přímka vedoucí od hrbolu sedací kosti k zemi rozdělit hlezno, zadní holeň, spěnku i kopyto na
dvě stejné poloviny.
nežádoucí: všechny druhy nepravidelných postojů, úzké a krátké hlezno, sražená záď,
vystouplá křížová kost a různé nesprávně vyvinuté klouby jako zaječí kost a špánek, křivě
nesený nebo zatažený ocas.
5.5 c) Krok
žádoucí: čtyřtaktní, pravidelně se pohybující končetiny, lehké, energické vyšlápnutí s
přešlapem zadních stop před přední; korektní, tj. zepředu i zezadu přímočarý pohyb.
nežádoucí: mimochod nebo jeho náznak, kohoutí krok, nákrok, málo prostorný krok,
nedostatečně energický; nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání.
5.5 d) Klus
žádoucí: pravidelný dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, pružný a kmihuplný
pohyb končetin, výrazný posun od zádě se zapojením hřbetního svalstva a zádě, pohyb
předních končetin vychází z dobře uvolněné plece. Korektní, tj. zepředu i zezadu přímočarý
pohyb.
nežádoucí: nepravidelný s poruchami taktu, málo prostorný, bez kmihu nebo příliš plochý
pohyb; nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání.
5.5 e) Cval
žádoucí: třítaktní, elastický, energický, s dobrým posunem zádě, s pružným hleznem;
korektní, tj. zepředu i zezadu přímočarý pohyb.

nežádoucí: nepravidelný s poruchami nohosledu, s malým posunem, nepružným hleznem,
plochým a krátkým posunem končetin, málo prostorný; nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý
pohyb končetin, strouhání.
5.5 f) Vnitřní vlastnosti (Temperament, charakter a schopnost podat výkon)
źádoucí: charakterní a dobře se chovající kůň pod sedlem nebo v zápřeži, nedělající vážné
problémy při jakékoli manipulaci, projevující ochotu klidně spolupracovat a ochotu k výkonu,
přiměřeného charakteru, psychicky odolný a učenlivý. Kritérium temperament posuzuje
reaktivnost na vnější podněty; kritérium charakter posuzuje zejména ochotu spolupracovat
s člověkem, dále pak klid a vyrovnanost při přijímání pomůcek jezdce či vozataje. Žádoucí je
výrazná schopnost podat výkon, toto kritérium popisuje schopnost plného využití svého
nadání k výkonu díky tělesným předpokladům a vnitřním vlastnostem.
nežádoucí: nervózní, líný nebo vzpurný kůň špatně komunikující při výše vyjmenovaných
činnostech, neochotný spolupracovat nebo podat výkon, bez temperamentu nebo se
vznětlivým temperamentem, psychicky málo odolný, neochotný se učit nebo trpící stájovými
zlozvyky.
5.5 g) Skokové vlohy
žádoucí: s chutí skákající kůň, pozorný, soustředěný, s energickým rychlým odrazem,
rychlým pohybem předních končetin při odrazu a dobrým zaúhlením, s ohnutím pohybující se
krk se sníženou hlavou, s výrazným pohybem kohoutku nahoru, pružným hřbetem a
otevřením úhlu v hleznech při odskoku s následnou dobrou a rychlou technikou při skrčení
nohou po odskoku, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu.
nežádoucí: nekontrolovaný pohyb bez chuti, spuštěné přední končetiny, nepravidelné
ohýbání, vysoký nos během skoku, plochý oblouk skoku, tuhý nebo prohnutý hřbet,
nepozornost, neochota, bázlivost.
Pro potřeby hodnocení může být posuzování skokových vloh rozdělené na dílčí kritéria:
g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota Kromě posouzení silného,
energického odrazu s žádoucí dostatečnou, ale nikoli nadměrně přehnanou rezervou nad
překážkou, zahrnuje toto kritérium také posouzení odvahy a ochoty překonávat vyšší nebo
nezvyklou překážku; a dále zachování klidu a soustředění při překonávání skokové řady nebo
parkuru
g2) technika a styl skoku
Kriterium hodnotí techniku a styl skoku podle požadavků popsaných v bodě g.
5.5 h) Výcvik
Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů:
•
Chování při korekturách a kování
•
Krmitelnost
•
Učenlivost
Známky udílí vedoucí výcviku a známka za výcvik je aritmetickým průměrem všech 3 dílčích
známek.
5.5. i) Jezditelnost
žádoucí: uvolněný, v hubě aktivní, prostupný a ohebný kůň pohybující se v dobré rovnováze,
soustředěný na jezdcovy pomůcky a ochotně je přijímající, nadaný pružností a schopností

