
 Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK – 19.11.2020 
___________________________________________________________________________ 
Rada ČT (dle abecedního pořádku): Ing. Hana Civišová, Ph.D., Mgr. Kateřina Hanušová, Stanislav Hošák, 

Zdeněk Hrnčíř, Luboš Kozák, Jan Chýle, Ing. Hana Štěrbová. PhD. Omluven Ing. Otakar Vondrouš  

Zasedání RPK ČT probíhalo formou online konference v aplikaci TEAMS. 

 

1. Zpráva pracovní komise KMK – PDF příloha zápisy pracovní komise KMK 

RPK ČT bere na vědomí zápisy z pracovní komise KMK a nemá žádné námitky. 

 

2. Zpráva o ZVH po 70 denním testu – Hanka Štěrbová zašle RPK výsledky a zápis ZVH po 

70denním testu a budou přílohou tohoto zápisu. Mgr. Hanušová napíše článek o konání testu 

do časopisu KONĚ. 

 

3. Výzva pořadatelům ostatních chovatelských akcí – Mgr. Hanušová zpracuje formulář výzvy pro 

pořadatele chovatelských akcí (ZZVK, přehlídky), který bude vyvěšen na stránkách aschk.cz a 

rozeslán stávajícím pořadatelům, garantům oblastí a subjektům ČJF.  

Pro přihlašování na chovatelské akce by bylo ideální zřídit na stránkách www.aschk.cz 

přihlašovací formulář, tak aby příjem přihlášek byl centralizován a nebyl závislý na oblastech, 

protože pak dochází k dezinformacím a je potřeba chovatele směrovat pro informace na web 

ASCHK. RPK ČT navrhuje zveřejnit seznamy tříletých klisen u přihlašovacího formuláře. RPK ČT 

prodiskutovala problematiku pořádání oblastních přehlídek klisen a klisen s hříbaty. 

 

4. Termínový kalendář ČT – po výběru pořadatelů chovatelských akcí, bude na každou akci 

stanovena odpovědná osoba (např. předseda komise, člen RPK), která bude mít na starost 

oslovení komise, inspektora a bude spolupracovat s pořadatelem a garantem na zdárném 

průběhu akce. 

 

5. Formuláře pro chovatele – Hanka Štěrbová ve spolupráci se Slávkem Políčkem shromáždí 

formuláře týkající se plemene ČT, které potom budou ke stažení na stránkách ASCHK. Bude 

zřízena emailová schránka prihlaskyct@aschk.cz, kam budou chovatelé posílat přihlášky na 

chovatelské akce, žádosti a formuláře. Dále bude vytvořen formulář pro držitele hřebců, kteří 

mají zájem prezentovat své hřebce v katalogu hřebců pro rok 2021. 

 

6. Předvýběr hřebců – 19. – 20.2.2021, První předvýběr – 20.1.2020 Tlumačov, 21.1.2020 Písek 

O pořádání předvýběru se přihlásil pouze 1 subjekt, a to Zemský hřebčinec Písek, RPK ČT tedy 

doporučuje prezidiu ASCHK schválení tohoto pořadatele. RPK ČT navrhuje předběžné složení 

komise na předvýběr hřebců do plemenitby ve složení: Luboš Kozák, Ing. Hana Civišová, prof. 

Marko Halo, Ph.D., MVDr. František Horník, Jiří Hruška, o dalších kandidátech bude možno ještě 

jednat. 

 

7. Katalog hřebců – H. Štěrbová zajistí katalog hřebců 2021, který bude mít uzávěrku 31.1.2021, 

kancelář ASCHK rozešle katalogy na adresy členů SCHČT. 

 

8. Žádost o zařazení hřebce Lector van den Bisschop (BWP, 2011) do PKH. – Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

http://www.aschk.cz/
mailto:prihlaskyct@aschk.cz


 
 

Hřebec splňuje podmínky zápisu PKH na základě vlastní výkonnosti. 

 
 

9. Žádost o zařazení hřebce Brantzau (SF, 2011, zařazen do SF, WSI, HOLST, OS, HANN) do PKH viz 

PDF příloha Brantzau. Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

 



 
 

Žádost p. Holého o možnosti registrovat hříbě v PK ČT - Otec: Quite Easy I (HOLST, 1994, po Quidam de 

Revel z matky Landgraf) a zároveň zápis klisny Sophie (matka) do PK ČT. 

Klisna Sophie musí být fyzicky zapsána do PK ČT, RPK ČT nepřejímá zápisy CS. Po zapsání klisny může být 

hříbě registrováno do PK ČT. RPK ČT schvaluje zařazení hřebce Quite Easy I do PKH. 

 



 

10. Žádost o zařazení do AP ČT: 

 

11. RPK ČT neschvaluje zařazení klisny GOTIKA 10/810, i.č: 221081002, kl. ČT, sm.Běl., nar. 

22.3.2002 po GREAT PLEASURE z AURA 45/546 (po 514 RENOMEE Z) do akceleračního 

programu českého teplokrevníka, kvůli nesplnění výkonnostních požadavků (min. 3x parkur 

stupně S** do 12 tr.b.).  

  
 

 
 

12. RPK ČT neschvaluje zařazení klisny SHEELA, HANN, Hd, nar.2010, po Stakkato z CertoSa po 
Charon, Licence KY5097 a KJOOQT do Akceleračního programu, kvůli nesplnění výkonnostních 
požadavků (min. 3x parkur stupně S** do 12 tr.b.). 

 
13. RPK ČT neschvaluje zařazení klisny Quera Insprav do Akceleračního programu na základě 

výsledků Finále KMK v drezuře. Klisna Quera Insprav skončila ve Finále KMK v drezuře pětiletých 
na 8. místě z devíti hodnocených s výsledkem 64,5%. Dle Šlechtitelského programu mají nárok 
na zařazení do AP klisny, které se umístily do 3. místa ve finále KMK 4, 5, 6-letých. Toto pravidlo 
platí i v případě, že jsou kategorie klisen, hřebců a valachů sloučené. 

 

Zapsala: Ing. Hana Civišová 

 


