
 Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK – 9.12.2019  
___________________________________________________________________________ 
Rada ČT (dle abecedního pořádku): Ing. Hana Civišová, Ph.D., Mgr. Kateřina Hanušová, 

Zdeněk Hrnčíř, Luboš Kozák, Ing. Otakar Vondrouš, Stanislav Hošák, Jan Chýle 

Hosté: Blahoslav Políček, Ing. Hana Štěrbová, Ph.D. 

 

Jednání začalo 14:00  
 

1. Kontrola zápisů z min. jednání  

Bez připomínek. 
 

2. Pořádání a kalendář akcí – 2020 
Byly doručeny termínové kalendáře jednotlivých členů a garantů. Kalendář akcí bude 
sestaven a postupně doplňován. RPK rozešle koncept jednotlivým garantům a předsednictvu 
ČT. Nejzašší termín odevzdání je 31.12.2019.  
 

3. Vzdělávání hodnotitelů a kandidátů, systém vzdělávání 
Návrh na školitele 1. školení - doc. Maršálek – obecná zootechnika, posuzování exteriéru, 
lineární popis, měření a vážení koní, posuzování koně, základy plemenitby 
Návrh na školitele 2. školení - Ing. Jan Šíma – posuzování mechaniky pohybu koně  a 
posuzování skoku ve volnosti a pod sedlem 
Změna podmínek pro získání titulu hodnotitel: RPK ČT navrhuje v průběhu dvou let 
absolvování minimálně 5 akcí jako stínový posuzující. 
 
Termín prvního školení byl navrhnut na: 25.1. - Písek a 1.2. – Tlumačov. Po dohodě 
s pořadateli a přednášejícími bude termín potvrzen a zveřejněn. 
Minimální počet účastníků je 10. Uzávěrka přihlášek 1 týden před konáním akce. 
Vložné je 400 Kč včetně oběda. 
 

4. Ročenka 2019 
Ročenka 2019 je z velké části hotová prostřednictvím článků uveřejněných v Bulletinu a 
v časopisu KONĚ. Její vydání plánuje SCHČT v průběhu ledna/února. Jednotliví členové RP 
mají za úkol ve spolupráci s Garanty oblastí zajistit do Ročenky  zprávy z oblastí o oblastních 
akcích ČT. 
Historii SCHČT má na starosti Jan Chýle. 
 

5. Předvýběr hřebců  
Termíny jsou již potvrzeny. Komentátor 2. předvýběru byl určen Jan Chýle. Dne 15.1.2019 
bude probíhat kontrolní komise RTG v Heřmanově Městci od 17.00. Tato akce je přístupná i 
pro majitele posuzovaných hřebců, oznámení o případné přítomnosti zasílejte na mail 
rpkct@seznam.cz. Fotografie do katalogu by měli být pořízeny na prvním předvýběru. 
Na 2. předvýběr bude potřeba určit místo a možnost vyfotit všechny hřebce pro fotografie 
do katalogu hřebců. Fotograf na jednotlivé akce bude osloven. 
 
RPK ČT odsouhlasila možnost účasti starších hřebců již na 1. předvýběru, tak aby mohli být 
uvedeni v katalogu hřebců a zahájit včas připouštěcí sezonu. 
PRO: 6  PROTI: 1 

mailto:rpkct@seznam.cz


Komise na předvýběry hřebců byla zvolena formou hlasovacích lístků: 
 
Ing. Hana Civišová – 7 hlasů 
Roman Drahota – 6 hlasů 
Prof. Marko Halo, Ph.D. – 6 hlasů 
Stanislav Hošák – 6 hlasů 
Luboš Kozák – 5 hlasů 

Náhradníci: 
MVDr. František Horník – 3 hlasy 
Ing. Otakar Vondrouš – 2 hlasy 
MVDr. Chvátal – 0 hlasů 
Ing. Petr Rydval – 0 hlasů 
 

6. Informace o KMK 
RPK ČT vzala na vědomí Zápis komise KMK. Kateřina Hanušová má za úkol oslovit potenciální 
stavitele a technického delegáta při Finále KMK: Petra Maška a Ing. Jana Šímu. 
 
Návrh komisařů na jednotlivá kvalifikační kola je součástí termínového kalendáře ČT 2020. 
 

