
 Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK – 13.9.2019  
___________________________________________________________________________ 
Rada ČT (dle abecedního pořádku): Ing. Hana Civišová, Ph.D., Mgr. Kateřina Hanušová,  

Zdeněk Hrnčíř, Ing. Otakar Vondrouš, Luboš Kozák, Stanislav Hošák (přítomen od 20:20),  

Omluven: Jan Chýle Hosté: Ing. Hana Štěrbová, PhD., Ing. Jakub Štěrba, Blahoslav Políček, MVDr. 

František Horník (přítomen od 20:20) 

 

Jednání začalo 18:40  

1. Kontrola zápisů z min. jednání  

Zahraniční návštěva při závěrečných zkouškách 70denního testu nebyla potvrzena. Předsednictvo 

SCHČT jednomyslně schválilo úhradu dluhu vůči WBFSH hlasováním per rollam.  

  

2. Pořádání a kalendář akcí  

Garanti oblastí ve spolupráci s RPK a SCHČT nahlásí do 15.12.2019 termíny konání zkoušek, svodů, 

přehlídek a chovatelských akcí v dané oblasti. Termínový kalendář do časopisu KONĚ je tvořen v 

prvních týdnech měsíce ledna.   

  

Celostátní akce:  

První a druhý předvýběr – propozice budou sestaveny dle loňského roku. Na stránkách ASCHK a 

SCHČT bude zveřejněna výzva pro zájemce o pořádání druhého předvýběru v termínu 21.-22.2.2020, 

1. předvýběr 22.-23.1.2020 Přihláška do výběrového řízení bude obsahovat cenu za: boxy, pronájem 

areálu, ubytování, personál, skokový a technický materiál, tribuna a její kapacita, ozvučení. 

Veterinární komise by měla posoudit RTG do 15.1.2019.  

  

70-denní test – Tradiční pořadatel Zemský hřebčinec Písek. Je potřeba ještě diskutovat o termínu, tak 

aby dle nového řádu mohli absolvovat sportovní test i hřebci po KMK.  

  

KMK Skoky – na stránkách ASCHK a SCHČT bude zveřejněna výzva pro zájemce o pořádání 

kvalifikačních kol skokové části a finále v termínu 11.-13. 9. 2020. Podmínky výzvy: 

Kvalifikace – dodržení podmínek uvedených v Zásadách KMK pro rok 2019 

Finále – dodržení termínu a podmínek pro pořadatele uvedených v Zásadách KMK pro rok 2019, 

současné uspořádání celostátních přehlídek tříletých klisen a hříbat. Přihláška do VŘ bude obsahovat 

cenovou nabídku za boxy, pronájem areálu, ubytování, personál, skokový a technický materiál, 

tribuna a její kapacita, ozvučení). 

Termín podání přihlášek do výběrového řízení na finále KMK skoky je stanoven na 31.10.2019  

 

Členové RPK prodiskutovali povolení používání gumového pelhamu v KMK skoky pětiletých a 

šestiletých koní a následně hlasovali takto: 4 pro, 1 proti. Přesné podmínky používání pelhamu 

projedná pracovní komise KMK a budou uvedeny v Zásadách KMK. 

  

KMK Drezura – 2 kvalifikace + finále  

Bude rovněž vypsána výzva na pořadatele kvalifikací a finále.  

Podmínky výzvy:  

Kvalifikace: dodržení podmínek pro pořadatele uvedených v Zásadách KMK pro rok 2019 

Finále: dodržení podmínek pro pořadatele finále uvedených v Zásadách KMK pro rok 2019 víkendový 

termín konec srpna až třetí týden v září bez kolize termínu s jinými významnými drezurními závody a 

harmonogramu – pátek tréninky v obdélníku, sobota 1. kola všech věkových kategorií, neděle 2. kola 



všech věkových kategorií. Přihláška do VŘ bude obsahovat cenovou nabídku za boxy, pronájem 

areálu, ubytování, personál, drezurní obdélník a technický materiál, tribuna a její kapacita, ozvučení). 

 

Všestrannost – 2 kvalifikace + finále 

Potencionální pořadatelé a pořadatel finále se projednají ve spolupráci s komisí všestrannosti a na 

starost má tuto záležitost Ing. Vondrouš, současně s konzultací způsobu hodnocení, aby soutěže 

KMK mohly vzhledem k menšímu počtu účastníků probíhat současně s otevřenými soutěžemi. 

 

3. Informace pro chovatele  

Pro rok 2020 je důležité mít včas stanovené termíny všech chovatelských akcí a informovat chovatele 

o novinkách a termínech na oblastních schůzích, prostřednictvím emailu, internetových stránek a 

Facebooku. Hodnotitelé, garanti oblastí, členové předsednictva a rady plemenné knihy jsou v téměř 

každodenním kontaktu s chovateli a je potřeba důsledně šířit osvětu a informovat chovatele.  

  

4. Hodnotitelé  

V současné době má RPK k dispozici seznam hodnotitelů navržených jednotlivými garanty oblastí. Je 

potřeba doplnit mailové adresy, aby se mohli kontaktovat a zaslat zpět souhlas se zveřejněním 

osobních údajů a doložit potřebné vzdělání k výkonu funkce hodnotitele. Dalším cílem RPK ČT je 

vytvořit systém vzdělávání nových kandidátů na hodnotitele a doškolování hodnotitelů stávajících.  

  

5. Zkoušky 3letých klisen  

Výsledky již proběhlých zkoušek výkonnosti budou zveřejněny po zadání do programu Morgana na 

webových stránkách. Pokud majitel klisny po absolvování ZV neobdržel Protokol o výsledku ZV, může 

o něj požádat na mailu rpkct@seznam.cz  

  

6. Informace o ŠP  

Nově schválený šlechtitelský program a zkušební řád bude zveřejněn po nabytí právní moci 

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství. 

  

7. WBFSH  

RPK ČT obdržela pozvánku na výroční zasedání WBFSH v Saumuru (Francie). Vzhledem ke vzdálenosti 

a finanční náročnosti není v plánu se jednání zúčastnit.  

  

8. Testační odchovny 

RPK stanovuje komise na podzimní třídění TO: Tlumačov: Rydval, Míček, Hošák  Písek:Civišová, 

Kozák, Hrnčíř, Měník:Rydval, Chýle, Růžička 

 

9. Různé  

RPK schvaluje zařazení do AP ČT pro tyto klisny:  

Kairou, 10/48, nar. 5.5.2005, tm. Hd, po Varadero z matky Scarlet po Aldan – výkonnost ST ve 

všestrannosti (CIC** a vícenásobné umístění v první polovině výsledkové listiny)  

Favernia, 54/603, nar. 3.3.2009, Hd., po Vernius z Fatima po Koheilan – výkonnost S**, splňuje 

podmínky pro zařazení do AP  

RPK schvaluje registraci hříběte La Corneta, nar. 7.5.2019 po Cornet de Semilly z 90/105 Livera po 

Aristo Z do PK ČT. Majitel dokládá připouštěcí lístek jako důkaz vyrovnání všech závazku s majitelem 

hřebce/připouštěcí dávky.   

RPK obdržela dopis JUDr. Staňka týkající se kontrolního dne na TO Měník. Náhradník za nepřítomnou 

doc. Jiskrovou (Karel Růžička ml.) je uveden v platném seznamu hodnotitelů koní ČT.   



Jednání skončilo v 21:45  

Zapsala: Ing. Hana Civišová, PhD.  

  


