
Zápis z jednání prezidia konaného dne 1.6.2018 v Olešnici u Bouzova 

 

Přítomni: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Roman Klos, Ing. Lenka Gotthardová CSc., Ing. Václav Sitter, 

Aleš Fiala 

Host: MVDr. František Horník, Ing. Petr Kvapil 

Jednání bylo zahájeno v 13.00. 

 

1. Propagace chladnokrevných soutěží 

K tomuto bodu jednání byl přizvání Ing. P. Kvapil zástupce firmy FTV Production a MVDr. Horník. Ten 

informoval o článcích z kvalifikací formanek v časopisu 5+2 a Vojenskými lesy a statky Lipník n. 

Bečvou.  

Firma FTV zajistí mediální mix ve spolupráci se svazem chovatelů chladnokrevných koní tak, aby se 

aktivity nepřekrývaly.  

Vlastní návrh pak bude koordinovat FTV s prezidiem ASCHK v termínu do 20.6.2018. ASCHK dodá loga 

sponzorů a pořadatelů. 

 

2. Problematika SCHČT 

Členství – partnerem pro ASCHK je stále odborný svaz SCHČT. Protože celá řada chovatelů ČT není již 

členem svazu ČT, bude minimálně v letošním roce akceptováno jejich členství, pokud jsou členy i v 

jiných odborných svazech ASCHK, dokud nebude jistota přetrvání SCHČT, nebo vznik nového svazu.  

Přehlídka 3letých klisen 25.-26. 8. 2018 v Pardubicích 

ZV – na tradičních místech, smluvní podmínky obdobné jako v současné praxi ASCHK, komise určí 

RPK. 

 

3. GDPR 

Prezidium odsouhlasilo návrh vnitřních předpisů a smluv s jednotlivými svazy (viz příloha). 

Problematika zveřejňování dat v PK online na internetu. Diskuse na toto téma skončila s následujícím 

závěrem: u koní zveřejněných v PK-online bude uvedeno jen jméno majitele a chovatele. Pro 

zveřejnění ostatních známých dat (adresa, případně telefon) je možné pouze po písemném či 

elektronicky potvrzeném souhlasu majitele. Tato data by měly prioritně řešit odborné svazy. Do 

kanceláře ASCHK je dodají předsedové svazů.  

 

 

 

4. Různé 



Soutěže chladnokrevníků - Smlouva s LČR – schválena částka 500.000,-, ASCHK dále požádá o 

dotaci na výstavu v rámci MČR na Klokočově. 

Výstavy 

Lysá –tématem 25. ročníku výstavy bude 100 let státnosti, rozjednaná je účast Lisabonské 

jezdecké školy (Portugalsko). ASCHK spolu s ASZ ČR podá žádost o účast, nebo alespoň záštitu p. 

kardinála Dominka Duky a povolení použití kočárů NPÚ ze sbírky pana J. Vobra. Příprava večerní 

show C. Neumann. 

Pardubice – zatím předběžně projednána forma spolupráce s ředitelem DS Pardubice do 

budoucna. V rámci tohoto jednání ASCHK zatím podává návrh na téma výstavy v roce 2019: 

Sedlák a kůň (Význam koní pro sedláka aj.) 

Brno NVHZ - pro r. 2019 do programu zorganizovat jedno kolo vozatajského poháru, téma 

výstavy – Využití a význam koní v činnosti sedláků 

 

Farma roku 

Závěr: Navržena farma paní Vaníčkové z Nového Jičína. 

 

Vzdělávání - Dr. Dražan navrhuje založit v rámci ASCHK sekci - vzdělávání mladých chovatelů, 

podobně, jak ji mají organizovanou Němci (Hannoverský svaz) v rámci programu Jünger Züchter 

(Mladí chovatelé) 

Závěr: do příštího jednání navrhuje rozpracovat systém spolupráce v rámci vzdělávání a 

navyšování odbornosti pro naše jednotlivé odborné svazy. 

 

Speciální výstavní třídy – A. Fiala navrhuje podporu.  

Závěr: možnost finančně podpořit účast zahraničního posuzovatele na finále konané v Lysé nad 

Labem připravit do příštího jednání 

 

Zapsal: B. Políček 

 

 


