
Zápis z jednání předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga 

Praha, 9. 1. 2019 

Přítomni:   V. Jenikovská, P. Studnička, L. Kmoníček, V. Holíková 
Omluveni: M. Horáková 

1. Složení Rady plemenné knihy 

Byly projednány návrhy na složení Rady plemenné knihy. 
Předsednictvo navrhne Prezidiu ASCHK ČR ke schválení tyto kandidáty: 

• Ing. Veroniku Jenikovskou 
• MVDr. Martinu Daťkovou 
• Pavla Studničku 
• Ladislava Kmoníčka 
• Radku Volkovou 

Všichni navržení kandidáti splňují podmínky plemenářského zákona buď vzděláním v oboru 
zemědělství, nebo veterinární lékařství, případně dlouholetou praxí v chovu koní plemene hafling. 
Zároveň byli všichni účastníky mezinárodního vzdělávacího projektu zaměřeného na posuzování koní 
plemene hafling realizovaného v letech 2014 a 2015 v rámci programu Erasmus+ Asociací svazů 
chovatelů koní ČR. 
 
Členové Rady PK budou do budoucna motivováni ke společným výjezdům na zahraniční akce a 
případně k účasti na mezinárodních školeních.  
 

2. Termíny chovatelských akcí 2019 
 
Předběžný návrh na místa a termíny konání svodů a zkoušek výkonnosti: 

- Olomouc (24. února) – v rámci předvýběru hřebců ASCHK ČR (pouze licentace a svod) 
- Vrchovany (8. června) – svod a ZV pod sedlem i v zápřeži 
- Pardubice (23. srpna) – v rámci výstavy Koně v akci (pouze svod) 
- Písek (28. srpna) – svod, licentace a ZV pod sedlem i v zápřeži 
- Tlumačov (10. září) – svod a ZV pod sedlem 

Přehled termínů bude finalizován a zveřejněn v průběhu měsíce ledna. V případě velkého zájmu o 
vypsání dalšího termínu, bude doplněn dle požadavků (minimální počet koní na akci je pět). 

 
3. Výstavy a sportovní akce 

 
Předběžně byla projednána možnost účasti ČSCHH na výstavě Koně v akci v Pardubicích. Předjednána 
výstava všech věkových tříd a sportovní soutěže (drezura, parkur, všestrannost, spřežení, případně 
další) – včetně hobby soutěží a soutěží pro děti.  
 
ČSCHH se dále zúčastní ostatních výstav, na nichž participuje ASCHK ČR - FOR HORSE v Letňanech (4. 
– 7. dubna) a Kůň 2019 v Lysé (20. – 22. září).  



 
Zjistit možnosti využití dotace na výstavnictví – V. Jenikovská 
Organizační schůzky (termín - únor) k výstavě v Pardubicích se zúčastní P. Studnička, V. Jenikovská 
a L. Kmoníček. 
 

4. Sportovní komise 
 
Předsednictvo jmenuje do Sportovní komise: 
M. Studničkovou (předsedkyně) 
T. Sixtovou (parkur) 
L. Čermáková (drezura) 
G. Filipovou (western) 
P. Studničku (všestrannost) 
Dále bude osloven M. Kořínek (spřežení). 
 
Předsednictvo ukládá SK připravit návrh propozic HaflingerCupu, propozic pro sportovní soutěže 
v Pardubicích (v návaznosti na organizační schůzku) a kvalifikačních podmínek pro ME haflingů 
2021 pro schválení Předsednictvem. 
 
Zjistit možnosti členství ČSCHH v ČJF – P. Studnička. 

 
5. Chovatelská činnost 

  
Předsednictvo připomíná chovatelům, že v roce 2018 bylo ukončeno přechodné období a při zápisu 
klisen do PK se tak od letošního roku posuzuje podíl arabské krve. 
V návaznosti na ukončení přechodného období zrevidovat plemenné hřebce a v případě, že 
nesplňují podmínku kompletního původu, požádat o vyřazení z plemenitby. 
 
ASCHK ČR nabízí možnost připomínkovat stávající verzi PK online, která se aktuálně upravuje. 
Požádat o doplnění údajů o počtu kompletních generací a podílu arabské krve. 
 

6. Další spolupráce se Světovým svazem 
 
Na dne 3. února je naplánována schůzka Předsednictva se zástupci Světového svazu k projednání 
další spolupráce.  
 
Požádat HWZSV o nominaci dvou mezinárodních posuzovatelů na výstavu v Pardubicích a zároveň 
informovat o možnosti zahraniční účasti. Požádat o zavedení sdíleného kalendáře akci pro haflingy 
v rámci Evropy. 
 

7. Členská schůze 
 



Na základě poptávky usnesení členské schůze ČSCHH se termín ČS přesune na březen. Místem konání 
budou pravděpodobně Pardubice. 
Předsednictvo vyzývá členy, aby přijeli na schůzi sdělit své požadavky na nové vedení svazu a 
předložit náměty na další činnost. 
 
Zjistit možnosti pronájmu prostor pro konání ČS v Pardubicích, zveřejnit definitivní místo a termín 
konání a připravit a rozeslat pozvánku členům – V. Jenikovská. 
 

8. Organizační záležitosti ČSCHH 
 
Předsednictvo schválilo pokračování v příspěvku na cestovné na schůze pro členy Předsednictva, 
kteří zároveň nejsou členy Rady PK ve výši doložených nákladů nebo ve výši 3 Kč/km.  
 
Je nutné zapsat změny do spolkového rejstříku a zaktualizovat vztahy s bankou a změnit zde 
oprávněné osoby v návaznosti na změnu vedení. 
Zajistit zápis změn ve spolkovém rejstříku a zajistit potřebné změny v bance – V. Jenikovská a P. 
Studnička. 
 
V. Jenikovská předložila návrh na realizaci nástěnného kalendáře včetně cenové nabídky. Dále 
informovala o plánovaných úpravách webu a rozeslání přístupových údajů do vnitřní sekce všem 
členům, kteří uhradí poplatky na rok 2019. 
Zahájit přípravu kalendáře s využitím fotek od jednotlivých členů a z realizovaných akcí – V. 
Jenikovská. 
 
 
Další jednání Předsednictva proběhne společně s první schůzkou Sportovní komise v termínu 
únor/březen po organizační schůzce k výstavě v Pardubicích. 
 
Zapsala: V. Jenikovská 