udržovat takt. Měl by se pohybovat v přirozené rovnováze vycházející z aktivní zádě přes
pružící hřbet a dávat jezdci příjemný pocit v sedle.
nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, který má problémy s udržováním
rovnováhy, jde se ztuhlým hřbetem, je nesoustředěný, reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně
na pomůcky jezdce, projevuje špatnou mechaniku pohybu, nemůže nebo není ochoten ji
předvádět, jde nepravidelně nebo v nesprávném nohosledu v některém z chodů.
5.6. Zdraví
žádoucí: odolnost, výkonnost, tvrdost a snadná krmitelnost
nežádoucí: dědičné choroby, genetické vady, nápadně odlišné chování a fyzické či psychické
defekty, které ovlivňují chovné nebo jezdecké či vozatajské využití.
6 Selekční kritéria
6.1. Pro zapsání do plemenných knih (kromě knihy hříbat) se u koní hodnotí sledované znaky
uvedené v článku 5. Při registraci do knihy hříbat se hříbě hodnotí lineárním popisem dle
metodiky uvedené v ZŘ.
6.2. Hodnocení exteriéru, vnitřních vlastností, mechaniky pohybu a skokových vloh probíhá
podle následujícího schématu:
a) Plemenný typ a pohlavní výraz
b) Stavba těla
Při hodnocení se celková známka za stavbu těla se spočítá jako aritmetický průměr všech
známek za níže uvedená dílčí hodnotící kritéria.
b1) Hlava
b2) Krk
b3) Hřbet a plec
b4) Rámec
b5) Přední končetiny
b6) Zadní končetiny
c) Krok
d) Klus
e) Cval
f) Vnitřní vlastnosti (temperament, charakter a schopnost podat výkon)
g) Skokové vlohy
g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota
g2) technika a styl skoku
h) Výcvik (jen 70denní test a testační odchovny)
i) Jezditelnost
Hodnocení se provádí podle charakteristik popsaných v odstavci 5.5. Hodnotí se po
půlbodech.
K odstavci e) cval a g) skokové vlohy
Cval a skokové vlohy se hodnotí jen u mladých hřebců při skákání ve volnosti nebo při
předvedení pod sedlem v rámci 70-denního a sportovního testu. Při zápisech klisen se
hodnocení těchto kritérií vynechává, u klisen se tato kritéria hodnotí pouze v rámci
výkonnostní zkoušky.
K odstavci h) výcvik
Kritérium se hodnotí pouze v 70-denním testu hřebců a v testačních odchovnách podle
metodiky uvedené v ZŘ.

6.3. Zdraví (dle odstavce 5.6)
U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav prostý geneticky podmíněných vad a
chorob, dobrou plodnost podmíněnou zdravými reprodukčními orgány. Plemenní koně musí
mít veterinární doklady dle platných předpisů pro přesun koní.
K přihlášce do prvního předvýběru, do 70-denního testu a do sportovního testu musí majitelé
hřebců předložit protokol o zdravotním stavu hřebce vypracovaný veterinární komisí
navrženou RPK a schválenou prezidiem ASCHK na základě rentgenových snímků a
klinického vyšetření hřebce. Tento protokol se předkládá také při žádosti o zápis hřebce do
PKH dle odstavců 9.1.1.1. c) až f). U hřebců sedmiletých a starších toto nebude požadováno.
6.4. Ve výkonnostních zkouškách pod jezdcem se dále přidává jako selekční kritérium
jezditelnost hodnocená dle zásad uvedených v odstavci 5.5 i) a kritérium skokové vlohy g (g1
a g2).
6.5 Charakter, temperament a sportovní vlohy se hodnotí známkami a současně pomocí
lineárního popisu jako součást kritérií skokové vlohy při zkouškách výkonnosti, v 70-denním
testu a sportovním testu. Tato hodnocení se zaznamenávají do plemenných knih hřebců a
klisen.
7 Řád plemenné knihy
7.1 Hlavní snahou je dosažení chovného cíle čistokrevnou plemenitbou. To znamená, že do
nejdůležitějších plemenných knih, tedy do Plemenné knihy hřebců I (PKH I) a do Hlavní
plemenné knihy klisen (HPK) se budou zapisovat především koně plemene český teplokrevník
Plemenná kniha je uzavřená ve smyslu zápisu jedinců bez prokazatelného oboustranného
původu.
To však nebrání zapsání hřebců a klisen z populací jiných plemen za účelem zlepšení určitých
vlastností plemene.
7.2 V rámci šlechtitelského programu se mohou využívat zejména hřebci a klisny níže
uvedených plemen, pokud jejich původ a výkonnost splňují požadavky zápisu do Plemenné
knihy hřebců I nebo do hlavní plemenné knihy klisen nebo plemenné knihy klisen.
Skupina plemen I
trakénský kůň, holandský jezdecký kůň, belgický teplokrevník a belgický sportovní kůň,
dánský teplokrevník, francouzský jezdecký kůň, veškerá plemena jezdeckého teplokrevníka,
jejichž PK jsou vedeny v SRN, Zangersheide, švédský teplokrevník, moravský teplokrevník,
furioso, slovenský teplokrevník, kůň Kinský, kůň velkopolský a polská plemena
Skupina plemen II
anglický plnokrevník, Angloarab a jedinci arabského původu
Skupina plemen III
Ostatní plemena teplokrevných koní.
Možné povolené kombinace
Skupiny plemen
Skupina plemen I
Skupina plemen I
X
Skupina plemen II
X
Skupina plemen III
X

