
   Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT-ASCHK–8.11.2021 - Teams 
 
 
Přítomni: ing. Hana Civišová, PhD; mgr. Kateřina Hanušová; Zdeněk Hrnčíř, Jan Chýle; omluven ing. 
Otakar Vondrouš, Luboš Kozák, Stanislav Hošák, 
 

1. RPK ČT projednala rozpis na předvýběry hřebců a odsouhlasila jeho zveřejnění.  
 
2. RPK ČT oslovila potencionální pořadatele Finále KMK ve všech disciplínách a komise KMK 

následně vybere pořadatele pro rok 2022. 
 

3. Byly prodiskutovány změny ŠP a ZŘ. Změny jsou zapracovány, označeny červeně a po další 
kontrole v rámci RPK do nejzazšího termínu zaslání připomínek - 15.11.2021, budou 
následně předloženy MZe ke schválení. 
 

4. RPK ČT schválila vzdělávací akci plánovanou ve dnech 10 – 11.12.2021 se zahraničními 
školiteli na téma: Posuzování koní ve volnosti, na ruce a při skoku ve volnosti. Součástí 
vzdělávací akce bude školení předvaděčů a následně hodnotitelů. Budou osloveny střední 
školy chovu koní o spolupráci na vzdělávání nových adeptů do skupiny stávajících 
předvaděčů. Veřejnost, předvaděči a hodnotitelé budou v nejbližších dnech informováni 
pomocí pozvánky a rozpisu vzdělávací akce. 

 
5. RPK ČT schavluje zařazení klisnny Lafitte do PK ČT. Klisna je v současné době typ 

teplokrevný, protože v době její registrace nebyla matka Lara zapsána do PK ČT. Klisna 
Lafitte se narodila v roce 2010 a matka Lara byla následně zapsána až v roce 2013. Otec 
klisny Lafitte hřebec Colato R měl v době připouštění matky udělen výběr pro PK ČT, nic 
tedy nebrání přeregistraci této klisny do PK ČT. 
 

6. RPK schvaluje zařazení klisny Rea (2017) do PK ČT. Klisna je po hřebci Jimtown z matky 
Riante (Loutanos Orion x Rose po Carol). Otec i matka byli v době registrace zapsání do PK 
ČT, ale v roce 2017 ji jako hříbě registroval Ing. Muller, který neměl oprávnění registrovat 
koně PK ČT a tak byla klisna zařazena jako typ teplokrevný. 
 

7. RPK ČT neschvaluje zápis klisny Sonika do AP ČT, protože potomek Sogari nesplnil podmínky 
pro zápis matky do AP – má výkonnost pouze 125 cm a pro zápis do AP je požadováno 
absolvování 3 parkurů na úrovni 130 cm do 12 tr.b., což Sogari nespňuje. 
 

8. RPK ČT projednala zařazení klisny Gracie do PK ČT. Matka Whitney je zapsána do PK ČT. Dle 
přiloženého Ověření původu je otcem klisny KWPN hřebec Ultimo. Pokud majitel doloží 
uhrazení připouštěcího poplatku hřebce Ultimo, může být klisna do PK ČT zaregistrována. 
 

9. Komise všestrannosti předložila úpravy Zásad KMK, bude předloženo Komisi KMK. 
 
        
 

Zapsala Ing. Hana Civišová, dne 15.10. 2021 


