
 Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK – 16.5.2019 

___________________________________________________________________________ 
Rada ČT (dle abecedního pořádku): Ing. Hana Civišová, Ph.D., Stanislav Hošák, Zdeněk 

Hrnčíř, Mgr. Kateřina Hanušová, Jan Chýle, Luboš Kozák, Bc. Blahoslav Políček 

Omluven: Ing. Otakar Vondrouš 

 

Jednání bylo zahájeno v 15.00.  

 

 

1. Kontrola zápisů z min. jednání 

Bez připomínek. 

 

2. Problematika VFFS 

Otázka povinného vyšetření pro hřebce, případně i klisny. Po diskusi přijala RPK následující 

závěr:  

RPK nepožaduje plošné testování, a toto je plně v kompetenci majitelů plemenných zvířat. 

 

3. Zápis klisen, ZV hřebců, klisen, hřebců v TO 

Zápisy klisen  - RPK ve shodě s usnesením konference SCHČT žádá aby klisny do PK ČT 

zapisovali hodnotitelé firmy Equiservis konzulent + Stanislav Hošák.   

 

ZV klisen – v diskusi se členové RPK shodli na způsobu obsazení hodnotitelských komisí na 

ZV klisen v letošním roce a na způsobu vyrovnání s pořadateli. Závěr: 

Garanti oblastí dodají do 10 dnů seznam hodnotitelů ze kterého si budou moci pořadatelé 

ZV vybrat. Zařídí H. Civišová. Smlouvu s pořadateli uzavře ASCHK stejně jako v předešlém 

roce. RPK žádá prezidium ASCHK o schválení jednotné částky 3000 na kompenzaci nákladů 

s spojených s pořádáním (v předešlých letech byla částka 2.000 do 10 klisen a 4.000 nad 10 

klisen).   

 

V souvislosti se ZV byla dále diskutována modernizace programu Morgana, nebo vytvoření 

chovatelského modulu v rámci nové databáze, případně kompilát obou systémů. RPK 

především potřebuje funkční program na vyhodnocení výsledků ZV klisen, hřebců, TO atd. 

Ideální by byla úzká spolupráce tvůrce programu Ing. Tekelyaka a Ing. Teplého.  

Závěr: J. Chýle a B. Políček kontaktují oba IT odborníky a seznámí je s tímto záměrem. 

 

ZV hřebců – RPK žádá prezidium ASCHK o oficiální zaslání tiskového prohlášení k 70 denního 

testu. Adresátem je FN Zucht, Züchterforum, případně osobně Dr. Miesner. Na základě 

předběžných ústních dohod zároveň žádá o zajištění externího zahraničního hodnotitele 

především na závěrečný test.  



Termín a místo konání: 3. předvýběr a naskladnění do 70 denního testu 12.7.2019 v Písku, 

kontrolní den 14.8., 18.9. závěrečný test. RPK jmenuje komisi co nejvíce shodnou s 2. 

předvýběre tj. J. Chýle, S. Hošák, Dr. Horník, R. Novák, L. Kozák. 

 

4. KMK 

K dnešnímu dni přihlášeno do KMK 137 koní a průběžně se přihlašují další. V prvních 

kvalifikačních kolech platí pro majitele koní možnost nechat zapsat klisnu do PK či hřebce do 

registru potenciálních plemeníků (pokud doposud zapsaní nebyli). Smlouvy zatím podepsány 

s pořadateli první poloviny „skokových“ kvalifikací. Diskutována možnost výběru 

startovného pořadatelem.  

Závěr: V příštích kolech budou komisaři dbát na zveřejňování startovních listin s původy 

koní. V rámci možností je vhodné, aby hlasatelé při soutěžích sdělovali i chovatele a majitele 

koní. Upravit smlouvy s pořadateli tak, že budou vybírat jednotné startovné, které pak bude 

vyúčtováno v rámci celkového vyrovnání. 

 

 

5. Přehlídka klisen s hříbaty 

Oblastní kvalifikace budou projednány s garanty oblastí včetně komisí. Termín a místo 

konání finále je dáno. Přehlídka proběhne společně s finále KMK 13.-15.9. v Písku. 

 

6. Jednání s ČJF 

V tuto chvíli 2 zásadní témata k jednání, které je předběžně domluveno na začátek června 

v době, kdy bude jmenován nový generální sekretář. Jsou to: ročenka sportovních koní a 

chovatelský modul v systému JIS. 

 

7. Zápisy hřebců 

2090 Forever – RPK schvaluje zápis hřebce do AP ČT na základě vlastní sportovní výkonnosti 

 

4620 Grandcelano. Majitel žádá o zápis do PK ČT. Hřebec zapsán po ZV ve slovenské PK. 

Hřebec splňuje kritéria pro zařazení. Nutné komisionální posouzení 3člennou komisí.  

 

8. Cena českých chovatelů  

RPK zvažuje uspořádání ceny českých chovatelů v rámci finále KMK pro 7, 8 a 9leté a starší 

koně narozené u českých chovatelů.  

 

9. Poděkování bývalým členům RPK 

Poděkování O. Nágrovi, P. Vančurovi, Ing. J. Ptáčkovi a R. Novákovi naformuluje H. Civišová.  

 

Jednání bylo ukončeno v 18.00 

Zapsal: B. Políček 