Skupina plemen II
X
omezeno*
X

Skupina plemen III
X
X
X

*V rámci PK ČT není povolené vzájemné křížení těchto plemen: anglický plnokrevník, arabský
plnokrevník a jedinců arabského původu. Produkt tohoto křížení nebude mít plemennou
příslušnost ČT.
O možnosti zařazení jedinců z plemene skupiny III vždy rozhoduje RPK.
8 Členění plemenných knih
Plemenná kniha klisen i hřebců je uzavřená. Každá má jediný hlavní oddíl.
8.1 Hlavní oddíl PK hřebců se člení na dvě třídy a knihu hříbat
Plemennou knihu hřebců I
Plemennou knihu hřebců II
Knihu hříbat.
8.1.1 Plemenná kniha hřebců I zahrnuje ještě vyšší třídu PKH I - AP, do níž se zařazují hřebci
s vysokou výkonností vlastní nebo potomstva dle podmínek uvedených v odstavci 9.1.2.
8.2 Hlavní oddíl PK klisen se člení na dvě třídy a knihu hříbat
Plemennou knihu klisen I
Plemennou knihu klisen II
Knihu hříbat
8.2.1 Plemenná kniha I zahrnuje ještě dvě vyšší třídy, do nichž se zařazují klisny po prokázání
vlastní výkonnosti podle podmínek uvedených v článku 9.2.1.
Hlavní plemennou knihu
Hlavní plemennou knihu - PRO
Hřebci
Klisny
Plemenná kniha hřebců I PKH I
Plemenná kniha klisen I PK I
(PKH I)
PKH I - AP (PK I)
HPK
HPK- PRO
Plemenná kniha hřebců II (PKH II)
Plemenná kniha klisen II (PK II)
Kniha hříbat
Kniha hříbat
8.3 Účast ve šlechtitelském programu
Šlechtitelského programu se účastní hřebci zapsaní do Plemenné knihy hřebců I (PKH I) a
klisny zapsané do Plemenné knihy klisen I (PK I).
9. Podmínky zápisu do plemenné knihy
Podmínky uvedené v článku 9 představují základ pro zápis do plemenné knihy. Hřebci a klisny
se zapisují v případě, že jsou identifikovaní, jejich původ odpovídá pravidlům plemenné knihy
a že splňují také další níže uvedené podmínky zápisu. Kůň pocházející z jiné plemenné knihy,
vedené pro plemeno uvedené ve skupině I nebo II, musí být zapsán do té třídy plemenné knihy,
jejíž kritéria splňuje. Přitom se bere v patrnost jak výkonnost a původ jeho předků, tak i jeho
vlastní.
Známky, které kůň obdrží při zápisu v jiné plemenné knize, se zpravidla nepřebírají. Ve
výjimečných případech může dojít k zapsání koně do PK ČT bez hodnocení selekčních kritérií,
pokud je už daný kůň zapsaný v plemenné knize jiného chovatelského sdružení. Kůň je pak
zapsán do odpovídající třídy plemenné knihy.
Zápis do některé ze tříd plemenné knihy bude zaznamenán do průkazu koně (zootechnického
osvědčení).

RPK může rozhodnout o zařazení jedince jiného, než uvedeného plemene, pokud může
posloužit k obohacení plemene ČT a k přiblížení se jeho popsanému chovnému cíli. Podmínkou
je doložení minimálně 3 generací oboustranného původu.
9.1 Plemenná kniha hřebců
9.1.1 Plemenná kniha hřebců I
9.1.1.1 Nejdříve ve 3. roce života mohou být zapsáni hřebci:
.jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen náležejících do skupiny I a II
(kromě knihy hříbat)
.nebo jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen skupiny III a jejichž
zapsání doporučí RPK po posouzení všech dostupných chovatelských informací
.kteří absolvovali identifikaci
.mají stanovený genotyp
.splnili podmínky zdravotního stavu dle odstavce 6.3
.a splnili jednu z níže uvedených podmínek pod písmeny a) až f)
a) Hřebci po absolvování 70-denního testu nebo sportovního testu, kteří
•
byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a), b) odstavce 6.2. Tato známka se
vypočítá jako aritmetický průměr známek a) a b). Známka za kriterium a) nesmí být nižší než
7. Do PKH I se zapisují známky z předvedení při závěrečné zkoušce 70-denního testu.
•
a současně byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší jako konečnou známkou ze 70denního testu nebo sportovního testu.
Stejně jako výsledek výše uvedených testů hřebců lze pro zápis hřebce do PKH I akceptovat
výsledky úspěšně absolvovaných Výkonnostních testů hřebců prováděných v SRN (50-denní
staniční test nebo sportovní testy) a dále výkonnostní testy nebo zkoušky hřebců prováděné v
PK holandského jezdeckého koně (KWPN i NRPS), belgického teplokrevníka a belgického
sportovního koně, dánského teplokrevníka, francouzského jezdeckého koně, Zangersheide,
švédského teplokrevníka. Akceptování výsledků zde neuvedených testů a zkoušek hřebců
podléhá schválení RPK.
b) Hřebci předvybraní s prémií
Pokud hřebec dosáhne při 2. předvýběru:
•
v průměru nejméně 8,5 bodu za kritéria a, g1 a g2 odstavce 6.2, dále průměru 7,5
bodu za všechna ostatní hodnocená kritéria u skokově zaměřeného hřebce, nebo
•
v průměru nejméně 8,5 bodu za kritéria a, c, d, e, dále průměru 7,5 za všechna ostatní
kritéria u drezurně hřebce,
bude mu udělen výběr do PKH I a prémie na jedno následující připouštěcí období. K udělení
výběru do PKH I pro další období má tento hřebec povinnost absolvovat 70-denní test
ukončený zkouškou výkonnosti nebo v dalších letech absolvovat jinou testaci výkonnosti dle
podmínek uvedených pod písmeny a, c nebo d. Do PKH I budou znovu zapsáni až po splnění
těchto podmínek.
c) Hřebci po absolvování KMK
•
byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2
•
dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2 u skokově zaměřených
hřebců a průměru 7,0 u drezurně zaměřených hřebců
•
umístili se ve finále KMK 5-letých ve skoku na 1. místě a KMK 6-letých ve skoku do
5. místa, nebo byli vítězi těchto ročníků v drezúře a všestrannosti.
d) Hřebci po sportovní testaci
•
byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2

