
Zápis z jednání RPK ze dne 17.11. 2018 

Přítomni: Bc. Petra Šarochová, Ing. Jana Mazancová, Bc. Jana Horáčková, Magda Skalická 

1. Schválení původů hříbat narozených z připouštění ve stádě 

Jak již RPK uvedla v zápise z 8.9.2018 - z důvodu množících se případů špatně uvedených původů u hříbat 

SHP – přistoupila v letošním roce RPK k namátkovým kontrolám, ověření původu na jedno hříbě u 

každého chovatele, který připouštěl hřebcem ve stádě.  

a) Hříbata z chovu paní MVDr. Petry Březinové po hřebci Locksley Permoník  

Alpinhorse Adelaine 

Alpinhorse Lamborghini 

Alpinhorse Lancelot 

Rozhodnutí RPK: RPK požaduje namátkové ověření původu na hříbě Alpinhorse Adelaine 

b) Hříbě z chovu paní Evy Musilové po hřebci Edern Gwion 

Aslan Gaius 

Rozhodnutí RPK: RPK požaduje ověření původu na hříbě Aslan Gaius 

Schváleno jednohlasně 

 

2. Žádost paní Mečířové na zrušení rozhodnutí RPK ze dne 8.9.2018.  

Jedná se o požadavek RPK, uvedený v zápise ze dne 8.9.2018 na ověření původu hříběte DAREL Z 

LIPANOHRADU z matky Thirza v.d. Gouden Polder po hřebci Edern Gwion a to z důvodu připouštění ve 

stádě. S ohledem na to, že se jedná o plošnou kontrolu, týkající se všech chovatelů, kteří připouštěli 

hřebcem ve stádě – neshledává RPK důvod udělit chovatelce paní Mečířové výjimku.  

Rozhodnutí RPK: žádost se zamítá 

Schváleno jednohlasně 

 

3. Povinnost ověřovat původy u všech hříbat narozených po hřebcích u kterých nebyly včas odevzdávány 

připouštěcí rejstříky 

a) Návrh na zrušení požadavku RPK na ověřování původů všech hříbat narozených po hřebcích  

Halstock Milky Way v majetku paní Jaroslavy Otradovské 

Eiger Moonshine v majetku paní Pavly Chwistkové Jakoubkové 

Majitelé výše uvedených hřebců odevzdali řádně připouštěcí rejstříky a není tedy důvod nadále trvat 

na ověřování původů na všechna hříbata.  

Rozhodnutí RPK: RPK ruší požadavek na plošné ověřování původu u všech hříbat po výše uvedených 

hřebcích a to s platností pro hříbata narozená po 1.1.2019 

Schváleno jednohlasně 

b) Návrh na plošné ověřování původů všech hříbat po hřebcích SHP jejichž připouštěcí rejstříky nebudou 

odevzdány nejpozději 31.12.2018. 

Rozhodnutí RPK: RPK požaduje plošné ověření původu všech hříbat narozených v roce 2019 po hřebcích SHP 

jejichž připouštěcí rejstříky nebudou odevzdány nejpozději do 31.12.2018 

Schváleno jednohlasně 


