Zápis ze společného jednání Rady plemenné knihy ČT a předsednictva
spolku Český teplokrevník z.s.
dne 26.4.2022 Střítež
Přítomni: RPK: Hana Civišová, Kateřina Hanušová; Stanislav Hošák; Zdeněk Hrnčíř; Jan Chýle;
Richard Novák; omluven: Luboš Kozák
Předsednictvo: Pavel Holešovský, Veronika Konvalinková, Michal Maksa
Dále: Šárka Pospíšilová (Garant StČ); Petr Vančura (garant VČ); Emil Ludvík (garant SM)
1. Souhrnná informace o fungování spolku pro nové členy předsednictva. Diskuze o rozdělení
práce, způsobu proúčtování a vyplácení odměn a schvalování výdajů. Do limitu 5000 Kč
může výdaj schválit 1 člen předsednictva, vyšší částku schvaluje celé předsednictvo (i
formou per rollam).
2. Předsednictvo potvrzuje členský příspěvek pro rok 2023 ve výši 600 Kč, v případě
neuhrazení do 31.3. 2023 bude zvýšen o 500 Kč.
3. Seznámení členů předsednictva s online seznamem členů a účetnictvím. Michal Maksa se
ujme správy webu ceskyteplokrevnik.cz. Ing. Veronika Konvalinková se ujme správy
facebookového profilu spolku. Předsednictvo a RPK žádají kancelář a prezidenta ASCHK, aby
na MZe projednali zákaz zveřejňování neaktualizované plemenné knihy ČT na stránkách
schct.cz – SCHČT není osobou určenou k testování koní a stránky patří panu Cée.
4. Odsouhlasení podpory oblastních přehlídek spolkem Český teplokrevník – jednotné ceny
SČT ve formě šerp na suchý zip, poháry pro první 3, zajištění fotografa, diplomy pro
umístěné, čestná uznání pro všechny účastníky – za tuto činnost a komunikaci s pořadateli
zodpovídá Pavel Holešovský. Řádově schválena podpora do 10000,- Kč na jednu oblastní
přehlídku.
5. Fotograf na chovatelské akce – první bude oslovena Martina Kůstková, aby si vybrala, které
akce zvládne objet. Ostatní akce se rozdělí formou výběrového řízení. Martina Kůstková má
velkou zkušenost s kvalitním focením chovatelských akcí a koně na svých fotkách výborně
prezentuje, což je důležité jak pro prezentaci plemene, tak i pro majitele koní při případném
prodeji.
6. Rozdělení členů předsednictva a RPK do komisí a dalších funkcí dle kalendáře akcí.

Schvalování v rámci RPK:
1. Žádost o zápis klisny Capi Star do PK ČT. Klisna z matky klusačky, typ teplokrevný. RPK
akceptuje zápis klisny, pokud při zápisu do PK obdrží minimálně 7,1 bodu. Hlasování PRO
(4:2)

2. Žádosti o akceptaci inseminačních dávek zahraničních hřebců.

RPK žádá kancelář ASCHK o jednotné vystavování připouštěcích lístků ČT majitelům klisen
využívajících schválené zahraniční ID po kontrole úhrady poplatku za připuštění (na základě
dokladu o úhradě nebo po předložení PL vystaveného v zahraničí) a dále žádá o stanovení
poplatku za tento úkon.
RPK akceptuje inseminační dávku hřebce SF Brantzau (FRA00111554771Q) pro klisnu
79/290 Adelaide inseminovanou v roce 2021, Brantzau má již i přidělené číslo v ÚRP. PL
vystaví kancelář ASCHK. Hlasování PRO (6:0).
RPK akceptuje inseminační dávku hřebce Sambucci de Muze (BWP, 056002W00320770)
Hlasování PRO (6:0)
RPK akceptuje inseminační dávky níže uvedených hřebců (Hlasování PRO 6:0)
Galaxy (KWPN, 528003201604651)
Clas Winningmood, (HANN 276431310664317)
Van Dijk (HANN 276431310763818) zatím nemá test, platí pouze pro PL 2021
For Planet (WESTF, 276441410724917)
Toto Gold (KWPN, 528003201806711) zatím nemá test, platí pouze pro PL 2021
Elantic (OLDBG, 276433330665118)

3. Žádosti o zařazení klisen do AP
Lauterbachs girl - nemá tři výsledky na úrovni 130 cm do 12 tr.b. - , nezapsána v žádné PK,
nezařazena do AP
Katanga In - ČT výkonnost S (březí po Joke of the Year) - zařazena do AP na základě ZV s
výsledkem 8,4
Santina S - Holštýnská klisna zapsaná v CS i ČT - bez sportovní minulosti (březí po Codarco) potomstvo výk. 125 cm, nezřazena do AP
Zareta - výkonnost S (březí po For Planet), zapsána PK ČT - nemá tři výsledky na úrovni 130 cm
do 12 tr.b., ani její potomci - nezařazena do AP
Forenta – zaps. ČT, výkonnost L* ( chodila KMK), březí po Tallmann - nemá tři výsledky na
úrovni 130 cm do 12 tr.b. - nezařazena do AP
Lady Vernia, zaps. PK ČT, nesplňuje podmínku výkonnosti 3 x 130 cm do 12 tr.b., pouze 125 cm
– nezařazena do AP
Lea 5, OLDBG klisna po Quality x SH Lea po Landor S, zapsána PK ČT, splňuje podmínky pro
zápis do AP, RPK schvaluje.
La Fantasie – klisna v roce 2016 absolvovala ZV s 8,15, ale neměla pátou generaci, dle aktuální
ŠP lze do AP zapsat - RPK akceptuje zápis o zařazení do AP. Hlasování PRO (6:0).
4. Žádost o zápis do PK I: klisna Rachel Sparrow – po O’Bajan z A1/1 klisny, zápis 7,25, KVH
169, RPK schvaluje, hlasování PRO (5:1)
5. Garanti oblastí budou mít na starost na každé oblastní přehlídce vybrat kontakty na
majitele klisen postupujících na celostátní přehlídku. Klíč pro postup schválila RPK
(Hlasování PRO 6:0) následovně: První tři umístění z každé kategorie postupují vždy, dále
postupuje třetina ze všech zbylých zúčastněných.
Zapsala Kateřina Hanušová