•
dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2 u skokově zaměřených
hřebců a průměru 7,0 u drezurně zaměřených hřebců
•
dosáhli výkonnosti:
ve skákání:
hřebci do 8 let věku včetně v soutěžích obtížnosti „ST**“ 140 cm, hřebci 9 letí a starší v
soutěžích obtížnosti “T*“ 145 cm a vyšších – absolvovali v jedné sezoně minimálně tři
soutěže s celkovým součtem max. 12 tr. bodů ze tří základních kol
v drezuře: v jedné sezoně absolvovali tři soutěže IM I a vyšší s hodnocením vyšším než 65 %
ve všestrannosti: v průběhu dvou let dokončili nejméně 2 soutěže CIC** nebo CNC** a v
soutěžích se umístili v prvé polovině startujících, kteří soutěž dokončili.
v zápřeži: absolvuje 5 kompletních soutěží CAN*** (stupeň T) v průběhu dvou let.
Další možností zápisu pro mladší hřebce v zápřeži je absolvování 1. a 2. předvýběru pro
hřebce drezurního směru s výsledkem „předvybrán“ a následně do věku 5 let včetně
absolvování 2 kompletních soutěže CAN** (stupeň ST**).
e) Hřebci importovaní
•
mají definitivní zápis ve třídě odpovídající PKH I jiného plemene ze skupiny I nebo
•
byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2
•
dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2 u skokově zaměřených
hřebců a průměru 7,0 u drezurně zaměřených hřebců
•
splňují kritéria uvedená v předcházejících odstavcích článku 9 nebo na základě
doporučení RPK.
f) Hřebci plemen skupiny II
•
byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2
•
dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2
•
projevují, že by mohli být přínosem pro zlepšení požadovaných vlastností ČT
•
podmínka výkonnosti pro hřebce anglického plnokrevníka: generální handicap na
rovině min. 85, generální handicap na překážkách min. 65 nebo sportovní výkonnost (KMK,
ostatní sportovní soutěže viz. odstavce 9.1.1.1 c, d)
9.1.1.2 Importované dávky chlazeného i mraženého spermatu
Hřebci zapsaní plemenných knihách plemen skupiny I, ve třídě odpovídající PKH I, u nichž
jsou k dispozici jen importované inseminační dávky, mohou být zapsáni na základě písemné
žádosti dovozce po doporučení RPK.
Součástí žádosti je:
.doložení původu odpovídajícího zápisu do PKH I (dle odstavce 11.3.1.4.1)
.osvědčení o stanovení genotypu
.doklad o výběru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniční chovatelskou organizací s tím,
že třída PKH, do níž je hřebec vybrán musí odpovídat PKH I
.doložení splnění výkonnostních podmínek dle odstavců 9.1.1.1 a), c) nebo d).
.doložit připouštěcí lístek potvrzený majitelem (držitelem) hřebce nebo doklad o zaplacení
připouštěcích poplatků.
V případě, že hřebec na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomstva splňuje
podmínky zápisu do vyšší třídy PKH-AP, může do ni být zapsán.
9.1.2.Hřebci se statusem hřebce zapsaného v akceleračním programu (PKH I – AP)
Do této vyšší třídy PKH I se zařazují plemenní hřebci zapsaní v PKH I s níže uvedenou
vlastní výkonností nebo výkonností potomstva:
•
absolvování v jednom roce minimálně 3 parkurů st.“T*“ (145 cm) se součtem 0 tr.

bodů na překážkách celkem ze všech 3 základních kol dohromady nebo
•
absolvování 3 drezurních soutěží výkonnostního stupně “T“(IM I) se ziskem min. 70
% bodů nebo
•
vítěz finále KMK 6-ti letých v ČR (skoky, drezura, všestrannost)
•
v soutěžích všestrannosti dosažení výkonnosti stupně CIC** nebo CNC** (umístění
v první polovině výsledkové listiny z těch, kteří soutěž dokončili)
•
Ve spřežení dokončení 3 soutěží IM*** CAI
•
Na základě výkonnosti potomstva – první 4 hřebci dle ASH nebo dle BLUP
(spolehlivost /RPH/ u BLUP vyšší než 0,8)
•
jsou uvedení v žebříčku WBFSH mezi nejlepšími 100 otci skokových koní, nejlepšími
50 otci drezurních koní nebo nejlepšími 50 otci v discplině všestrannost.
9.1.2.1 Žádost o zařazení hřebce do PKH I – AP podává majitel/držitel hřebce a současně
dokládá splnění některého z výše uvedených kritérií.
9.1.2.2 V rodokmenu potomků hřebce zapsaného v PKH I – AP bude u jména hřebce uvedeno
označení AP.
9.1.3 Plemenná kniha hřebců II (PKH II)
Zapsaní budou nejdříve ve 3. roce života hřebci, jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle
(mimo knihy hříbat) plemenné knihy českého teplokrevníka. Zápis koní, zanesených v knize
hříbat, probíhá automaticky při zaregistrování prvního potomka.
9.1.4 Kniha hříbat (hřebci)
V roce svého narození budou do knihy hříbat zapsaní všichni hřebečci, jejichž rodiče jsou
zapsaní do plemenné knihy ČT. Registrace hříbat probíhá dle metodiky popsané v ZŘ.
9.2. Plemenná kniha klisen
9.2.1 Plemenná kniha klisen I
Nejdříve ve 3. roce života může být zapsána klisna:
•
jejíž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen náležejících do skupiny I
a II (kromě knihy hříbat)
•
nebo jejíž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen skupiny III a jejichž
zapsání doporučí RPK po posouzení všech dostupných chovatelských informací
•
která absolvovala identifikaci
•
která při hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu podle odstavce 6.2 dosáhla
minimální výsledné známky 6,1, přičemž žádné z dílčích kritérií nebylo nižší než 5,0. Výsledná
známka se počítá jako aritmetický průměr známek za typ (kriterium 6.2.a), stavbu těla
(kriterium 6.2.b), a mechaniku pohybu (průměr z kritérií 6.2. c, d – krok a klus)
•
která splnila podmínku minimální KVH 157 cm
9.2.1.1. Hlavní plemenná kniha – vyšší třída PK I
Do HPK mohou být zapsány klisny splňující podmínky uvedené v odstavci 9.2.1. a zároveň
níže uvedené podmínky
•
minimální KVH 159 cm.
•
otec klisny, otec její matky, báby a prabáby (celkem 4 generace) na mateřské straně
rodokmenu musí být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze
skupiny I nebo II
•
matka a bába klisny na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo
v odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí

