
Oblastní schůze Spolek Český teplokrevník z.s. - oblast východočeská 

dne 12.2.2022 Býšť 

 

přítomno 16 z 27 členů, schůze je usnášeníschopná 

 

předsedající – p. Vondrouš – zvolen 15:1 

mandátová, volební, návrhová komise: Bohdaský Václav, Pejos Alekos , Horáková Zdenka 

zvoleno 16:0  

 

zapisovatelka: Ing. Jana Klimentová  

zvoleno 16:0 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zpráva o činnosti spolku Český teplokrevník z.s. – Mgr. Kateřina Hanušová 

www.ceskyteplokrevnik.cz 

 

- celostátní konference 30.3.2022  

 

- Zpráva o hospodaření 2021 

2021  evidováno 9300 plem.koní, ČT početně tvoří 64% všech koní plemen vedených pod ASCHK  

 

- Zkušební a šlechtitelský řád - novinky 

 

- termíny ZV klisen – Rychnovek 17.8.2022, Sedličky 19.9.2022 (Petr Vančura žádá změnu na 

21.9.2022 nebo 15.9.2022) 

- přehlídka plemenných koní Náchod 5.6.2022 

- 1.-.3.9. 2022 finále KMK Písek - včetně skákání ve volnosti tříletých klisen, každý den 

chovatelská akce, čtvrtý den celostátní přehlídky ČT 

9.-.11.9. 2022 Borová finále KMK všestrannost, přehlídka výkonných koní ČT 

22-25.9. 2022 Zduchovice finále KMK drezura, tzv. Materialprüfung - mechanika pohybu 3letých 

koní při velené úloze na obdélníku 

 

- registrace hříbat v roce 2022 – paternita povinná u všech 

 

- Volby – na celostátní konferenci 

 – delegát Bohdaský Václav (15:1), 

      Vančura Petr (15:1),  

  Radek Zolman (15:1),  

  ing. Vondrouš Otakar (15:1) 

- náhradník Ing. Jana Klimentová (15:1), Horáková Zdenka (15:1) 

 

Návrh kandidátů do Rady plemenné knihy  

- Petr Vančura (15:1) 

- ing. Rostislav Zich (14:1:1) 

- stávající členové kromě ing. Vondrouše, který se vzdává kandidatury - (14:1:1) 

 

Návrh do předsednictva PK CT 

- pí. Vraná (14:1:1), pí.Kůstková (16:0), 

 

Návrh kontrolní komise 

pí. Ing. Jana Klimentová (15:1) 

 



Návrh rozhodčí komise 

p. Alekos Pejos (15:1) 

 

Změna stanov: 

- člen předsednictva nemusí být členem RPK,  (16:0) 

- členové předsednictva v 5 místo ve 3 (16:0) 

 

Volba Garanta oblasti  

Zvolen Petr Vančura (15:1) 

 

Diskuze  

Podněty k projednání a řešení RPK nebo konferencí: 

Návrh na pořádání společných ZV klisen s CS. 

Označení každé strany průkazu koně životním číslem – požadavek na UEK /prokazatelnost měření 

KVH inspektorem při zaslání skenu/ 

Vložení lineárního popisu hříběte do připouštěcího lístku 

Intenzivnější práce na „kalibraci“ hodnotitelů – velké rozdíly v hodnocení v Čechách a na Moravě. 

 

       Zapsala ing. Klimentová dne 12.2.2022 

 

 

Usnesení 

 

Plénum schválilo hospodaření spolku SČT za rok 2021. 

Plénum navrhlo a odhlasovalo delegáty na celostátní konferenci: Bohdaský Václav (15:1), Vančura 

Petr (15:1), Radek Zolman (15:1), Vondrouš Otakar (15:1)- náhradník Ing. Jana Klimentová (15:1), 

Horáková Zdenka (15:1).  

Návrh do předsednictva PK ČT: - pí. Vraná (14:1:1), pí.Kůstková (16:0), 

Návrh kandidátů do Rady plemenné knihy:- Petr Vančura (15:1), Rostislav Zich (14:1:1), stávající 

členové  - (14:1:1). Kontrolní komise Klimentová, Rozhodčí komise Alekos Pejos,  

Plénum si zvolilo nového garanta oblasti Petra Vančuru.  

Plénum navrhuje celostátní konferenci hlasovat o návrzích na změny stávajících stanov spolku: 

1. člen předsednictva nemusí být členem RPK,  (16:0) 

2. členové předsednictva v 5 místo ve 3 (16:0). 

 

Za návrhovou komisi Václav Bohdaský, Alekos Pejos, Zdenka Horáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