7. Bulletin ČT 
O Koni roku ČT bude rozhodnuto po zjištění finančních možností na ocenění. 
 

8. Žádosti 
Žádost o udělení výběru do plemenitby pro hřebce: 
 
Manasquan M Z – hřebec splňuje podmínky zápisu do PKH ČT a již mu byl udělen výběr na 
předvýběru hřebců do plemenitby v roce 2017, dosud ale nepožádal o oprávnění 
k plemenitbě, které mu tímto RPK ČT uděluje pro rok 2019 

Diamond Cavalier – hřebec splnil 70 denní test PK CS a na základě žádosti majitelky o 
udělení výběru do plemenitby byl Radou PK ČT doporučen k udělení výběru vzhledem ke 
genetickému potenciálu ze strany otce i matky. PRO: 4 PROTI:3 Hřebec musí absolvovat 
komisionální posouzení na předvýběru hřebců. 

Dartoni – hřebec splnil 70 denní test PK CS , má udělený výběr v PK CS a na základě žádosti 
majitele o udělení výběru do plemenitby byl Radou PK ČT doporučen k udělení výběru jak s 
ohledem na prokázanou sportovní výkonnost, tak na cenný genetický potenciál. PRO: 5 
PROTI:0 ZDRŽEL SE: 2 Hřebec musí absolvovat komisionální posouzení na předvýběru 
hřebců. 

Esman – hřebec splnil 70 denní test PK CS a na základě žádosti majitele o udělení výběru do 
plemenitby byl Radou PK ČT doporučen k udělení výběru do plemenitby jak s ohledem na 
prokázanou sportovní výkonnost, tak na cenný genetický potenciál. PRO: 5 PROTI:0 ZDRŽEL 
SE: 2 Hřebec musí absolvovat komisionální posouzení na předvýběru hřebců. 

Gasper – hřebec nesplňuje výkonnostní požadavky kladené Řádem PK. RPK ČT neschválila 
udělení výběru do plemenitby. PRO: 0 PROTI: 7  

Carambole RS – Hřebec má oprávnění k plemenitbě v rámci plemene Slovenský 
teplokrevník, kde absolvoval test. Na základě žádosti majitele o udělení výběru do 
plemenitby byl Radou PK ČT doporučen k udělení výběru do plemenitby na základě 



prokázané sportovní výkonnosti a genetickému potenciálu. PRO: 6 PROTI:1 Hřebec musí 
absolvovat komisionální posouzení na předvýběru hřebců. 

Hříbata 

Mary FG –  Dle žádosti majitele klisničky 84/307 Mary FG byla povolena registrace hříběte 
do PK ČT. PRO: 6  ZDRŽEL SE: 1 

Žádosti o zařazení do AP ČT: 

Klisny: Hlasování: PRO/PROTI/ZDRŽEL SE 

54/603 Favernia – splňuje výkonnost dle JIS – 7/0/0 

69/709 Verisa – matka plemenného hřebce Falkence a Ares – 7/0/0 

52/298 Dareba - 2 dcery v HPK, jedna v PK a výkonnost potomstva – 7/0/0 

18/448 Aragonie -  výkonnost pot. dcera v AP – 7/0/0 

17/692 Chala - dala plemeníka, dcera v AP – 7/0/0 

17/25 Sisi – matka plemenného hřebce Amant – 7/0/0 

Hřebci: Hlasování: PRO/PROTI/ZDRŽEL SE 

Empire - 1x 150 cm čistě, pak jen 145 – jakmile vejde v platnost nový Řád PK ČT, bude tento 
hřebec zařazen do AP, v tuto chvíli to bohužel řád neumožňuje – 0/7/0 
 
Tallmann – 1x 150 cm čistě, pak jen 145 - jakmile vejde v platnost nový Řád PK ČT, bude 
tento hřebec zařazen do AP, v tuto chvíli to bohužel řád neumožňuje – 0/7/0 
 
Global Champion – 1x 150 za dvanáct, pak jen 145 – hřebec nesplňuje podmínky ani dle 
nového Řádu PK ČT - 0/7/0 
 
He ´s Blue -  vítěz finále KMK 6ti letých hřebců – 7/0/0 
 
2640 Gentleman IV - splňuje na základě vlastní výkonnosti a výkonnosti potomstva – 7/0/0 
 
2592 Faustinus – potomek hřebce Valenta´s Fantast má výkonnost GP U25 – 7/0/0 

  
 
5277 Casino Berlin – splňuje dle FEI – 7/0/0 
 
2631 Lamaze TN – nesplňuje – 0/7/0 
 