být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo
II.
•
která při hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu podle odstavce 6.2 dosáhla
minimální výsledné známky 7,1, přičemž žádné z dílčích kritérií nebylo nižší než 5,0.
Výsledná známka se počítá jako aritmetický průměr známek za typ (kriterium 6.2.a), stavbu
těla (kriterium 6.2.b), a mechaniku pohybu (průměr z kritérií 6.2. c, d – krok a klus)
•
klisna absolvovala výkonnostní zkoušky s hodnocením 7,1 a vyšším nebo splnila
podmínky vlastní výkonnosti uvedené v odstavci 9.2.1.2.1
Do HPK se klisny splňující podmínky zapisují automaticky po absolvování VZ, v případě
splnění podmínek výkonnosti v dalších letech pak na žádost majitele.
9.2.1.2. Hlavní plemenná kniha PRO – nejvyšší třída PK I
Do HPK-PRO se zapisují klisny na žádost majitele po splnění podmínek uvedených v odstavci
9.2.1.1 a zároveň splňující některé z kritérií Akceleračního programu (dále jen AP).
Kritéria Akceleračního programu pro klisny:
9.2.1.2.1 Vlastní výkonnost
•
parkur stupně „S**“ a vyšší, které dokončily minimálně 3 parkury stupně „S**“ s
max. 12 tr. body na překážkách celkem ze všech tří základních kol nebo
•
drezura – dokončení min. 3 drezurních úloh stupně “S“ minimálně za 65 % bodů nebo
•
všestrannost - absolvování soutěže ve všestrannosti CIC*, nebo CNC* s umístěním v
první polovině výsledkové listiny dokončivších účastníků soutěže nebo
•
zápřež – dokončení minimálně 2 kompletních soutěží v zápřeži stupně „T“
•
klisny, které se umístily do 3. místa ve finále KMK 4, 5, 6-letých
•
vítězka celostátní přehlídky tříletých klisen pořádané ASCHK
•
tříleté klisny, které ve zkouškách výkonnosti dosáhly známky 8,1 a vyšší
9.2.1.2.2 Výsledky potomstva
• potomstvo splnilo některé z kritérií uvedených v odstavci 9.2.1.2.1 ve sportovní testaci
(parkur, drezura, všestrannost, zápřež)
• klisny, které mají min.2 potomky (hřebce, klisny) po základních
výkonnostních zkouškách s hodnocením 8,1 a vyšším
• klisny, které mají syna zapsaného v PKH I
9.2.1.2.3 Historické a zahraniční výsledky
•
klisny, které obdobných výsledků dosáhly v zahraničí po posouzení souměřitelnosti
těchto výsledků RPK
9.2.2 Plemenná kniha klisen II
Do Plemenné knihy klisen II (PK II) se zapisují klisny:
• jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle plemenné knihy z plemen skupiny I nebo
II. Zápis klisen zapsaných v knize hříbat probíhá automaticky při zaregistrování
potomka této klisny.
9.2.3 Kniha hříbat (klisničky)
V roce narození se do Knihy hříbat zapisují všechny klisničky, jejichž rodiče jsou zapsaní
v plemenné knize ČT.

10 Zootechnické osvědčení a Potvrzení o původu
Potvrzení o původu je oprávněna vystavovat a potvrzovat výhradně ASCHK, a to pouze na
plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo.
Oficiální dokladem je:
Zootechnické osvědčení - Potvrzení o původu koně – tento doklad vydává ASCHK na
všechny mladé a dospělé koně. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a
označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na adresu ASCHK, u starších
koní musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Potvrzení o
původu má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při prodeji, výstavách,
svodech, likvidacích pojistných událostí, atd.
Při ověřování původů může ASCHK požadovat ověření původu podle DNA. U hříbat
pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení ověření původu podle
DNA testu podmínkou k vystavení dokladu o původu. Počínaje 1. lednem 2020 bude ověření
původu podle DNA podmínkou k vystavení Potvrzení o původu u všech narozených hříbat.
10.1 Vystavení zootechnického osvědčení
Zootechnická osvědčení se vystavují podle následujícího schématu:
PK I (včetně HPK, PRO) PK II
PKH I (včetně AP)
Potvrzení o původu
Zootechnické osvědčení
PKH II
Zootechnické osvědčení
Zootechnické osvědčení
10.1.1 Vystavení Zootechnického osvědčení – Potvrzení o původu
Potvrzení o původu se vystavuje při splnění níže uvedených předpokladů:
• Otec i matka jsou v době připuštění nebo nejpozději v roce narození hříběte (do 31.12.
daného roku) zapsaní do PKH I respektive PK I.
• Při registraci hříběte byl předložen potvrzený připouštěcí lístek.
• Byla provedena identifikace a registrace hříběte pracovníkem pověřeným ASCHK.
10.1.2 Vystavení Zootechnického osvědčení
Potvrzení o původu B se vystavuje při splnění níže uvedených podmínek:
• Otec i matka jsou zapsaní nebo splňují podmínky pro zapsání do PKH II resp. PK II
ČT.
• Při registraci hříběte bude doložen vyplněný připouštěcí lístek.
• Byla provedena identifikace a registrace hříběte pracovníkem pověřeným ASCHK.
10.2. Údaje v Zootechnickém osvědčení
V Zootechnickém osvědčení – Potvrzení o původu a Zootechnickém osvědčení bude uvedeno
minimálně:
• mezinárodní životní číslo koně (Unique Equine Lifenummer) – UELN
• datum narození (den, měsíc, rok)
• datum posledního připuštění matky (den, měsíc, rok)
• plemeno
• pohlaví
• základní barva a popis odznaků a výžehů, číslo čipu (elektronického identifikátoru)
• UELN a jméno, barva a plemeno otce a matky; jména, UELN a plemena předků
v dalších generacích
• jméno a adresa chovatele a majitele hříběte při registraci
• datum registrace a údaje registrujícího orgánu (ASCHK), podpisy odpovědných osob

