Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR konaného dne 4.9.2020 v Písku
Přítomni: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Václav Sitter, Ing. Roman Klos, MVDr. František Horník, Eliška
Rodová, Blahoslav Políček
Omluvena Ing. L. Gotthardová, A. Fiala

1. Finanční ohodnocení přehlídek klisen, klisen s hříbaty a skoku ve volnosti 3letých klisen
Prezidium schvaluje rozdělení finančních ohodnocení za umístění v jednotlivých přehlídkách dle
následujícího klíče:
3leté klisny 1. místo 12.000,-, 2. místo 8.000,-, 3. místo 5.000,-, 4. místo 3.000,- a 5. místo 2.000,- Kč.
Hříbata (klisničky i hřebečci) – 1. místo 8.000.- 2. 7.000,- 3. 6000 4. a 5. 4.500,- Kč
Skok ve volnosti 1. místo 7.000,- 2. místo 6.000,-, 3. místo 5.000,-, 4. místo 4.000,- 5. místo 3.000,-, 6.
- 10. místo 1.000,- Kč.
Celková finanční dotace akce tedy činí 120.000,- Kč.
2. KMK
Skoky
Prezidium bylo seznámeno a projednalo aktuální situaci finančního plnění finále KMK v disciplíně
skoky. Vzhledem ke zvýšení počtu startů a kvalifikací, a tím pádem i nákladů na pořádání rozhodlo o
krácení příspěvku na dopravu, a to na 4,- Kč/km u všech disciplín.
Všestrannost
Následně prezidium rozhodlo o zrušení KMK ve všestrannosti pro rok 2020. Důvodem je odmítnutí
organizace finálového kola ze strany pořadatele, ale především nízký počet přihlášených koní (celkem
8). Prezidium však chce zachovat pořádání KMK ve všestrannosti v následujících letech ve finančním
rámci určeném pro letošní rok a doporučuje zástupcům komise všestrannosti jednat o přípravě
ročníku 2021 s komisí KMK jmenovanou prezidiem ASCHK ČR.
Drezura
K uspořádání finále KMK v drezuře se smluvně zavázala JŠ Equus Kinský, Hradištko u Sadské.
Kvalifikováno 48 koní. Předpoklad je, že se finále zúčastní cca 45 koní při rozpočtu 120.000,- Kč. Ing.

H. Civišová předložila a prezidium dříve předběžně schválilo pořádání „Přehlídky 3letých koní se
zaměřením na mechaniku pohybu“ jako součást akce.

3. Morgana
Zatím provedeny úpravy podle nového ŠP hřebců v TO, ZV hřebců, ZV klisen pod sedlem i v zápřeži
v ceně kalkulované Ing. Tekeljakem 62.400,-. Bohužel zatím morgana nekomunikuje s databází ÚEK.
Závěr: Dr. Dražan požádá Ing. Machka o zintenzivnění spolupráce ÚEK a Ing. Tekeljaka

4. Příspěvek ČT na seriál Českem na koňském hřbetu
Prezidium prozatím zamítá nabídku. Česká televize požaduje pouze finanční plnění bez odborné
spolupráce a její garance.

5. Odborný referent
H. Rohlíková požádala o zrušení pracovního poměru z rodinných důvodů. Prezidium předběžně
souhlasí s návrhem kanceláře na vyhlášení výběrového řízení pracovní pozici odborného referenta
ČT. Kancelář zašle do 9.10. poslední znění podmínek ke schválení. Následně pak tyto podmínky
zveřejní na sociálních sítích a úřadu práce.

6. MČR v kompletních soutěžích chladnokrevníků Tlumačov
Návrh smlouvy o spolupráci mezi ZH Tlumačova a ASCHK ČR předložen dle do současné doby
uzavíraných smluv na pořádání MČR. Součástí MČR je zároveň přehlídka chladnokrevných koní a orba
s koňmi. Předpokládaná účast cca 50 koní. Akce proběhne v úzké spolupráci se Svazem chovatelů
chladnokrevných koní (rozhodčí, kvalifikovaní koně atd.).

