
Zápis z jednání RPK a předsednictva Svazu chovatelů Haflinga 

Brno, 26. 2. 2018 

Přítomni:  MVDr. J. Dražan, Ing. M. Řehák, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová, H. Drábková, L. Kmoníček 
(zástupce Sportovní komise) 
Omluveni: B. Políček, MVDr. M. Kuthanová 

1. Termíny akcí v roce 2018 
Na základě podnětů z členské základny vyhlašuje Předsednictvo tyto termíny svodů klisen, licentací a 
zkoušek výkonnosti: 

Místo Termín Zápis klisen 
Licentace 

hřebců 
ZV tah ZV sedlo 

Brno 3. 3.  X X   

Olbramovice 26. 5.  X X  X 

Vrchovany (v rámci akce 
Víkend s haflingy a MČR 
v sedlových disciplínách) 

15. 6. X  X X 

Kuchařovice 14. 7.  X  X X 

Písek 3. 8. X X X X 

východní Čechy  
(bude upřesněno) 

září X X X X 

 
Termíny budou průběžně upřesňovány. V případě, že bude ze strany chovatelů zájem (minimálně 5 
koní), bude dodatečně vypsán termín svodu klisen a ZV na severní Moravě.  
Rada PK upozorňuje chovatele, že letošní rok je posledním rokem přechodného období, v rámci 
kterého není při zápisech klisen do plemenné knihy brán zřetel na podíl arabské krve (pro další 
informace či vyjasnění původu konkrétní klisny kontaktujte některého člena Rady PK haflinga).  
 
Šampionát mladých klisen plemene hafling bude vypsán v rámci výstavy Kůň 2018 v Lysé nad 
Labem (21. – 23. září 2018), požádat Světový svaz o nominaci posuzovatelů – zajistí V. Jenikovská. 
V rámci výstavy Kůň 2018 bude zajištěn odborný program (přednáška na aktuální téma) – zajistí J. 
Dražan, H. Drábková. 

2. Tiskoviny 
 
V rámci projektu NNO byla v závěru roku 2017 vydána ročenka chovu haflingů. Bude distribuována za 
účelem propagace plemene na akcích ČSCHH a ASCHK ČR, rozeslána (společně s DVD z akce 
v Pardubicích, letáky a pexesy) do odborných zemědělských škol a dalších institucí. Pro členy ČSCHH a 
za účelem propagace bude ročenka k dispozici zdarma, v prodeji bude za cenu 50,- Kč. 
Zajistit distribuci tiskovin do škol a dalších institucí – V. Jenikovská. 
 



V. Jenikovská navrhuje pro rok 2019 vydat nástěnný kalendář s využitím fotografií od členů.  
Zajistit cenovou kalkulaci kalendáře – V. Jenikovská. 
 

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

• Lucie Moravcová 
• Dana Kolářová 
• Lucie Marešová 
• Eliška Černá 
• Daniela Ledlová 
• Kateřina Kocíková 
• Barbora Benešová 
• Rudolf Kosta 
• Veronika Podlipná 
• Kateřina Zolmanová 
• Marie Kašparová 
• Rozálie Jecelínová 
• Petr Mrzena 

 
4. Plemenní hřebci 

V. Jenikovská informovala o zveřejnění katalogu plemenných hřebců na webu svazu. 
Dne 11. ledna došlo k zápisu dvou plemenných importovaných hřebců do PK – Buchberg a 
Newcomer. 
Rada PK schvaluje zařazení plemenných hřebců Buchberg a Newcomer do plemenné knihy haflinga. 
Rada PK upozorňuje chovatele, že je žádoucí při importu plemenných hřebců předem dojednat 
možnosti jejich uchovnění v ČR s Radou PK. 
 

5. Žádosti a návrhy chovatelů 
Veronika Holíková žádá Radu PK o zapsání importované klisny Wally (nar. 19. 5. 2014, o: 
Walzertraum) do plemenné knihy na základě uchovnění v Německu. 
Klisna Wally bude do PK zapsána, vzhledem k nemožnosti převést bodové hodnocení na český 
systém ale bude bodové hodnocení provedeno na jednom z vypsaných svodů.  
 
Pavel Studnička žádá o zařazení klisny Niva (nar. 1. 4. 2012, o: Nabucco) do akceleračního programu 
na základě účasti a umístění na mezinárodní výstavě haflingů. 
Rada PK schvaluje zařazení klisny Niva do akceleračního programu.  
 
Rada PK a Předsednictvo projednaly návrhy Radky Volkové na úpravu hodnocení koní plemene 
hafling na výstavách. Pro rok 2018 zůstává systém hodnocení nezměněn. Téma bude projednáno 
v rámci Valné hromady ČSCHH.  
 

6. Členská základna, valná hromada ČSCHH 
Předsednictvo projednalo návrh M. Řeháka vzešlý z VH ČSCHH – dotazník pro členy svazu a chovatele, 
který by měl sloužit k získání podnětů ze strany chovatelské veřejnosti směrem ke svazu a následně 
k aktivizaci členské a chovatelské základny.  



Dotazník bude po dopracování rozeslán poštou a e-mailem členům ČSCHH a k dispozici bude také 
široké chovatelské veřejnosti na webových stránkách svazu – zajistí V. Jenikovská ve spolupráci 
s členy Předsednictva. 
 
Součástí programu Valné hromady ČSCHH bude odborný program (přednáška na aktuální odborné 
téma) – zajistí J. Dražan, H. Drábková. 
Na Valné hromadě ČSCHH bude pro členy zajištěno občerstvení formou coffee breaku. 
 

7. Sportovní komise 
L. Kmoníček představil návrhy sportovní komise pro období roku 2018.  
Kvalifikace na ME – podmínky kvalifikace na ME navrhuje SK pouze mírně upravit oproti podmínkám 
v roce 2015. 
HaflingerCupy – podmínky HFcupu navrhuje SK oproti roku 2017 mírně upravit, zejména pokud se 
týče vyhodnocování u drezury.  
 
Předsednictvo schvaluje návrh kvalifikačních podmínek na ME 2018. Zveřejnit podmínky na 
webových stránkách – V. Jenikovská. 
Předsednictvo žádá SK, aby přepracovala podmínky HF cupů a zapracovala do nich připomínky H. 
Drábkové, která navrhuje zcela odlišný systém hodnocení, jež by nezohledňoval umístění. Upravené 
podmínky budou následně zaslány Předsednictvu a schváleny per rollam. Podmínky HaflingerCupů 
budou do 31. 3. 2018 zveřejněny na webových stránkách – zajistí SK ve spolupráci s H. Drábkovou. 
Předsednictvo ukládá SK, aby zlepšilo propagaci HaflingerCupů mezi jezdci – zajistí SK ve spolupráci 
s H. Drábkovou. 
 
Předsednictvo projednalo dopis sportovní komise s žádostí o vyjádření k situaci ohledně nominace 
rozhodčích za ČR na Mistrovství Evropy haflingů 2018.  
Na ME 2018 byli za ČR nominováni J. Kunát a I. Matoušková.  
Předseda J. Dražan odvolal ze sportovní komise světového svazu (HWZSV) zástupkyni za ČR T. 
Sixtovou. 
 
Zapsala: V. Jenikovská 