•

u koní získaných po inseminaci a embryotransferu před rokem 2020 a u všech koní
narozených po 1.1. 2020 výsledek ověření původu podle DNA
Do Zootechnického osvědčení – Potvrzení o původu se později zaznamenávají zápisy do
PKH I resp. PK I a výsledky výkonnostních zkoušek.
11. Selekční chovatelské akce
11.1.Předvýběry a výběry hřebců
11.1.1 První předvýběr
První předvýběr je určen pro 2- nebo 3leté hřebce a zpravidla probíhá v úvodních měsících
roku, v němž hřebci dosáhnou věku 3 let, na dvou různých místech – v Čechách a na Moravě.
Místa konání navrhuje RPK a schvaluje ASCHK. První předvýběr se provádí podle podmínek
uvedených ve Zkušebním řádu.
11.1.1.1 Podmínky pro účast na prvním předvýběru:
•
Otec hřebce, otec jeho matky, báby a prabáby na mateřské straně rodokmenu musí být
zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II, v
případě plemene ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK.
•
Matka a bába hřebce na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo
v odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí
být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo
II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK.
•
Předložení doporučení hodnotitele k účasti hřebce na předvýběru na předepsaném
formuláři.
•
Osoba přihlašující hřebce k prvnímu předvýběru předloží zdravotní protokol dle
odstavce 6.3.
11.1.2 Druhý předvýběr
Druhý předvýběr je určen pro 2- nebo 3 leté hřebce a probíhá přibližně měsíc po prvním
předvýběru na jednom místě, navrženém RPK a schváleném ASCHK. Druhý předvýběr se
provádí podle podmínek uvedených ve Zkušebním řádu.
11.1.2.1 Podmínky pro účast na druhém předvýběru:
•
Účast na prvním předvýběru ČT nebo odpovídající akci jiné plemenné knihy uvedené
ve skupině plemen I. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí účast schválit RPK.
První předvýběr není eliminační a jeho výsledkem je pouze doporučení majiteli o dalším
pokračování hřebce.
•
V případě účasti na jiném předvýběru než ČT předložení zdravotní dokumentace dle
odstavce 6.3 a splnění rodokmenových podmínek dle odstavce 11.1.1.1.
•
Dosažení minimální kohoutkové výšky hůlkové (KVH) 161 cm.
11.1.2.2 Podmínky pro udělení „předvýběru“.
Předvybraný hřebec skokového směru musí získat průměr 7,1 a vyšší ze všech výše
uvedených kritérií (odstavec 6.2 a, b, c, d, e, f, g1 a g2), přičemž žádné z dílčích kritérií nesmí
být obodováno známkou nižší než 5,0.
Předvybraný hřebec drezurního směru musí získat průměr 7,1 a vyšší ze všech výše
uvedených kritérií (odstavec 6.2 a, b, c, d, e, f, g), přičemž žádné z dílčích kritérií nesmí být
obodováno známkou nižší než 5,0 a průměrná známka z kritérií krok, klus, cval (6.2. c, d, e
ŠP) musí být rovna nebo vyšší než 7,3.
11.1.3 Výběr hřebců
Výběry hřebců probíhají zpravidla 2krát ročně, v úvodních měsících roku při druhém
předvýběru a následně v podzimních měsících při závěrečné zkoušce 70-denního testu a
sportovního testu 4-6letých koní. Do výběru lze přihlásit 3leté a starší hřebce žádající o zápis

