
Zápis z jednání RPK a předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga 

Praha, 14. 6. 2018 

Přítomni:  MVDr. J. Dražan, B. Políček, MVDr. M. Kuthanová, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová 
Omluveni: Ing. M. Řehák, H. Drábková 

1. ME haflingů 2018, Stadl Paura 

Na ME haflingů, které se koná ve dnech 22. – 25. 8. 2018 ve Stadl Pauře se předběžně přihlásilo více 
než 30 koní (disciplíny drezura, parkur, spřežení, všestrannost, western). Do 20. června všichni musí 
splnit kvalifikace a následně bude odeslána finální přihláška za ČR a účastnické poplatky (termín 15. 7. 
2018).  
Předsednictvo schvaluje účastníkům ME podporu touto formou: 

• příspěvky na cestovné ve výši min. 2 Kč/km (v případě nalezení sponzora bude příspěvek 
navýšen); 

• zajištění fotografa a poskytnutí tiskových fotografií zdarma; 
• poskytnutí jedné sady svazového oblečení/kůň zdarma; 
• zajištění vlajek; 
• poskytnutí grafických podkladů pro výšivky na podsedlové dečky. 

 
Administrativní a organizační zajištění záležitostí pro účastníky před akcí i na místě zajistí V. 
Jenikovská. 
Zvážit pořízení videozáznamu z akce. 
 

2. Další akce v roce 2018 
 
Šampionát mladých klisen se uskuteční v Lysé nad Labem v rámci výstavy Kůň 2018 v sobotu 22. září 
2018. Na akci jsou zajištěni zahraniční posuzovatelé jmenovaní Světovým svazem. Uzávěrka pro 
přihlášení bude stanovena na 27. srpna. 
Vyhlásit a organizačně zajistit šampionát – V. Jenikovská, J. Dražan, B. Políček. 
 
HaflingerCup – do letošního ročníku přihlášen větší počet účastníků než v loňském roce. Sponzoři 
poskytnou věcné ceny. 
ČSCHH zajistí poháry pro HaflingerCupy – V. Jenikovská. 
 
J. Dražan navrhuje nabídnout chovatelům termín svodu v rámci výstavy koní v Olomouci v sobotu 4. 
srpna 2018. 
Předsednictvo schvaluje nový termín svodu a ZV pod sedlem v Olomouci dne 4. 8. 2018. 
 

3. Valná hromada 
 
Na základě poptávky ze strany členů v rámci dotazníkového šetření navrhuje Předsednictvo 
organizaci valné hromady v Pardubicích nebo Hradci Králové v první polovině listopadu. 



V rámci VH bude uspořádán seminář k výživě a managementu chovu koní plemene hafling. 
Zjistit možnosti pronájmu prostor pro konání VH na Dostihovém závodišti Pardubice – J. Dražan, B. 
Políček. 
Připravit seminář na VH – H. Drábková, J. Dražan. 
 

4. Členství v ČSCHH 
Předsednictvo schvaluje přihlášku těchto nových členů: 

• Magdalena Zimová 
• Roman Pokorný 
• Veronika Tlustá 
• Dana Šusterová 
• Kateřina Jandová 

 
5. Plemenní hřebci 

 
V průběhu měsíců března a dubna došlo k zápisu tří plemenných hřebců do PK – Bardolino, Alaba, 
Admer.  
Rada PK schvaluje zařazení plemenných hřebců Bardolino, Admer a Alaba do plemenné knihy 
haflinga. Po vyřešení veškerých formalit zařadit plemenné hřebce do katalogu na sezónu 2018 – V. 
Jenikovská 
 

6. Žádosti a návrhy chovatelů 
 
V. Sixtová žádá o zařazení plemeníků Wales a Woodland do české PK z důvodu připuštění těmito 
plemeníky v ČR. Doloženy byly veškeré potřebné podklady. 
Plemenný hřebec Wales (Woodland x Decolores), nar. 2014 a Woodland (Wolfgang x Amarantha), 
nar. 2008 jsou zařazeni do plemenné knihy. 
 

7. Různé 
 
V. Jenikovská navrhuje obnovit jednání s ÚEK s cílem automatického uvádění % arabské krve u koní 
s plným původem na průkazy původu a v PK on-line.  
Požádat o podmínky uvádění % OX v průkazech koně – J. Dražan, B. Políček. 
Požádat ÚEK při nejbližší příležitosti o doplnění databáze koní plemene hafling s uvedením počtu 
plných generací původu a % OX u každého koně – B. Políček. 
 
V. Jenikovská informovala o nutnosti změn v souvislosti se změnou legislativy týkající se ochrany 
osobních údajů. Připraveny byly Zásady zpracování osobních údajů, provedeny byly úpravy na 
webových stránkách a přihláškách do ČSCHH, nutno vyřešit souhlasy jednotlivých členů. 
Předsednictvo schvaluje Zásady zpracování osobních údajů. 
Na VH připravit k podpisu pro členy souhlas se zpracováním osobních údajů – J. Kuchařová. 
 
Zapsala: V. Jenikovská 


