Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK–14.10.2021 - Písek
Přítomni: ing. Hana Civišová, PhD; mgr. Kateřina Hanušová; Luboš Kozák, Zdeněk Hrnčíř, Stanislav
Hošák, Jan Chýle; omluven ing. Otakar Vondrouš
1. Diskuze k 70dennímu testu - návrh na zavedení sportovního testu pro 3leté předvybrané
hřebce, zahájení, kontrolní den a závěrečná zkouška budou probíhat souběžně se 70denním
staničním testem. Po závěrečné zkoušce bude hřebcům ze sportovního testu udělen pouze
dočasný výběr do 5 let včetně, k definitivnímu výběru budou muset absolvovat sportovní
test pro 4- , 5- nebo 6leté hřebce nebo splnit výkonnost dle podmínek uvedených v ŠP čl.
9.1.1.1. Bude zapracováno do ŠP a ZŘ.
2. Návrhy na různé drobné změny ŠP a ZŘ po vyzkoušení nově platných řádů v praxi. Změny
budou zapracovány, označeny červeně a po další kontrole v rámci jednání RPK předloženy
MZe ke schválení.
3. Potvrzen návrh nového harmonogramu finále KMK skoky 2022, popsaného v zápisu z 14.9.
tj.:
čtvrtek 1.9. - zahajovací tréninky
pátek 2. 9. - 1. kola všech kategorií KMK a soutěž plemenných hřebců na úrovni 135 cm
sobota 3. 9. - 2. kola všech kategorií KMK včetně vyhlášení šampionů; večerní program:
soutěž ve skoku ve volnosti 3letých klisen
neděle 4. 9.: celostátní přehlídky 3letých klisen ČT a hříbat ČT
4. RPK schválila spolupráci s MVDr. Přikrylem, který vybere veterináře určené ke zhotovení
rentgenů a klinických vyšetření hřebců na předvýběry a domluví s nimi jednotnou cenu a
také přesné požadavky na rentgeny.
5. RPK schválila udělení definitivního výběru hřebcům po absolvování 70denního testu
(Eldorado 45, Espace, Mugáno novojický a Quality Drive) a dále hřebci Alantino na základě
doložené sportovní výkonnosti a po posouzení komisí dne 14.9. 2021.
6. RPK dále schválila zařazení klisny For Funny, nar. 2007 po For Edition, do AP.
7. Předběžný termínový kalendář 2022

do 15.12. 2021 přihlášky na 1. předvýběr (návrh na zpoplatnění pozdě zaslaných)
12. nebo 13. ledna 2022 schůzka s veterinární komisí na posouzení rentgenů. Hřebci, jejichž
rentgeny nebyly akceptovány, se nebudou účastnit ani prvního předvýběru.
1.předvýběr
19., 20. leden (ST Tlumačov, ČT Písek)
2. předvýběr
18.-19. únor (Pá-So)

Oblastní přehlídky – termíny jsou opravdu silně předběžné a budou upraveny dle termínů závodů
31.7. Našiměřice
(6., 13. nebo 20. 7.) Ptýrov
6. -7. 8. Olomouc
6.8. Svržno
14.8. Sedličky
18.8. Písek
KMK Finále (na pořadatele bude vypsáno výběrové řízení)
finále KMK skoky 1.-3.9, přehlídka 4.9.
finále KMK všestrannost – 8.-10. září
finále KMK drezura 16.-18. září nebo 22.-25. září
70denní test a sportovní testy 3-6letých hřebců
2. srpna zahájení 70denního staničního testu a sportovního testu pro 3leté
10.října, při větším počtu přihlášených 10.-11. října: závěrečné zkoušky hřebců v 70 denním a
sportovních testech
Kvalifikace KMK - budou obesláni pořadatelé přes oblastní sekretáře ČJF, aby se hlásili o pořádání
kvalifikačních kol KMK
Po přijetí všech přihlášek vybere a schválí jednotlivé pořadatele pracovní komise KMK.

Zapsala mgr. Kateřina Hanušová, dne 15.10. 2021