do PKH I na základě splnění kritérií uvedených v odstavci 9.1.1.1. Tříletí hřebci musí splnit
podmínku min. KVH 161 cm, hřebci 4letí a starší min. KVH 162 cm.
Součástí výběru je předvedení hřebce na ruce, při němž se hodnotí selekční kritéria 6.2 a) až
d). Hodnotící komise následně posoudí splnění kritérií 9.1.1.1 a) až f) a rozhodne o zápisu do
PKH I.
Výběr hřebce mimo vypsané termíny je možný, provádí ho minimálně 3členná komise, jejíž
složení určuje RPK, a je zpoplatněný dle Finančního řádu.
11.2. Svody klisen a zápisy mimo svod
11.2.1. Plemenná kniha klisen I
Do PK I se zapisují klisny na svodech nebo mimo svod, zápis do PK I mimo svod je zpoplatněný
dle Finančního řádu.
K posouzení exteriéru může být předvedena klisna
•
která dosáhla věku minimálně 3 let;
•
otec klisny, otec její matky a báby (celkem 3 generace) na mateřské straně rodokmenu
musí být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II.
V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK
•
matka klisny na mateřské straně rodokmenu musí být zapsaná v PK I nebo
v odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Bába na mateřské straně musí
být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo
I. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK
11.3. Výkonnostní zkoušky
11.3.1.Výkonnostní zkoušky hřebců
11.3.1.1 70denní staniční test
Podmínky pro účast hřebce v 70denním testu
70denní test je určen pro 3leté hřebce, kteří byli předvybráni při druhém předvýběru ČT nebo
odpovídající akci jiné PK plemen uvedených ve skupině I. Tito hřebci musí při předvedení na
ruce v zahajovací den testu dosáhnout bodového hodnocení kritérií podle odstavce 6.2.a)-d)
umožňujícího zápis do PKH I a splnit všechny další podmínky pro zápis do PKH I rodokmenové dle odstavců 9.1.1 a 11.1.1.1 a zdravotní – protokol dle odstavce 6.3. U
odpovídajících akcí plemen skupiny III musí účast v 70denním testu schválit RPK. 70denní test
se provádí dle metodiky popsané ve Zkušebním řádu.
11.3.1.2 Sportovní test pro 4-6leté hřebce
Sportovní test je určen pro 4 až 6leté hřebce po sportovní testaci. Probíhá zpravidla v
podzimních měsících, pro všechny věkové kategorie současně.
4-6letí hřebci mohou být do sportovního testu přihlášeni, pokud
•
splňují ostatní požadavky k zapsání do PKH I, uvedené v odstavcích 9.1.1 a 11.1.1.1
(rodokmen a zdravotní stav) a současně
•
hřebci skokového směru, kteří absolvovali v uplynulé sezoně minimálně 2 skokové
soutěže hodnocené na styl koně (zejména KMK) s minimálním výsledkem 24 bodů.
•
hřebci drezurního směru, kteří absolvovali v uplynulé sezoně minimálně 2 drezurní
soutěže s hodnocením pro mladé koně (zejména KMK) s minimálním výsledkem 75%.
Zahajovací den sportovního testu a závěrečná ZV se konají ve vybraném testačním
zařízení, které navrhne RPK a schválí prezidium ASCHK. Sportovní test se provádí podle
metodiky popsané ve Zkušebním řádu.
11.3.1.3 Sportovní testace pro 5leté a starší hřebce

Za sportovní testaci 5letých a starších hřebců se považují oficiální národní a mezinárodní
závody v disciplínách parkur, drezura, všestrannost a zápřež, pořádané pod hlavičkou
Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a národních jezdeckých federací (NF) spadajících pod
FEI. Doložené výsledky musí být buď dostupné ve FEI databázi nebo na oficiálních webových
stránkách příslušné NF nebo je nutné je doložit s potvrzením příslušné NF.
11.3.1.4 Předpoklady pro zápis hřebce do PKH I
11.3.1.4.1 Definitivní zápis hřebců do PKH I
Hřebec, žádající o zápis do PKH I musí splňovat níže uvedené podmínky:
•
Otec hřebce, otec jeho matky, báby a prabáby na mateřské straně rodokmenu musí být
zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II. V
případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK
•
Matka a bába hřebce na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo
v odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí
být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo
II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK
•
Osoba přihlašující hřebce k zápisu předloží zdravotní protokol dle odstavce 6.3.
Definitivní výběr do PKH I získávají hřebci po splnění některé z výkonnostních podmínek
uvedených v odstavcích 9.1.1.1 a), c) až f).
O zápisu do PKH I u hřebce, který nesplňuje úplně všechny výše uvedené podmínky, se radí a
rozhoduje RPK po zvážení všech chovatelsky relevantních informací.
11.3.1.4.2 Časově omezený zápis hřebců do PKH I
Hřebec, který získá prémii na 2. předvýběru ČT podle odstavce 9.1.1.1.b), může být na žádost
majitele zapsán do PKH I na jedno následující připouštěcí období (ve věku 3 let). Pro další
působení v chovu a definitivní zápis do PKH I musí splnit výkonnostní podmínky podle
odstavce 9.1.1.1. a), c) až f).
11.3.2 Výkonnostní zkoušky klisen
Výkonnostní zkoušky klisen jsou určené pro 3leté klisny zapsané v PK I a PK II.
Provádějí se dle metodiky popsané ve Zkušebním řádu.
Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a vyšším, přičemž žádná
jednotlivá známka nesmí být nižší než 5 bodů.
11.3.3. Testační odchovny
Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov hřebečků a zajištění možnosti časného
získávání informací o kvalitě rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené
plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti
plemenných hřebců a matek a vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných
podmínkách. Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem schváleným RPK. Tento
řád upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu.
Za testační odchovnu lze považovat zařízení, kde je možnost odchovávat, připravovat a
základní zkoušku vykonávat s minimálně 10 hřebečky plemene ČT jednoho ročníku.
13.3.3.1 Vybavení testační odchovny
Testační odchovna musí být vybavena minimálně:
•
řádně oplocenými pastvinami s možností napájení a rozlohou pastviny na
jednoho hřebečka: 0,3 ha / do 1 roku stáří, 0,4 ha/ od 1 roku do 3 let
•
vyhovující stájí pro volné ustájení s možností individuálního přikrmování

