
Zápis z jednání Rady PK haflinga a předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga  
Vyskytná nad Jihlavou, 2. 12. 2017 

Přítomni za Předsednictvo:  MVDr. J. Dražan, Ing. M. Řehák, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová 
Přítomni za Radu PK: MVDr. J. Dražan, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová, H. Drábková 
Omluveni: B. Políček, MVDr. Martina Kuthanová 
 

1. Projekt NNO – Rozvoj chovu koní plemene hafling v ČR 
Byl představen finalizovaný videozáznam z akce – dokument o plemeni, dále leták o plemeni a 
pexeso. Všechny tyto materiály budou sloužit pro účely dlouhodobé propagace plemene. 
Pracuje se na přípravě ročenky včetně výstupů ze semináře – zajistí J. Kuchařová, V. Jenikovská, M. 
Daťková.  
Podána informace o finančním plnění v rámci projektu. 
Zajistit distribuci materiálů (DVD s dokumentem, pexeso, letáky, ročenka) všem účastníkům 
Mezinárodního šampionátu a MČR, dále členům zdarma v dostatečné míře, aby mohli zajistit další 
propagaci například na akcích, které pořádají nebo jichž se účastní.  
Na výstavách budou materiály distribuovány také prostřednictvím ASCHK ČR – letáky zdarma, 
pexesa za 20 Kč, DVD za 50 Kč.  
 

2. Žádosti chovatelů 
Pavel Studnička žádá o uchovnění dvou importovaných plemenných hřebců licentovaných v 
Rakousku – Buchberg (bude působit po uchovnění v ZH Písek v inseminaci) a Newcomer (bude 
v přirozené plemenitbě ve Vrchovanech). 
RPK zajistí licentaci obou hřebců v průběhu prosince nebo ledna v ZH Písek.  
 
RPK schvaluje uchovnění plemenného hřebce Waldbach Obrok, který byl licentován dne 23. září 
v Čisté u Litomyšle. 
 

3. Členství v ČSCHH 
Předsednictvo schvaluje přihlášku Michala Špalka a Sabiny Němcové do ČSCHH. 
 

4. Zahraniční informace 
J. Dražan se zúčastnil 29. září schůze Světového svazu, kde byl představen jednotný systém 
hodnocení. O výstupech z jednání bude informovat na Valné hromadě ČSCHH. 
 

5. Různé 
H. Drábková navrhuje změny hodnocení HaflingerCupu. 
V průběhu února se uskuteční společná schůzka Předsednictva, RPK a Sportovní komise k tématu 
HaflingerCupu a ME haflingů ve Stadl Paura. 
 
Zapsala: V. Jenikovská 


