
Zápis z jednání RPK a předsednictva Svazu chovatelů Haflinga 

Pardubice, 2. 9. 2016 

Přítomni za Předsednictvo ČSCHH: MVDr. J. Dražan, Ing. M. Řehák, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová, 
MVDr. M. Kuthanová 
Dále přítomni: H. Drábková, B. Políček 

1. Zahraniční informace  
J. Dražan informoval o Valné hromadě HWZSV, která se konala v červenci v Ettelbrücku. 
Jedná se o možnosti pronájmu plemeníka. 
ČSCHH byl osloven Světovým svazem s dotazem na možnost uspořádání mezinárodní chovatelské a 
sportovní akce pro region střední a východní Evropy. K jednání je místo konání Vrchovany nebo 
Pardubice, termín první polovina srpna.  
Zjistit konkrétní možnosti podpory akce ze strany světového svazu. Připravit návrh žádosti o dotaci 
pro NNO. Zajistí V. Jenikovská. 
Dne 23. září se v Ebbsu koná kongres k plemeni hafling, kde budou předneseny příspěvky na téma 
podpora sportu/sportovní komise, zdravotní stav populace a marketing.  
J. Dražan navrhuje k projednání na kongresu tato čtyři témata: 

• sjednocení hodnotícího systému v rámci členských států světového svazu; 
• sledování a vyhodnocování zdravotního stavu zejména ve vztahu k dědičnosti; 
• založení světové plemenné knihy haflingů s jednotnými kritérii pro zápis koní do této PK; 
• další orientace šlechtění a prezentace haflingů jako všestranného plemene koní s vynikajícím 

charakterem, které může být využito jako kůň pro celou rodinu.  
Za ČSCHH se zúčastní V. Jenikovská. 

 
2. Žádosti chovatelů  

Pavel Liška žádá o uznání zkoušek výkonnosti pro plemenného hřebce 48/908 Art. Výkonnost dokládá 
výsledky ze soutěží ČJF v drezuře. 
Rada PK uznává zkoušky výkonnosti plemenného hřebce 48/908 Art formou nahrazení sportovní 
výkonností. 
Majitel klisny 52/431 Gája žádá o možnost zúčastnit se šampionátu mladých klisen, a to na základě 
hodnocení klisny známkou 1a ze světové výstavy v Ebbsu. 
RPK uděluje klisně 52/431 Gája „divokou kartu“ pro účast v Národním šampionátu mladých klisen 
2016. 
Člen ČSCHH Pavel Liška žádá o možnost účastnit se jednání sportovní komise.  
Sportovní komise si na svá jednání může přizvat konzultanty pro jednotlivé disciplíny. Pro disciplínu 
drezura byl určen Pavel Liška. 
 

3. Členství v ČSCHH 
Předsednictvo schvaluje přihlášku V. Holíkové a H. Minaříkové Binterové. 
 

4. Valná hromada 
Valná hromada se bude konat v Ostrovačicích, v termínu 12. nebo 26. listopadu 2016. Pronájem 
sálu zajistí J. Dražan. V rámci VH proběhne vyhlášení výsledků HaflingerCupu. 
 



5.  Návrhy činnosti na další období 
J. Dražan a H. Drábková navrhují pracovat na konceptu práce s dětmi a mládeží formou akcí pro 
mladé chovatele. Plemeno hafling by mělo být prezentováno jako kůň pro celou rodinu, je tedy nutné 
pracovat i na hodnocení charakteru koní, např. v rámci zkoušek výkonnosti.  
H. Drábková navrhuje vypracovat koncept chovatelských prémií.  
Nutná je i diskuse o dalším vývoji šlechtění a užitkového typu haflinga v souladu s trendy ve světovém 
svazu. Téma bude jedním z bodů jednání na VH. 
 
 
 
 
Zapsala: V. Jenikovská 
 

MVDr. Jaroslav Dražan   …………………………………………………………. 

 

MVDr. Martina Daťková  …………………………………………………………. 

 

Ing. Milan Řehák   …………………………………………………………. 

 

Jana Kuchařová    …………………………………………………………. 

 

Ing. Veronika Jenikovská  …………………………………………………………. 

 