•
pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní
•
pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu a skokového
projevu
•
možností odděleného odchovu jednotlivých ročníků
•
kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny a zákroků první pomoci při
ošetření drobných zranění před přivoláním veterinárního lékaře.
Dočasné opuštění testační odchovny na dobu nezbytně nutnou je možné za účelem
veterinárního ošetření, předvýběru hřebců do plemenitby, výstavy. Podmínkou je souhlas
RPK ČT. Toto opuštění odchovny se nepovažuje za přerušení testování v testační odchovně.
13.3.3.2 Výkonnostní zkouška v testační odchovně
Pro vykonávání základních zkoušek výkonnosti – možnost boxového ustájení s kapacitou
minimálně 10 boxů, možnost přípravy a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních
podmínek a kvalitní jezdecký personál. Testační zařízení musí garantovat celou testaci
včetně závěrečné zkoušky, prováděné dle metodiky popsané ve Zkušebním řádu.
12. Ověřování identity/původu koní
U každého zapisovaného koně nebo koně předváděného k zápisu se ověřuje identita podle čipu
a může být požadováno ověření původu pomocí DNA. Každé registrované hříbě musí být
označené aplikací elektronického identifikátoru (čipované) na levou stranu šíje. Každý hřebec
musí mít před zápisem do PKH I nebo II stanovený genetický typ. U všech hříbat narozených
po 1. lednu 2020 bude požadováno ověření původu podle DNA.
13. Použití reprodukčních technik
13.1 Šlechtitelský program umožňuje přirozenou plemenitbu, umělou inseminaci a
embryotransfer včetně oplodnění in vitro.
13.2 Techniky klonování nejsou ve šlechtitelském programu přípustné. Klony a jejich
potomci se nesmí zapisovat do plemenné knihy a nesmí se účastnit šlechtitelského programu.
14. Přihlížení ke zdravotním a genetickým defektům nebo zvláštnostem.
V současnosti se žádné genetické zvláštnosti ani defekty nezaznamenávají.
15. Odhad plemenné hodnoty
Odhad plemenné hodnoty probíhá na základě výsledků sportovní testace koní ve skokových
soutěžích. Sportovní testace je zkouškou výkonnosti sportovních koní dle odstavce 11.3.1.3
Odhad plemenné hodnoty je vypočítáván metodou BLUP Animal model každoročně ve
spolupráci s VÚŽV Praha Uhříněves a s Mendlovou univerzitou v Brně. Podstatou metody
BLUP je současný odhad jak plemenných hodnot (náhodných efektů), tak i efektů fixních v
jednom kroku pomocí lineárních modelů se smíšenými efekty. Princip BLUP Animal modelu
je zveřejněn na webových stránkách ASCHK. Metodika i výsledné hodnoty Relativní
plemenné hodnoty jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách ASCHK a v
ročence ASCHK a jsou tak zpřístupněny chovatelské veřejnosti. V žebříčcích se budou
zveřejňovat pouze výsledky se spolehlivostí RPH vyšší než 0,8; v abecedních seznamech se
zveřejní všichni koně se spočítanou RPH, vždy s uvedením spolehlivosti.

16. Odpovědné orgány (Kontaktní místa)
Odpovědný orgán
ASCHK ČR
U hřebčince 479, Písek; www.aschk.cz
Tel.: 382 210 644 mail: info@aschk.cz
Rada plemenné knihy
Kontakty na předsedkyni: ing. Hana
Civišová
Zd. Fibicha 34, 370 08 České Budějovice;
Tel: 77 7112 595 Mail: falea@seznam.cz

Činnosti
Vedení plemenné knihy
Registrace hříbat
Předvýběry a výběry hřebců
Zápisy klisen
Výkonnostní zkoušky

17. Další údaje
17.1 Přidělení životního čísla (mezinárodní životní číslo koně – Unique Equine Lifenummer
– UELN)
UELN se přidělují následovně:
203 001 22 19 850 13
203 – zemský kód pro Česko
001 – kód UCHS
22 – plemeno
19 – číslo okresní registrační knihy koní
850 – pořadové číslo v knize hříbat
13 – rok narození (2013)
17.2 Pojmenování koní
Při zápisu do knihy hříbat dostane hříbě jméno, které lze v průběhu jeho života měnit.
17.2.1 Plemenní hřebci - při zápisu do PK I obdrží každý hřebec jméno, které má stejné
začáteční písmeno jako jméno otce.
Již jednou udělené jméno nějakému hřebci se nesmí použít pro jiného hřebce s výjimkou jeho
vlastního bratra, a to s dodatkem I,II, atd.
Stejné jméno bez dodatku smí být použito u jiného hřebce po uplynutí alespoň dvou generací.
U importovaných plemenných hřebců se jméno zpravidla nemění.
17.2.2.Plemenné klisny – pojmenování přísluší chovateli
17.3 Označování koní
Označování a identifikace koní odpovídá aktuálně platné legislativě, kterou se stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
17.3.1 Označování koní níže uvedenými způsoby se provádí za účelem identifikace zvířete v
kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle
koně (slovním a grafickým popisem).
17.3.2 Označení potomstva hřebců a klisen zapsaných v PK ČT se při registraci provádí pod
matkou před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje a
výžehem do levého stehna, odpovídajícím Řádu výžehů ČT. Výžeh do levého stehna se
doporučuje, ale není povinný a majitel hříběte ho může odmítnout.
17.3.4 Mimo předepsané označení je možno na žádost majitele označit hříbě výžehem do
pravé sedlové polohy. Toto označení je nepovinné a je složené ze dvou částí. V horní části je

číslo registrační knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize hříbat.
Horní číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné.
17.3.4 Symboly označující příslušnost k chovateli (vlastnické výžehy), které se provádějí na
pravém stehně, jsou u koní označených výžehem ČT nežádoucí.
17.3.5 Výžehy hříbat narozených v zahraničí:
Hříbata exportována v mateřském těle nebo formou embryí mohou být opatřena výžehy podle
Řádu výžehů ČT jen se souhlasem ASCHK.

