
 Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK – 29.10.2018 

___________________________________________________________________________ 
Rada ČT (dle abecedního pořádku): Ing. Hana Civišová, PhD., Stanislav Hošák, Zdeněk Hrnčíř, 

Jan Chýle, Ondřej Nágr, Richard Novák, Ing. Jiří Ptáček, Petr Vančura 

 

Veškeré hlasování o bodech tohoto zápisu proběhlo per rollam. 

 

1. Dne 18.9. 2018 obdržel sekretariát ASCHK žádost o zápis klisny 55/382 DIANA do PK 

ČT. RPK navrhuje zařazení klisny do Pomocné plemenné knihy klisen (PPK). Klisna 

splňuje požadavky na KVH a výslednou známku při zápisu, ale v rodokmenu se ve 

třetí generaci vyskytuje matka plemen lipický kůň. Přílohou č.1 tohoto zápisu je i 

popisový list klisny 55/382 DIANA. 

 

          Hlasování:                Pro 7                                    Proti 1                          Zdržel se 0  

 

Klisna 55/382 DIANA bude zařazena do Pomocné plemenné knihy klisen (PPK). 

 

2. Dne 19.9.2018 obhájila Ing. Zita Papoušková disertační práci týkající se aktualizace 

růstových standardů. Dle dlouhodobého měření hřebečků v testačních odchovnách 

upravila a aktualizovala růstový standard hřebečků českého teplokrevníka. Pro příští 

rok 2019 navrhuje RPK zavedení nových tabulek pro hodnocení růstu hřebců v 

testačních odchovnách, protože stávající tabulky jsou zastaralé a standard je 

vyjádřen přesnou hodnotou, nikoliv pásmem (rozmezím) a tudíž jen mizivé procento 

hřebců splňuje růstový standard a vždy jsou zařazeny plusové či mínusové varianty. 

Kompletní disertační práci si můžete prohlédnout na tomto odkazu: 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sI

AAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMra0NBZmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUugrLG5kYGxmY

Wpibm5gYm5KVCGAQDx2m1JOgAAAA**#prohlizeniSearchResult    Přílohou č.2 

tohoto zápisu je stávající a nově vytvořená tabulka růstových standardů. 

 

         Hlasování:                      Pro 7                                  Proti 0                           Zdržel se 1  

 

Nové tabulky pro růstové standardy hřebečků českého teplokrevníka v 

testačních odchovnách budou zařazeny do nového návrhu Zkušebního řádu a po jeho 

schválení budou používány pro hodnocení růstových pásem. 

 

3. Dne 25.9.2018 obdržel sekretariát ASCHK žádost o zařazení plemenného hřebce 

2228 PORTHOS INSPRAV do akceleračního programu. Hřebec dosáhl v roce 2015 

výkonnosti CNC2* a dle šlechtitelského programu, článku 10. Akcelerační program 

hřebec splňuje podmínku: Vlastní výkonnost v soutěžích všestrannosti dosažení 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMra0NBZmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUugrLG5kYGxmYWpibm5gYm5KVCGAQDx2m1JOgAAAA**#prohlizeniSearchResult
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMra0NBZmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUugrLG5kYGxmYWpibm5gYm5KVCGAQDx2m1JOgAAAA**#prohlizeniSearchResult
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMra0NBZmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUugrLG5kYGxmYWpibm5gYm5KVCGAQDx2m1JOgAAAA**#prohlizeniSearchResult


výkonnosti stupně CNC2* (dokončení v první polovině startujících koní, kteří soutěž 

dokončili). Příloha č. 3 obsahuje potvrzenou výkonnost z ČJF. 

 

        Hlasování:                      Pro 8                                  Proti 0                                 Zdržel se 0  

 

Plemenný hřebec 2228 PORTHOS INSPRAV bude zařazen do AP ČT. 

 

4. Dne 27.9.2018 obdržel sekretariát žádost o zařazení klisny 64/715 ORI FLAME do 

akceleračního programu. Klisna v roce 2017 dosáhla výkonnosti stupně S* a dokončila 

minimálně 3 parkury stupně S* s celkovým součtem max 12 tr.bodů ze tří základních kol. 

Stávající šlechtitelský program nezareagoval na změnu rozlišení výkonnosti na počet hvězd a 

i když v minulosti byla stupněm S myšlena výkonnost minimálně 130cm, stávající označení je 

zavádějící a klisna má v současné době dosaženou výkonnost S a tudíž musí RPK toto 

akceptovat. Příloha č.4 obsahuje žádost o zařazení do AP a potvrzenou výkonnost 
 

        Hlasování:                         Pro 7                                 Proti 1                                 Zdržel se 0 

 

Klisna 64/715 ORI FLAME bude zařazena do AP ČT. 
 

5. Dne 19.9.2018 absolvovali hřebci 91/48 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ, CANNON 

REUVENKAMP'S Z, 2465 CASUAL, 91/17 AMANT, 2430 PRZEDSWIT RICHTER úspěšně zkoušky 

výkonnosti tříletých hřebců 70 denní test. Na základě výsledků, dle řádu PK odstavce 6. 

Podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců (PKH), a) Hřebci po absolvování 70denního 

testu byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za a) a b) a byli ohodnoceni známkou 

6,1 a vyšší u známek za c) až j) splňují všichni výše jmenovaní hřebci tuto podmínku a tudíž 

mohou být, po splnění všech dalších náležitostí, které požaduje ÚEK, zařazeni do PKH. 

Příloha č. 5 obsahuje Protokol ze ZV 70 denní test. 
 

       Hlasování:                         Pro 8                                  Proti 0                                  Zdržel se 0 
 

Výše uvedení hřebci budou na základě žádosti a po doložení všech formalit zapsáni do PKH 

 

6. Majitel hřebce 91/48 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ,  ZH Písek žádá o změnu jména na 

WARHOL ZH. 

       Hlasování:                        Pro 8                                 Proti 0                             Zdržel se 0  

 

       RPK povoluje změnu jména hřebce z 91/48 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ na WARHOL ZH 
 

7. Dne 24.10. 2018 obdržel sekretariát žádost o zařazení klisny 43/180 SISSI do akceleračního 

programu. Klisna v roce 2017 dosáhla výkonnosti stupně S* a dokončila minimálně 3 

parkury stupně S* s celkovým součtem max 12 tr.bodů ze tří základních kol. Stávající 

šlechtitelský program nezareagoval na změnu rozlišení výkonnosti na počet hvězd a i když v 

minulosti byla stupněm S myšlena výkonnost minimálně 130cm, stávající označení je 

zavádějící a klisna má v současné době dosaženou výkonnost S a tudíž musí RPK toto 

akceptovat. Příloha č.6 obsahuje žádost o zařazení do AP a potvrzenou výkonnost. 

 



      Hlasování:                        Pro 7                                  Proti 1                                 Zdržel se 0  

 

Klisna 43/180 Sissi bude zařazena do AP ČT. 

 

 

 

Zapsala a za správnost odpovídá Ing. Hana Civišová, PhD.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.1 



 
 



 
PŘÍLOHA Č.2 - PŮVODNÍ RŮSTOVÉ STANDARDY  



 
TABULKA AKTUALIZOVANÝCH RŮSTOVÝCH STANDARDŮ 

 



 
 

 

PŘÍLOHA Č. 3  



 
 

PŘÍLOHA Č.4 

 



 

 



 

 
 

PŘÍLOHA Č.5 

 
PŘÍLOHA Č.6 

 



 

 



 


