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VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY PŘEDVÝBĚRU A PŘEHLÍDKY 

HŘEBCŮ KONANÝCH V PÍSKU 26. 2. 2023 
 

Neděle 26. 2. 2023: 

o Účastní se hřebci řádně přihlášeni do 31.1.2023, s uhrazeným účastnickým poplatkem  

 

o Od 8,00 bude v kanceláři ASCHK (budova hřebčince 1.patro) probíhat kontrola průkazů (MVDr. J. Kotek). 

Proti průkazu obdrží majitel hřebce číslo (to umístí na levou stranu hlavy předváděného hřebce) a jeden výtisk 

katalogu. 

 

o Od 8,30 budou účastníci předvýběru měřeni předvedení na tvrdém podkladě a následuje posouzení exteriéru 

v hale dle plemen a počtu přihlášených hřebců  

 

Předvádění – zajišťuje majitel hřebce, hřebci budou předvedeni na uzdečce s otěžemi. Pokud požadujete předvaděče 

zaškrtněte toto v přihlášce. Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazová mikina/bunda s logem 

svazu nebo ASCHK) a bílou sportovní obuv. Pokud nemáte svazový úbor k dispozici, je 

možné předvádět v úboru jezdeckém, tedy ve vysokých jezdeckých botách, bílých rajtkách a závodním saku 

(závodním jezdeckém tričku). Při skoku ve volnosti jsou povoleny chrániče pouze na předních končetinách. 

 

Po předvedení posledního hřebce proběhne vyhodnocení. Komise bude pracovat ve složení zvoleném radami 

plemenných knih. 

Komise má právo vyžádat si opravný skok, nebo předvedení ukončit vzhledem k welfare předváděného zvířete. 

Z akce bude pořizován online přenos. 
 

Organizační informace:  

Hřebec, který se zúčastní předvýběru, musí být řádně přihlášen do 31.1.2023.  

Po odeslání přihlášky bude majiteli či držiteli hřebce odeslána zálohová faktura na účastnický poplatek ve výši  

1.000,- Kč splatná do 7 dnů na účet ASCHK ČR z.s.. 

Po uhrazení poplatku obdrží majitel či držitel návrh smlouvy a vyúčtování příspěvku na dopravu. (Trasa se počítá dle 

aplikace mapy.cz dle nejlepší shody nejkratší a nejdostupnější cesty.) 

 

Ustájení, krmivo a stelivo pro hřebce přihlášené na předvýběr hradí ASCHK. Ustájení poskytuje ZH Písek všem 

zúčastněným hřebcům, boxy budou označeny jmenovkami.  

Příspěvek na dopravu: ASCHK zajistí příspěvek na dopravu ve výši do 10,- Kč na km a koně pro hřebce 

účastnící se předvýběru.  

 

Již licentovaní (plemenní) či mladší hřebci se účastní na vlastní náklady (bez příspěvku). Ustájení bude 

poskytnuto za poplatek 500,-/box (neděle), boxy budou označeny jmenovkami. Po odeslání přihlášky bude majiteli či 

držiteli hřebce odeslána zálohová faktura na ustájení splatná do 7 dnů na účet ASCHK ČR z.s.. 

 

Veterinární podmínky: účast dle platných veterinárních předpisů 

 

Hřebci musí být předvedeni v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěni a vychováni. Účast koní je 

na vlastní nebezpečí, tzn., organizátor nezodpovídá za případnou újmu na zdraví, majetku a jiné majetkové a 

nemajetkové újmy, které budou způsobeny Vám, Vašim koním, popřípadě když je způsobí Vaši koně. 

Potvrzením účasti majitelé hřebců souhlasí s obsahem tohoto dokumentu, se zveřejnění osobních údajů 

v katalogu a s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamů. 

Děkujeme všem, kteří při práci s mladými koňmi nechají doma své psí kamarády. 


