
ZÁPIS z on-line jednání RPK  

18.5. 2021, bod 3.,4. doplněn 26.5. 2021 

 

Přítomni: L. Kočovská, Petra Šarochová, J. Mazancová, R. Marková, B. Políček a J. 

Horáčková 

 

 

 

1. Zrušení akce - Licentace hřebců a svod klisen – ZH Tlumačov 23.5. 2021 

 

 

RPK SHP dne 18.5. 2021 rozhodla o zrušení svodu klisen a licentace hřebců SHP, 

která se měla konat při výstavě v Tlumačově dne 23.5. 2021. Důvodem je malý zájem 

o  účast klisen ke svodu a dodatečné odhlášení některých účastníků, ale také problémy 

s opětovným nominováním komisařů po odvolání a znovu obnovení akce.  

Licentace byla odvolána již v pondělí, kdy byl znám pouze jeden přihlášený hřebec 

z původně třech přihlášených. Dva z hřebců byli odhlášeni. 

Svod klisen i licentace hřebců byla zrušena po telefonické domluvě s pořadatelem, 

zároveň RPK vyrozuměla přihlášené s omluvou a doporučila následný termín licentace 

a bylo jim doporučeno, aby zůstali v kontaktu ohledně doporučení dalšího termínu 

svodu s možností konání na Moravě. 

 

Nejbližší termín dalšího centrálního svodu a licentace je plánován na 10.7. 2021 při NŠ 

ve Velké Chuchli. 

 

  

 

2. Svod klisen při výstavě 28.8. 2021 v Zábřehu na Moravě 

 

RPK SHP povoluje centrální svod klisen dne 28.8. 2021 při výstavě v Zábřehu na 

Moravě. RPK schválila komisi pro svod klisen v tomto složení: MVDr. Jaroslav 

Dražan, Ing. Roman Klos a za RPK Renata Marková. Společně se svodem je vypsána i 

možnost hodnocení valachů SHP. 

 

3. Nařízení paternity 

 

Na základě upozornění ÚEK Slatiňany RPK SHP nařizuje ověření původu u hříběte u 

p. Kyselé kde se vyskytla neobvyklá délka březosti. Jedná se o klisničku 89/807 

Lesanka Gwin K po Edern Gwion z Collytown Lacie. 

Připuštění bylo 30.7.2020 a klisna se ohřebila 24.4.2021. Majitel bude vyzván 

k doložení paternity na výše jmenované hříbě. 

 

4. Žádost o schválení výjimky k oprávnění v plemenitbě pro r. 2021 

A) RPK Jednala na základě žádosti p. Denisi Ondráčkové ze dne 21.5. 2021 o udělení 

výjimky na připouštění v roce 2021 pro hřebce Alpinhorse Leslie, nar. 2017. Hřebec 

vlastní britskou připouštěcí licenci. Vzhledem k důvodu (zrušení jarní licentace hřebců 

v Tlumačově) RPK uděluje výjimku k připouštění hřebcem Alpinhorse Leslie v sezóně 

2021. Podmínkou je absolvování licentace s BH 7,1 a více 10.7. 2021 při NŠ SHP a 

následné schválení zápisu hřebce do české PK SHP. Po úspěšném absolvování 



licentace majitel hřebce obdrží od ASCHK připouštěcí rejstřík, kde bude možné 

vyplnění připuštěných klisen zpětně. Majitel hřebce byl RPK upozorněn, že v případě 

neúspěšného absolvování licentace nebude možné hřebce zapsat do české PK a hříbata 

z tohoto spojení budou bez PP a je na tuto skutečnost  povinen upozornit i majitele 

klisen před vlastním připuštěním.  

 

B) RPK Jednala na základě žádosti p. Renaty Markové ze dne 26.5. 2021 o udělení 

výjimky na připouštění v roce 2021 pro hřebce Markes Royal Commander. 

Hřebec vlastní britskou připouštěcí licenci.Vzhledem k důvodu (zrušení jarní 

licentace hřebců v Tlumačově) RPK uděluje výjimku k připouštění hřebcem 

Markes Royal Commander v sezóně 2021. Podmínkou je absolvování licentace s 

BH 7,1 a více 10.7. 2021 při NŠ SHP a následné schválení zápisu hřebce do české 

PK SHP. Po úspěšném absolvování licentace majitel hřebce obdrží od ASCHK 

připouštěcí rejstřík, kde bude možné vyplnění připuštěných klisen zpětně. Majitel 

hřebce byl RPK upozorněn, že v případě neúspěšného absolvování licentace 

nebude možné hřebce zapsat do české PK a hříbata z tohoto spojení budou bez PP a 

je na tuto skutečnost  povinen upozornit i majitele klisen před vlastním 

připuštěním.  

 

5. Žádost o schválení původu hříběte 

RPK Jednala na základě žádosti p. Tomáše Nového ze dne 25.5. 2021 o schválení 

původu hříběte Amélii Jannis´s World po hřebci 2783 Amír z klisny Kadov Aronia. 

Hřebec Amír absolvoval v loňském roce až podzimní licentaci. Jarní licentace byla 

z důvodů opatření proti Covid 19 neplánovaně zrušena. Majitel hřebce doplatí 

oprávnění k plemenitbě na r. 2020 a na tomto základě mu kancelář ASCHK vypíše 

připouštěcí lístek zpětně. 

 

 

 

 

 

Za RPK Lucie Kočovská 

 

 


